
Avalikkusele suunatud õpikogemust kajastav kokkuvõte   

 

Viimasel ajal on minu käest palju küsitud üht ja sama küsimust: „Mida sa seal kodus neli kuud 

siis tegid?!“ 

 

Erakordne kingitus kukkus mulle Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt sülle 2020. aasta 

jõuludel, kui sain teada, et olen valitud üheks riikliku haridusstipendiumi 2021. aasta 

stipendiaadiks. Vinge-äge-marumaru-vägev!  

See tähendas minu jaoks seda, et üle mitmete aastate algas 1. september minu jaoks teisiti. 

Käisin küll kooliaasta avaaktusel, kuid sellel õppeaastal alustas koolis sotsiaalpedagoogi tööga 

hoopis mu asendaja.   

 

Mida ma samal ajal tegin, kui mu mind koolis asendati ja töösse uputi? 

Paljude arvates ma ainult puhkasin, sain ärgata, millal tahan, vaadata seriaale ja lugeda 

raamatuid ja maailmas ringi rännata. Ega nad nii väga ei eksi ka, kõike seda ma tegingi, aga 

tegelikult tundsin kohati, et töid ja tegemisi oli sageli rohkem, kui igapäevaselt koolimajas 

olles.  

 

Mida ma päriselt tegin seoses stipendiumi saamisega? 

Võttes aluseks stipendiumitaotluse, seadsin endale kolm eesmärki: 

1) Olla sotsiaalpedagoogi töövarjuks kolmes erinevas koolis – Tartu Hansa Kool, Tallinna 

Arte Gümnaasium, Kalmetu Põhikool. Nädalased koolide külastused – tehtud! Sain 

oma tegemistele kinnitusi, kohtusin uute toredate inimestega, kogusin uusi ideid ja 

siiralt loodan, et andsid neid ka ise. Mõnes koolis oli olukord võrreldes taotluse 

tegemise ajaga muutunud. Varjutamise ajal puudus sotsiaalpedagoog, seega sain hoopis 

abiks olla juhtumite lahendamisel ja klassidega töötamisel.  

2) Õppida mänguterapeudiks, mis on pikem jätkuprojekt. Õppetöö algas juba 2021. aasta 

maikuus ja lõpeb 2023. aasta kevadel. Siiani on väga õpetlik ja eneselegi teraapiline 

olnud. Mul on siiralt hea meel, et selle teekonna ette võtsin, sest lisaks sain ka väga 

toredad kursusekaaslased, kellega koos õppimine on üks lust ja lillepidu. Ootan 

põnevusega, kui saan seda päriselt laste peal praktiseerima asuda.  

3) Luua veebimaterjalide kogum sotsiaalpedagoogidele ja teistele noortega töötavatele 

spetsialistidele enda olemasolevast praktikast lähtudes ja kaasates erinevate kolleegide 

tehtud töid ja ideid. Tehtud!  



Viimasega seoses andsin lubaduse jagada seda ka avalikult, et see oleks kättesaadav kõigile 

soovijatele.  

Siin see on: 

Sotsiaalpedagoogilt kolleegile (wordpress.com). 

  

Seda materjali võib vabalt jagada, kasutada jms. Enamik dokumente on sellised, mille saate 

alla laadida ja siis endale vastavaks kohandada. Vaadake, mõelge, kasutage! Otsige ideid ja 

olge loovad!  

Kogum on selline, mida plaanin ise edaspidi töövahendina kasutada. Täiendan seda pidevalt, 

seega kui keegi nüüd seda näeb ja tunneb, et tal on ka mingeid toredaid töölehti või muid 

materjale tehtud, mida tahab oma armsate kolleegidega jagada, siis saatke julgelt mulle. 

Viskan teie nime juurde ja panen üles kõigile kasutamiseks. 

 

Ühesõnaga see oli imetore ja väärtuslik aeg! Nii enda jaoks, erinevate uute projektide 

tegemiseks kui ka stipendiumiks seatud eesmärkide täitmiseks. Eelmine lause algas sõnaga 

„ühesõnaga“, aga selge see, et seda nelja kuud ei saagi ühe sõnaga kokku võtta. 

  

Igatahes, olen tänulik HTMile, et sain sellise võimaluse ja muidugi ka oma kahele ülemusele 

tugikeskuse juhatajale ja koolijuhile, kes julgustasid ja lubasid mul eemal olla. Aitäh! 

PS! Soovitan kindlasti kõikidel kandideerida ja haarata kinni stipendiumi saamise 

võimalusest!  

 

Karin Kiilaspä 

 

https://sotsiaalpedagoogkarin.wordpress.com/

