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Mis ma enda eluga teinud olen?

Olnud õpetaja:

Tallinna 37. Keskkoolis

Tallinna Laagna Gümnaasiumis

Kadrioru Saksa Gümnaasiumis

Õpetanud filosoofiat, ajalugu, ühiskonnaõpetust,

väitlust, graafilist disaini

Juhtinud Eesti Noorteühenduste Liitu ja valitud

tehtud töö eest 2017. aasta noorsootöötajaks

Töötanud Velvetis produtsendina, juhtinud

enamjaolt suuremahulisi riigisektori töid.



Aga räägime asjast…







Muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga koos käib, 
käib natukene kiiremini kui maailm. Jõuab maailmast
ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi, neid
lahendusi, mida elu talle seab.

Lennart Meri



Disainmõtlemine* tuleb
kooliuksest sisse

*probleemilahendamise oskus / võimaluste nägemise oskus / disainiprotsess

Oskus tulevikuga kohaneda
ja olla muutuste uurija…





„Missuguseid probleeme aitab kasutajakeskne disainmõtlemine koolis lahendada? Kuidas 

näiteks koolisööklas toitlustamist mugavamaks muuta? Mida muuta, et ülekoolilised 

õpilasesinduse valimised jälle läbi ei kukuks? Kuidas koguda õpilastelt kooli kohta 

konstruktiivsemat tagasisidet? Kuidas paigutada koolihoovi jalgrattaid nii et nad õpilastele 

jalgu ei jääks? Mida peaksid näitama kooli viidad? Kõik need küsimused ei piirdu ainult

esteetikaga, vaid on oma olemuselt midagi sellist, mida annab disainmõtlemises katsetada, 

nende puhul saab arendada oma kriitilisi oskusi, rakendada learning by doing’u printsiipi. 

Mõnegi sellise näite põhjal saab välja arendada kasutajakeskse disaini musternäite.“

Visak, I. ja Kotsjuba, J (2018). Kasutajakeskne disainmõtlemine

Eesti koolisüsteemi. Õpetajate Leht, 22. veebruar 2019



Terve õpetaja =
õnnelikumad õpilased



1. Toetav keskkond noortele/alustavatele õpetajatele läbi vastavasisulise

koolitusprogrammi

2. Avatud meel õppida uut ning julgus katsetada loevad, mitte inimese

vanus tema passis

3. Kus koolipsühholoog on nõuandjana au sees ka õpetajate muredega ning

kogukonnajuht tegeleb õpetajate koosloome eestvedamise ning coachimisega.



Mitteformaalne haridus
on tunnustatud



Mitteformaalse hariduse toomine formaalharidusse läbi tiheda koostöö

kolmanda sektoriga – Kolmas sektor pakub kvaliteetseid õppeprogramme, 

simulatsioone ning Praktikume Eestis ja välismaal, läbi mille saab tuua õpilastele

kogemused ja teadmised, mida pole võimalik tavapärasest klassitunnis omandada. 

See peab olema koolipoolt tunnustatud ja soositud.



Järgmised sammud, lõpuks!



1. Koolikülastused Saaremaal õpilastelt ideede kogumiseks ning kontseptsiooni

tutvustamiseks septembris ja oktoobri

2. Kontseptsiooni tutvustus ning aruteluringid kogukonnas oktoobris.

3. Värbamiskampaania algus hiljemalt detsembri alguses, intervjuud jaanuar-

veebruar 2021.

4. Uue meeskonna ühiskoolitused ning kooli ühisväärtuste sõnastamine

märtsis, mais ning augustis 2021. 

5. 1. september 2021 uus kool avab uksed.



Tänan kuulamast!
ivo.visak@saaremaa.edu.ee


