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Hea sõber!  
 
 
Sinu ette on jõudnud ülevaade Noored Kooli tegemistest märtsikuus. 
Noored Kooli meeskonna poolt kõigile ilusat saabuvat kevadet! 
 
 
TÄNA AKTUAALNE 
 

• 6. aprillil külastab Eestit Wendy Kopp! Liikumise Teach For America ja katusorganisatsiooni Teach For All 
asutaja ning tegevjuht Wendy Kopp on The Times Magazine poolt loetud maailma 100 kõige mõjukama 
inimese hulka. Wendy viibib Eestis ühe päeva ning teda on võimalik näha KUMU Kunstimuuseumis 
kolmapäeval 6. aprillil algusega kell 15:00 toimuval paneeldiskussioonil, kuhu on võimalik ennast kuulajaks 
registreerida siit.  

• Jätkub valikuprotsess 5. lendu kevadel Noored Kooli kandideerinute hulgast. Kevadel avalduse täitnud 
101 inimesest pääses hindamiskeskusesse edasi 58 noort. Hindamiskeskuses andsid kandidaadid 7-minutilise 
näidistunni ning osalesid grupitöös, sealt omakorda edasipääsenuid ootab ees tööalase isiksuse test koos 
tagasisideintervjuuga. 5. lennu osalejate lõplik nimekiri selgub aprillikuu jooksul ning valikuprotsessist saad 
lähemalt lugeda siit.  

• Toimusid Noored Kooli mõttetalgud. 11. märtsil kogunesid Liivalaia kooli Noored Kooli nõukogu liikmed, 3. 
lennu osalejad ning vilistlased, et rääkida üldisest olukorrast hariduses ning kuidas Noored Kooli võiks oma 
tegevustega aidata kaasa olukorra lahendamisele. 

• Ajakirjas „Pere ja Kodu“ ilmus südamlik artikkel Noored Kooli 2. lennu vilistlastest Liisa ja Marko 
Ringost. Noored rääkisid mis on nende jaoks elus oluline ja kuidas selle järelduseni jõudsid, aga ka 
juhtumistest kooli igapäevaelust. Liisa ning Marko vastasid ka Noored Kooli osalejate käest tõenäoliselt kõige 
tihedamini küsitud küsimusele: miks peaks noor edukas inimene otsustama minna kooli õpetajaks? Artiklit 
saab lugeda Pere ja Kodu internetileheküljel. 

• Noored Kooli õpetajakoolituse koordinaator Pille Slabina täiendab end Excellent Teaching Workshopil 
Ameerika Ühendriikides. Durhamis toimuval workshopil osalevad kõigi 19 Noored Kooli 
sõsarorganisatsioonide õpetajakoolituste juhid. Kokkusaamise eesmärgiks jagada mõtteid teemal kuidas teha 
heast õpetajast suurepärane õpetaja. 

• Suvel programmi lõpetavale 3. lennule toimus esimene vilistlasprogrammi kokkusaamine. 12. märtsil said 
Rocca al Mare Koolis kokku 3. lennu osalejad ning vilistlased varasematest lendudest. Lubati ka peale 
programmi lõppu regulaarselt koos käia, üksteist edaspidistes tegevustes igatpidi toetada, jätkata 
panustamist Eesti hariduselus kaasarääkimisel ning abistada uute 5.lennu osalejate väljakoolitamisel.  

• Noored Kooli vilistlased toetavad heategevuslikke liikumisi koolitustega. 2. lennu vilistlased Sandra 
Lillemaa ja Hanna-Liis Kaarlõp-Nani treenisid koolides HIV-ennetusest rääkimas käivaid Terve Eesti 
Sihtasutuse vabatahtlikke tunni ettevalmistamise teemadel ning abistasid koolidega kokkulepete sõlmimisel. 
Sandra Lillemaa koolitas ka Hedman Partners juriste, kes käisid kooliõpilastele tööõiguse teemadel 
kõnelemas. 

 

KUIDAS OLLA KAASATUD 
 

• Aprillikuus algab 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. 

http://www.teachforamerica.org/about-us/history/
http://www.bspcn.com/2008/05/02/timecom-100-of-the-worlds-most-influential-people/
http://www.bspcn.com/2008/05/02/timecom-100-of-the-worlds-most-influential-people/
http://bit.ly/dVLvJY
http://svy.mk/gHBtqc
http://www.nooredkooli.ee/?mid=31
http://www.naistemaailm.ee/artiklid/36691/ja_nii_nad_muudavadki_maailma.html?art_magaz=9
http://terve-eesti.ee/
http://terve-eesti.ee/
http://www.hedman.ee/et/
mailto:kaire@nooredkooli.ee
http://www.facebook.com/maarmastanaidata#!/armastanaidata

