
                                                                                 
ESF meede “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe 

võimaluste laiendamine“ 
Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes 

 
ÜHISSEMINAR tugiõpilastele ja nende juhendajatele 16. oktoobril 2011 Võru KHK-s  

 

TUGIÕPILASTE PÄEVA ÜLEVAADE  ja TAGASISIDE  
 

 

 
 

              
 

Esimeseks ülesandeks kõigile rühmadele 16.11. 2011 hommikul oli 

üles leida Võrumaa Kutsehariduskeskuse uus ja uhke tehnomaja. 

Kogunemissaali - aatriumi – seinal vahetusid IT-imevahendite toel 
omavahel konkureerivad tugiõpilaste märgi kavandid.                 



Järgnesid tugõpilaste ettekanded teemadel, mis seni tehtud ja kellel kuidas läinud.  
 
Kõik koolid tutvustasid ka oma tugiõpilaste märgi kavandeid. Järgnes salajane hääletamine... 
 

        
 

 
                                    

 
 
 
 
Seejärel jagati külalised väiksematesse rühmadesse ning Võrumaa KHK tugiõpilased tutvustasid 
tehnomaja ja oma erialasid. Nii mõnigi sai teada, mida tähendab näiteks mehhatroonika (segu 
mehhaanikast, elektroonikast ja IT-valdkonnast).  
 
 

       

 

Võidutööks osutus Võrumaa KHK turismi ja toitlustuskorralduse eriala 
II kursuse tudengi, tugiõpilase Kairi Didenko töö. Autori selgitus :  
Märki ümbritseva ovaali äär on pehmetes rohekates toonides. See on 
kevadise tärkava looduse värv, sama värske ja uudne, nagu on meie 
tugiõpilaste programm. Kätel on meie elus väga suur tähtsus. Käed 
hoiavad ja aitavad, kätes on energia, mis võib leevendada nii pingeid 
kui valu. Käed sümboliseerivad tugiõpilaste toetavat ja hoolivat 
tegevust, mis aitab abivajajatel justkui õide puhkeda. Taevavärvi lilled 
sümboliseerivad taasärkamist, eneses energia leidmist, et oma 
muredele vastu seista. 
 



                   
 
 
 

        
 
 

        
 
 
 

Tugiõpilaseks olemise juures on oluline oskus 
märgata enda ümber toimuvat. Märkamisest 
rääkis ka loodusfotograaf Sven Začek.  
 
Sveni antud praktilist laadi näpunäited kuluvad 
ära isegi siis, kui pildistamishuvi vaid 
mobiiltelefoniga piirdub.  
 
Oma tagasihoidlikkuses ei maininud mees aga 
seda, et ta on üks kolmest eestlasest, kelle 
loodusfotod on pääsenud maineka ajakirja 
National Geographic kaante vahele. Kõrvalolev 
habekakk on niisiis üks ülemaailmse 
kuulsusega staaridest.  
 
Jalutuskäigul läbi Väimela mõisapargi võis 

igaüks proovida kuuldu praktikasse panemist. 



                                                                                  
 
 

    
 
 

    
 

 
 
 
 

 
Võrumaa KHK õpilaste lemmikõpetaja 
Viibeke Turba suhtlemis- ja 
meeskonnatöökoolitus näitas hakatuseks, 
kuidas on võimalik suhelda tummaga. 
                                                              
 
Võistlusülesande - teha ajalehtedest 
võimalikult kõrge torn – lahendamiseks 
kasutati väga erinevaid võtteid...    
 
 
 
 
 

                                                                              
Proovile pandi ka juhendajate koostöoskused ja loovus – nemad pidid vahepeal hakkama saama 

väikese etendusega. 



       
 

          
 

          
 

        
 

 

 Kohvipausid olid üheks suhtlemis-
võimaluseks. 
 
Muusik Silver Sepa esinemine kandis 
selget sõnumit: kui endasse uskuda, saab 
kõigega hakkama – ja muusikat saab teha 
kestahes ning millega tahes – tolmuimeja 
toruga, jalgratta rattaga, vanade 

pesukaussidega...        

 
 
Ja ongi jäänud veel vaid tugev lõpuaplaus 
kõigile esinejatele ning miks mitte ka 
osalejatele endile . 
 
Aitäh korraldajatele ja kohtumiseni uuel 
aastal – 26.01.2012 Valgas! 
 

 



 
 

 

Tugiõpilaste arvamusi päevast – nopped FB-st: 
 
Maali Roomet (Räpina AK) 
Mulle meeldis kõige rohkem loeng fotograafiast :) Ja muidugi oli see nii tore, et kõik koolid võtsid logo 
tegemisest osa, seletasid oma ideed lahti ja lisaks andsid ülevaate, et mis nad tugiõpilastena teinud on! 
VÄGA tore programm ja aitäh kõigile :) 
 
Sander Juurik (Viljandi ÜKK) 
Märkide tutvustamine oli põnev, sest näha oli inimeste mõttetegevust, kõikidel olid vaffad märgid. Kõige 
parem loeng oli fotograafia loeng, mis oli väga põnev ning informeeriv. Praktilist poolt võiks olla rohkem, 
välja jalutuskäik oli väga hea selle poolest, et tehti ühispilt, mille koopiat endalegi ootan väga. Hiljem 
olevad loengud olid samuti head, kõige rohkem meeldis Silveri muusika, see oli omamoodi ning kift 
kuulata. Kogu päev oli täis positiivsust (kui ise oled positiivne), ning ei kahetse ühtegi tunnikest tänasest 
päevast. Tubli töö, võrukad, kohtume järgmisel aastal :) 
 
Gerli Pooga  (Olustvere TMK) 
Äitäh võrukad...väga meeldejääv üritus oli .. kõige rohkem meeldis Sven Začeki läbi viidud väike 
fotograafia koolitus. Veel meeldis Tehnomajaga tutvumine ja pillimees. Naerda ja nalja sai küllaga. 
Igaljuhul oli kõik väga hästi korraldatud :) 
 
Kasutaja Russ Muss (Vana-Antsla KKK) 
Tore ja rõõmuküllane päev, kahju ainult, et nii kiiresti läbi sai :( kuigi pole eriline fotograafia fänn, oli 
loeng siiski väga huvitav...eriti meeldis aga see ajalehest torni tegemine ja see muhe pillimehike :)  

 

Korraldajad – Võrumaa KHK tugiõpilased – 
võivad lõpuks ometi välja hingata ja 
õigustatult  endaga rahul olla  

http://www.facebook.com/maali.roomet
http://www.facebook.com/profile.php?id=1035837417
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001457534139
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000004105913


 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


