
 

 MÕTTEKOOL- KUIDAS EDASI?                               

14-15 NOVEMBER TALLINNAS 

- Vanasti oli hein ikkagi rohelisem ja päike paistis kollasemana …… 

- Kui mul oleks vaid koormatäis pappi, kusjuures veoauto oleks kõige parem ….. 

- Kui need pered oleksid aktiivsemad ja tuleksid vähemalt natukenegi appi ….. 

- Vahest võiks keegi vähemalt aitäh öelda…. 

Need on vaid killukesed mida ikka ja jälle kuulen ühe või teise organisatsiooni eestvedaja poolt. Muret on tegelikult palju rohkemgi. Mis siis ikkagi teha, 

vanaviisi justkui enam ei saa, kuid kes teab kuidas saab? 

Mõttekool on ellu kutsutud selleks, et ühise laua ümber saaksid kokku inimesed kellele läheb korda ELPL liikmesorganisatsioonide edasine areng. Inimesed 

kes hoolivad, märkavad ning soovivad jagada üksteisega perekeskseid ideid. Oodatud on nii lasterikaste perede liikmeid, vabatahtlikke kui ka 

organisatsioonide eestvedajad. 

AJAKAVA 

14 november Tallinnas Õpetajate Majas  

10.30 Tassike kuuma ja miskit põske pistmiseks. 

11.00 Sissejuhatus, ootused mõttekooli osas  Aage Õunap 

11.10 Disainmõtlemine, kas ainult tootedisainis või sobib see ka meile? Vaatame oma organsiatsiooni sisse. Millised on meie liikmete ootused, mida 

saaksime nende täitmiseks ette võtta. Kas kõik soovid on justkui kuldmunad või mõni on hoopis hõbedane? Võrdleme ühisusi ja erinevusi. Lööme 

meeskonnad sassi ja vaatame mis juhtuma hakkab.  

Hannes Seeberg on teenusedisainer ja koolitaja, kelle käe all mitmed ettevõtted, omavalitsused ja  ühingud on saanud oma tegevust, väärtuspakkumist 

ja protsesse inimsõbralikumaks ning jätkusuutlikumaks timmida. Ta aitab inimestel luua paremat arusaama oma tööst ja võimalustest. 

13.30 Lõunane seljasirutus, leemeke ning käär leiba. 

http://www.opetajatemaja.ee/?mod=docs&doc=16&mid=15&&st=gold&h=f1b6


 

14.15 Jätkame sealt kus ennist  pooleli jäime, ikka koos  Hannesega. Organisatsiooni tegevuskava loomine. Võimalused, millist abi vajaksin oma 

organsiatsioonile. Kes  mind ikkagi aitab? Kas olen piisavalt küps, et osaleda arenguhüppe programmis. Kellega ma siis hüppan ja kuhu täpsemalt? 

16.00 Mõtterännak päeva algusesse ja päeva lõppu.   

16.15 Vaba aeg ning kottide lahti pakkimine, meie pesa on  Rotermanni Hostelis Tõmba aga puhtad püksid jalga ja minekut.  

18:00 Sedapuhku imetleme tõelist kunsti, kusjuures seda näeb ainult Pealinnas. Kosmonautika Päev ja Vene teater ootavad meid! 

21.00 Õhtune programm  pesas  lihtsalt ja vabalt. Saunamõnud suspedega ning näputöö koos üllatusega. Snäkid nii soolased kui magusad. 

P 15 november 

08.00  Hommikune sirutus ning isetehtud võikud 

10.00 Mis asi on LAV ja mis pistmist on sellega lasterikastel? Minu LAV on ju minu kodus. Mõtteid jagab EMSL juhataja Maris Jõgeva. Mida oodatakse 

organisatsioonilt, et see oleks usaldusväärne. Kuidas olla vastutav oma liikmete, perede, partnerite ees? Miks on usaldusväärsuse hoidmine vahel 

vabaühenduste jaoks keeruline? Otsime motivatsioonipisiku ülesse ja kasvatame selle suuremaks, nii sentimeetri jagu. Vahepeal ka mõttepaus.  

13.30 Pirukas ja mahlajook, vabas vormis vestlusring. Mõtteid saad veel jagada nii Marise kui Aagega aga ka teistega kes meiega koos olid.  

14.00 Lehvitame ja kallistame!  

Parkimine hosteli ümbruses on tasuline. Hostelil endal on kokku 6 parkimiskohta maja ees, mida ei ole võimalik ette broneerida (nende maksumus on 

10€/ööpäev). Kõrvalasuvas europark parklas on võimalik parkida hinnaga 6,4€/ööpäev ning parkimiskohti peaks jaguma. Õpetajate Maja juures puudub 

parkimise võimalus. 

Mõttekoolis osalemine on tasuta. Kohtade arv on piiratud, eelistatud on osalejad erinevatest organisatsioonidest.  

Registreerimine on avatud kuni 04.11.2015.  

 

Küsimuste korral helista ja kirjuta:  Aage Õunap tel: 55535482;  e-kiri: aage@lasterikkad.e 

http://16eur.ee/et/rotermanni/
http://veneteater.ee/?event=kosmonautika-paev-2&lang=et
http://16eur.ee/rotermanni/

