
                
Projekt „Uuenenud riiklike õppekavade rakendumise toetamine“ 

 
Pedagoogiline konverents 

 
Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liidu koostöö kui vahend riikliku õppekava rakendamiseks 

 
Konverentsil osalejad: vene keele ja kirjanduse õpetajad ning vene keelt ja kirjandust õpetavad õppejõud 

Toimumise aeg: 17. märts 2015. a 

Toimumise koht:  Narva linn, Tartu Ülikooli Narva kolledž 

Osalejate arv: 64 inimest 

Konverentsi kava 

17. märts 2015 

10.30 - 11.00 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv 

11.00 – 11.05 Konverentsi avamine. Korraldajate avasõnad 

11.05 – 11.35 Tervitussõnad Irene Käosaar, HTM üldharidusosakonna juhataja; Katri Raik, Tartu Ülikooli 
Narva kolledži direktor. 

11.35– 11.45 Ühiskondlike organisatsioonide tähendused ja nende mõju õpetajate arengus Eestis.         
(Irina Logvina, AS INNOVE) 

11.45 –12.00 Vene keele ja kirjanduse õpetajate Liit. Liidu asutamise ajalugu, missioon, visioon, eesmärgid 
ja ülesanded. (Jelena Moisejeva, Tallinn, Vene keele ja kirjanduse õpetajate Liidu juhatuse 
esimees) 

12.00– 12.20  Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit põhikiri: üldsätted, struktuur, liikmelisus, info jagamise 
viisid, metoodilise baasi loomine, baasi täiendamine ja kasutamine.                                            
(Svetlana Panfiljonok, Narva Keeltelütseum, Vene keele ja kirjanduse õpetajate Liidu juhatuse 
liige) 

12.20 – 12.45 Koostöö ülikoolide ja koolide vahel. Ülikoolide toetus vene keele ja kirjanduse riikliku õppekava 
täitmisel. (Svetlana Jevstratova, Tartu Ülikool, vene keele dotsent, juhatuse liige; Natalia 
Maltseva - Zamkovaja, Tallinna Ülikool,  vene keele  didaktika dotsent) 

12.45 – 13.30   Lõuna. Registreerimine vabale mikrofonile 

13.30 – 14.00 Ülevaade tähtsamatest muudatustest vene keele ja kirjanduse riikliku õppekava programmis 
(põhikool ja gümnaasium). (Jelena Moisejeva, Tallinn, Riiklike õppekavade korrigeerimise 
töörühma liige) 

14.00 – 14.30 Tänapäeva noorte seas ilukirjanduse lugemise motiveeringu probleemi lahendus.Töö andekate 
lastega vene keele ja kirjanduse tundides. Haridusprojektid lastele ja täiskasvanutele, 
rahvusvaheliste projektide võimalused. (Elena Yadrovskaya, St.-Peterburi Hertseni 
Pedagoogika Ülikooli Ph.D., hariduse tehnoloogiad filoloogias õppetooli professor; 
autonoomne mittetulundusühingu "Täienduskoolituse keskus „Alfa-Dialog““  direktor) 



                

14.30 – 15.00    Vene keele ja kirjanduse õpetamine erivajadustega õpilastele. Probleemid riiklike õppekavade 
täitmisel ja nende lahendused.  (Тereza Filippova, Narva, Vene keele ja kirjanduse õpetajate 
Liidu juhatuse liige) 

15.00 – 15.15 Paus 

15.15 – 15.45 Vene keele ja kirjanduse riikliku õppekava täitmine keelekümblusklassides. Probleemid ja 
nende lahendused. (Svetlana Panfiljonok, Narva Keeltelütseum, Vene keele ja kirjanduse 
õpetajate Liidu juhatuse liige; Ljudmila Skokova, Narva Soldino Gümnaasium) 

15.45 – 16.15   Arutelu. Vaba mikrofon. 

16.15 – 16.30   Konverentsi lõpetamine. Liidu tegevussuundade määratlemine riikliku vene keele ja kirjanduse 
õppekava toetamiseks.  (Jelena Moisejeva, Tallinn, Vene keele ja kirjanduse õpetajate Liidu 
juhatuse esimees) 

 

 

 

Konverentsi toetab Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja Eesti Vabariik 

 


