
 

 
UUDISKIRI 
12. mai 2011 

 

 
Hea sõber!  
 
Sinu ette on jõudnud ülevaade Noored Kooli tegemistest aprillikuus. Tõime selles uudiskirjas eraldi välja ka 
meediakajastused ning järgmine uudiskiri saabub uues formaadis. Head lugemist! 
 
 
TÄNA AKTUAALNE 
 

• 6. aprillil külastas Eestit Wendy Kopp – Teach For America ja katusorganisatsiooni Teach For All looja. Tema 
päevaplaani mahtus osalejate külastamine, lõunasöök Eesti Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega ning 
KUMU kunstimuuseumis haridusteemalisel diskussioonil osalemine. Vaata Wendy külaskäigu fotosid Noored 
Kooli fotopangast ning videosalvestust paneeldiskussioonilt: 1. ja 2. osa.  

• 3. lennu osaleja Mona Mägi astus üles 18. aprillil TedX Tallinnal ettekandega! Teemaks oli Eesti ühiskonna 
lõimumine. Kahjuks ei ole Mona kõne videosalvestust veel internetti üles pandud, kuid seni tasub vaadata  2. 
lennu vilistlase ja Noored Kooli töötaja Sandra Lillemaa liidriteemalist ettekannet eelmise aasta novembrikuus 
toimunud TedX Tartul, mis ka hiljuti avalikustati. 
 

• Noored Kooli rekordiline kandidaatide arv, 172, tõi läbi aegade suurima arvu osalejaid. Kokku valiti välja 
27 noort, kellest 18 oli Tartu Ülikoolist, 4 Tallinna Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist ning üks Helsinki 
School of Economics’i taustaga. Praegu toimub noortele ettevalmistuskoolitus ning samal ajal tegeletakse 
neile koolide otsimisega. Loe uute osalejate tutvustusi Noored Kooli koduleheküljelt (osalejate fotod ilmuvad 
mõne nädala jooksul) ning vaata fotosid noorte veidi häbelikust esmakohtumisest. 
 

• Osalejad saavad endale esmakordselt programmi ajaloos käsiraamatu, Noored Kooli Teejuhi. Sügav 
kummardus Noored Kooli õpetajakoolituse juhile Pille Slabinale Teejuhi kokkupanemise ja toimetamise eest! 
Käsiraamatus on 124 lehekülge ja selle eesmärgiks on panna kogu kahe aasta vajaminev informatsioon 
kompaktselt paberkandjale. Vaata Noored Kooli traditsioonide peatükki koos liidriprogrammi fotodega siit. 

 
 
KUIDAS OLLA KAASATUD 
 

• Toimub koolide otsimine väljavalitud osalejatele. Kas tead koolidest, kus võiks järgmisest õppeaastast 
alustada tööd Noored Kooli õpetaja? Anna märku Noored Kooli tegevjuht Kaire Kroosile 
(kaire@nooredkooli.ee, 566 42846).  

• Meid saab toetada läbi Facebooki. Noored Kooli teeb tööd selle nimel, et iga laps Eestis saaks hea hariduse. 
Swedbanki loodud „Ma armastan aidata“ annetuskeskkond ühendab neid, kes usuvad, et igal inimesel on 
ühiskonnas täita oluline roll: toetada neid, kes vajavad abi. Toeta heategusid, aidates üleskutsel levida ning 
võimaluse korral abista ka noorte õpetajate kooli saatmist. 

 

 
NOORED KOOLI APRILLIKUU MEEDIAKAJASTUSED 
 

• Juhid luubi all  
Director, aprill 2011 
 

• Nooremõpetaja palgast kulub pool küttele 
Eesti Päevaleht, 26. aprill 2011  
 

• VIDEO: Tööotsija kokkuvõttev saade 
ETV, 25. aprill 2011  
 

• Wendy Kopp: keskmine hinne maskeerib 
Eesti koolides tegelikku ebavõrdsust 
Eesti Ekspress, 14. aprill 2011 
 

• Piltuudis: Ilves kohtus maailma kõige 
mõjukamate hulka valituga 
Õhtuleht, 6. aprill 2011  

 
• VIDEO: Wendy Kopp külastas Eestit 

Aktuaalne Kaamera, 6. aprill 2011  
 

• Täna külastab Eestit maailma saja 
mõjukaima inimese hulka arvatu 
Delfi, 6. aprill 2011  
 

• Noored Kooli vilistlane Lauri Tankler räägib 
kodanikuühiskonnast  
Reportertund, 6. aprill 2011  

http://www.teachforamerica.org/about-us/our-team/#wendy-kopp
http://www.teachforamerica.org/
http://www.teachforall.org/
http://www.president.ee/et/meediakajastus/pildigalerii/collection_id-2173.html
http://www.flickr.com/photos/nooredkooli/sets/72157626447554142/
http://www.flickr.com/photos/nooredkooli/sets/72157626447554142/
http://www.youtube.com/nooredkoolitube#p/a/u/1/elwqjVP5qBg
http://www.youtube.com/nooredkoolitube#p/a/u/2/JG_J0kzeSjI
http://www.tedxtallinn.org/esinejad
http://vimeo.com/23452145
http://www.tedxtartu.org/esinejad.html
http://www.nooredkooli.ee/?mid=78
http://www.flickr.com/photos/nooredkooli/sets/72157626630174326/
http://issuu.com/nooredkooli/docs/teejuht2011
mailto:kaire@nooredkooli.ee
http://www.facebook.com/maarmastanaidata#!/armastanaidata
http://director.ee/artikkel/1931
http://www.epl.ee/artikkel/596820
http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=116358
http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/eestiuudised/wendy-kopp-keskmine-hinne-maskeerib-eesti-koolides-tegelikku-ebavordsust.d?id=43871859
http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/eestiuudised/wendy-kopp-keskmine-hinne-maskeerib-eesti-koolides-tegelikku-ebavordsust.d?id=43871859
http://www.ohtuleht.ee/421539
http://www.ohtuleht.ee/421539
http://bit.ly/gWDlOl
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tana-kulastab-eestit-maailma-saja-mojukaima-inimese-hulka-arvatu.d?id=43404803
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tana-kulastab-eestit-maailma-saja-mojukaima-inimese-hulka-arvatu.d?id=43404803
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