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Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes
ÜHISSEMINAR tugiõpilastele ja nende juhendajatele 13. oktoobril 2011 Olustvere MTK-s

TUGIÕPILASTE TAGASISIDE
Hakatuseks juhatasid Olustvere tugiõpilaste
juhendajad päeva sisse. 
Tugiõpilased olid esialgu pisut ärevil, sest kohekohe pidid nemad hakkama rääkima, kes kus
millega siiamaani tegelenud on. 

Kes rääkis niisama, kes oli oma jutu
toetuseks slaidiprogrammi valmis
nikeranud – ja – ohhoo! Võõrustajad olustverelased - olid oma tegemised
suisa lauluks kokku seadnud!
 

„Valetamiskoolitus“ – pealkiri kõlab küll üsna
veidralt  ...
Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid räägivad,
miks inimesed valetavad ja kuidas valetamist
ära tunda.

Mõned meeskonnatöö-ülesanded panevad
põhjalikult pead sügama 
 

Jaagup Kreemi ja Taavi Langi esinemine – laulud ja jutud elust enesest – olid nii kaasahaaravad, et
mälestuseks oli vaja teha klõps vähemalt mobiili sisse   

Tugiõpilaste arvamusi päevast:


Korralduslik pool päevast oli väga põhjalikult läbi mõeldud. Väga sisutihe ja tore!










Hea oli kuulata, mida teised teevad ja kuidas oma ülesandeid täidavad. Hea oli kogemusi
vahetada.
Valetamise koolitus oli – naljakas. Valetamise koolitus õpetas valetajat ja valetamist ära
tundma.
Mängud võimlas olid vahvad mitmes mõttes. Nende käigus sai luua uusi tutvusi ja osasdes oli
vaja teha kogu meeskonnaga koostööd. Lahe oli linaga mäng, kus kõik rühmas olevad
inimesed pidid ühe linatükikese peale mahtuma ja selle ümber keerama nii, et keegi jalaga
põrandat ei puudutanud.
Poleks osanud arvata, et Terminaatori esinemine nii hariv võib võib olla. Saime teada nii
mõnegi hea elutarkuse... Narkootikume pole mõtet tarbida ja valede inimestega pole ka mõtet
läbi käia, toob kaasa ainult häda ja viletsust.
Jaagup Kreemi esinemine koos Taavi Langiga oli küll päevale tõeline kroon!
Tutvumismängud olid lahedad. Tehti segavõistkonnad ja siis pidi meeskonnna mingisuguste
tunnuste järgi ritta panema, näiteks juukste värvi järgi heledamast tumedamani. Ja iga kord pidi
midagi enda kohta ütlema – väga vahva!
Sai näha, kuidas teised koolid oma programmi läbi viivad ja kui palju usindaid õpilasi osa võtab
ja millised nad on tore oi ka see, kuidas terve päev korraltatud oli ja kõik olid väga sõbralikud
Üheskoos jõuab kaugele!

Tugiõpilane on alati ja igal pool
valmis kõiki aitama... 

