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Õppeaasta algus
2017/2018 õppeaasta algas nagu paljud viimaste aastate omad. Mõned õpetajad meie kollektiivist olid lahkunud

väljateenitud pensionile ning paar tükki olid järele andnud personaalsetele pakkumistele, mida mõni teine hädas

olnud kool oli teinud. Konkursid olid enamikud olnud avaldustest tühjad ning kuni viimase hetkeni toimus

värbamine pea jäägitult läbi kollektiivi ühise kontaktvõrgu lähenemiste. See pilt oli nukker, sest samal ajal 

tundsime ju kõik, et meil on majas vahva meeskond ja tore töökeskkond. 



Meie edulood
Lood, millest saime aasta jooksul indu, et proovida uutmoodi läheneda ka meie 

suurimale murele. 
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e-tööplaan
Kõik kooli projektid ühe kliki kaugusel

Vastutaja Eesmärk Tähtaeg

Omade jõududega tasuta online tööriist, 

mis võimaldab näha kõiki käimasolevaid 

projekte ja sorteerida neid 

teemavaldkondade või vastutajate järgi. 

Tööplaan võimaldas muuhulgas palju objektiivsemaks muuta motivatsioonifondi 

jaotamise süsteemi. 



Sisu kõrvale vorm!
Täiuslikest andmetest ei piisanud, sest nende lugemine oli tihti raske. Järeldus: vähem 

on rohkem!

.  



Värbamisprotsess
Kuidas jõuda dialoogini?

Kuna kuulutusi on meeletult 

(hädas ca 530 kooli), siis 

võimalus, et just sinu 

kuulutust loetakse ei ole 

suurim. 

Probleem

Peamiselt õpetajate 

lehest

Keegi loeb kuulutust

Toimub kontakt

Huvi

Kohtume ja tutvustame endid

Tutvumine

Kui kõik on rahul, siis algab koostöö

Leping



Värbamisveeb – tyg.ee

Koolituur ei pea enam 

ootama näost-näkku 

kohtumist

Endale sobival ajal ja 

kohas

Ülevaade 

töökeskkonnast

Ülevaade 

organisatsioonikultuurist

Meie lugu ehk lugu, mida iga kord personaalselt sai räägitud

igale kandideerijale sai kõik pandud digivormi, mis võimaldas

seda rääkida kogu Eestile.

Visuaalne presentatsioon töökeskkonnast,

organisatsioonikultuuri eripäradest,

arenguperspektiivist rääkimine jms kõik sai manatud digivormi.

Silmast-silma dialoog asendus looga, mida on võimalik kõigil

õpetajaks pürgijatel üle Eesti omale sobival ajal ja kohas näha

aadressil: tyg.ee

Lugu, mis räägib ennast ise

http://tyg.ee/


Värbamisveeb numbrites

x5 100% - 15a - 3,5a

Konkurssidel 

osalejate hulk

.

Vakantsed 

ametikohad 

täidetud

Keskmise 

kandideerija 

vanus vs koolis 

olevate 

õpetajate 

keskmine

Keskmine 

õpetaja vanus 

koolis 
Ühe värbamistsükli 

mõju



Programmeerimine ja robootika

● 5.-6. klassides matemaatika tunni osa 

robootika.

● visuaalne programmeerimine 1.-6. 

klassides 

● Rasbperry Pi kasutamine 

matemaatika tundides 3 kooliastmes 

Easy to change colors.



Code week - Google’i toetatud 

nädal TÜG-s

● programmeerimise töötuba 

Harjumaa koolidele

● programmeerimise töötoad TÜG 

õpilastele

● programmeerimise töötuba 

lapsevanematele

● läbiviijateks õpilased ja õpetajad



Üritused 2017/2018

Üle-eestiline digiviktoriin “Eesti100” 
● Loquiz keskkonnas

● inglise keeles

● orienteerumine Tabasalu peal kasutades 

oma nutiseadet

● osalejaid 20 koolist

Kodanikupäeva ülekoolilised

viktoriinid keskkonnas Kahoot
● Osa võttis ligi 500 õpilast

● üritus toimus 3 päeval



Projektõppe nädal

820 õpilast, 43 õpetajat, 

6 teemat, 35 projekti, 

suur eduelamus kõigile osalejatele.

DIGI? Valmis kümneid filme erinevatel teemadel 

nt “Olen terve, kui olen vegan”(sportlik jne..)



Ettevõtlusalane rahvusvaheline 

e-kursus keskkonnas Canvas

Easy to change colors, photos and Text. 



Aitäh


