
 

 

Reede, 24. märts Päeva Villas(http://www.paevavilla.ee/) 

 

10.30 Registreerimine, tervituskohv.  

11.00 Lõimingulabori avamine Päeva Villas. 

11.05 Piibe Leigeri ja Krista Mägi „Naudi õpetamist!“ IV osa esitlus. 

11.30 Katse nr 1. „Värskeid uudiseid lastekirjanduslaborist“. Kaasaja lastekirjandust 

tutvustab ja jagab lugemissoovitusi kirjanik, tunnustatud  raamatukoguhoidja ja 

kirjandusteadlane Krista Kumberg.  

12.35 Katse nr 2.  „Sa oled katselabor, kus näitlejad pannakse bakterite ja kemikaalidena

 mikroskoobi  alla, et uurijad saaksid inimelu kohta omi järeldusi teha“ (Jim Ashilevi). Oma 

loomingust ja teatrist räägib kirjanik, lavastaja, näitleja ja dramaturg Jim Ashilevi. Võimalus osta 

Ashilevi teoseid „Kehade mets“ ja „Armastuskirju teatrile“. 

13.35 Lõimingulabori lõunapaus. Lõuna on Päeva Villas. 

14.30 Katse nr 3. „Ivika Heina teatrilabor“. Ivika Hein jagab näpunäiteid, kuidas tuua eesti 

keele ja kirjandustundidesse teatrielemente. Ivika Hein on esimese eestikeelse draamaõpetuse 

käsiraamatu „Draamaraamat“ autor. Ivika Hein töötab Miina Härma gümnaasiumis eesti keele ja 

kirjanduse õpetajana, lisaks  on ta draamaõpetaja. 

15.35 Katse nr 4. „Uurimistööde labor“. Uurimistöödest gümnaasiumis räägivad Gustav Adolfi 

gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, riigieksami töörühma esimees 

Anu Kell, Läänemaa Ühisgümnaasiumi uurimistööde koordinaator Karin Lükk-Raudsepp.  

16.35 Vaba aeg. 

17.00 Õhtusöök Päeva Villas. 

 

http://www.paevavilla.ee/)


Laupäev, 25. märts Päeva Villas 

 

9.30 Katse nr 5 . „See oli tõesti huvitav eksperiment. Ja kuigi lapsed olid mulle 

sündmustiku põhipunktid kaootilisel kujul ette andnud, oli päris paras mõistatus see kõik 

kokku panna“  (Aidi Vallik noortejutustuse kirjutamisest). „Stsenaariumikirjutamise labor“. 

Laborit juhib kirjanik ja stsenarist Aidi Vallik.  

11.00 Võimalus osta ka Aidi Valliku raamatuid. Hotellitubade vabastamine. 

11.10 Katse nr 6. „Mikroskoobi all on Laikmaa ja Under“. Laikmaa ja Underi suhetest räägib 

Tallinna Reaalkooli ja Gustav Adolfi gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anu Kell. 2017. 

aastal möödub 100 aastat Marie Underi esikkogu ilmumisest.  

12.10 Lõimingulabori lõunapaus Päeva Villas. 

13.00 Katse nr 7. „Inimese sisekosmos, alateadvus on müsteerium – alkeemiline labor kõige 

puhtamal kujul“ (Mehis Heinsaar). Laboris on üllatusesineja Mehis Heinsaar - Eesti üks 

tähelepanuväärsemaid kaasaja novellikirjanikke.  

14.00. Lõimingulabori kokkuvõte. 

14.10 Katse nr 8. Omal käel Ants Laikmaa majamuuseumisse sõit. Tutvumine majamuuseumiga (pilet 

õpetajale on 3 eurot). 

http://www.salm.ee/muuseumid/ants-laikmaa-muuseum/ 

Täpsem info: info@eeselts.edu.ee      

                                                                 

 

„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ 

 

http://www.salm.ee/muuseumid/ants-laikmaa-muuseum/
mailto:info@eeselts.edu.ee

