Viljandimaa, Läänemaa ja
Pärnumaa MTÜde
talvekool “Mina tulen”
27.- 29. veebruaril 2020

Talvekooli ootame MTÜde esindajaid:
● kes julgevad enda juhtimisnõrkustega silmitsi seista;
● kes soovivad ühingu tegevustesse liikmeid ja vabatahtlikke paremini kaasata;
● kes on valmis iseennast proovile panema erinevate grupitööde meetodide
läbiviimisel;
● kes on valmis muutusteks;
● kelle jalg tatsub ja suu matsub.
Talvekoolist lahkudes oled saanud järgmisi teadmisi ja oskusi:
● kuidas soodustada liikmete kaasatust, initsiatiivi, koos tegutsemist ja vastutuse
võtmist, sh:
○ kuidas anda ja saada tagasisidet, millest on kasu, mis motiveeriks ja
julgustaks kaasa tulema ja tegutsema;
○ kuidas targalt kasutada oma keelt – nii sõnalist, kui kehakeelt;
○ kuidas kuulata ja olla kuuldud;
○ kuidas juhtida grupis vestlust ja vedada arendusprotsessi;
● missugune on minu eestvedamise stiil ja selle mõju liikmetele. Kuidas iseennast
kontrollida ja juhtida;
● kuidas kasutada organisatsiooni eestvedamisel ja arendamisel tugevustele
suunatud ja väärtustavat lähenemist.
Loomulikult oled saanud uusi sõpru ja hulga positiivseid emotsioone.
Väga heale sooritusele aitavad kaasa (kõik punktid peavad olema täidetud):
● täidetud registreerimisleht shorturl.at/CHKZ2;
● osavõtutasu õigeaegne tasumine;
● osavõtt kevadisest jätku kohtumisest (aeg ja koht selguvad talvekoolis);
● tõeline soov muuta enda ja MTÜ ühislaulmise oskusi.

Kuidas talvekooli saab ?

Osavõtumaks: 50 € osaleja kohta. Igast MTÜ-st peab osalema 2 inimest.
Hind sisaldab 2 ööd majutust, toitlustust kõigil päevadel, sauna, koolituse vahendeid ja
loenguid.
Osavõtumaksu saab tasuda arve alusel, mis esitatakse peale registreerimist ja see
peab olema tasutud hiljemalt 20.02.20.
Kui peale maksmist selgub, et ei saa osaleda, siis tuleb endale asendaja leida (sellisel
juhul maksame raha tagasi).
Asukoht: Marksa küla, Pärnumaa (https://goo.gl/maps/BcfAmYc7RYC8J96H7).
Registreerida saab kuni 10.02.20, seda saab teha siin shorturl.at/CHKZ2. Kõigi
registreerunutega võtame ühendust.
Talvekooli korraldavad Pärnumaa Arenduskeskus, Viljandimaa Arenduskeskus ja
Sihtasutus Läänemaa ning läbiviimist toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Info:

Daisi Sprenk, daisi@parnumaa.ee, 53455161
Jaanika Toome, jaanika.toome@viljandimaa.ee, 57880245
Tanel Tiisler, tanel.tiisler@laanemaa.ee, 53404783

Talvekooli üldjuht ja alaliikide juhid:
Triin Vana (üldjuht)- International Supervision and Coaching Institute õppejõud ning
tegutseb igapäevaselt superviisori, coachi ja koolitajana. Triin on aastaid töötanud
eksperdi ja nõustajana erinevates projektides. Ta tegutseb ka teenuse disainerina,
aidates organisatsioonidel oma teenuste juhtimist üle vaadata, et leida parimaid viise
oma klientide toetamiseks.
Triin on pärit perest, kus muusika ja laul on olnud tähtsal kohal. Hetkel õpib ta
kitarrimängu, et suveõhtul Saaremaal kalapüügi vahele natuke pilli tinistada�.
Jaanika Toome (naiskoorid) - SA Viljandimaa Arenduskeskuse MTÜde konsultant, kelle
südame sooviks on, et iga ühendus saaks oma unistused ellu viia ja pääseks laulukaare
alla.
Daisi Sprenk (segakoorid) - SA Pärnumaa Arenduskeskuse MTÜ-de konsultant, kes on
näinud, kuidas karu pandi tantsima ja on kindel, et kõik on võimalik.
Tanel Tiisler (meeskoorid) - SA Läänemaa MTÜde konsultant, kes paneb
puhkpilliorkestri ja koorid kokku kõlama.
PÄEVAKAVA
Neljapäev, 27.02

PÄEVA TEEMA: „Meie keel ja hääl – kuidas ühislaul kokku kõlab“

10.00-10.30

Kogunemine, suupisted (tubadesse veel ei lähe)/toidutalongide jagamine.

10.30-12.00

Rongkäik, laulupeo avamine: tule süütamine, kooride ja lauljate tutvustamine,
häälte lahti laulmine, soojendus. Kava tutvustamine ja laulupeo traditsioonide
loomine.

12.00-12.30

Sirutus/julgustuspaus.

12.30-14.00

Dirigendi tööriistad on suhtlemine ja tagasiside, et panna kõik ühes taktis
laulma, anda motivatsiooni, inspireerida ja julgustada oma laule välja
mõtlema. Uurime oma koori häält, keelt ja kultuuri. Harjutame oma tugevuste
kasutamist.

14.00-15.00

Lõunasöök talongi alusel

15.00-16.30

Harjutame tagasiside andmist ja vastuvõtmist, saame ise ja anname
tagasisidet, et areneda ja olla parem laulja ja kuulsam koor.

16.30-17.00

Sirutuspaus.

17.00-18.30

Väärtustav lähenemine koori arendamisel.
Harjutame eestvedamist ja eesmärkidega töötamist, kogeme koorijuhtimist ja
kaasamist, anname ja saame tagasisidet, et olla ikka parem laulja ja koor.
Harjutame dirigenditööd ja eesmärkidega töötamist.

18.30-19.00

Kellel pehmem madrats on?

19.00

Hernesupp talongi alusel.

20.00

Ronime lavale ja paneme dirigendi proovile - saun, laul, Tuljak.

Reede, 28.02

PÄEVA TEEMA: „ Kuidas mind teistele kuulda on?“

9.00-10.00

Hommikusöök, häälepaelad soojaks!

10.00-11.30

Räägime koorijuhtimisest ja eestvedamisest läbi keelekasutuse ja
kuulamisoskuste. Harjutame keelt, mis on kaasav ja edasiviiv, õpime
kuulamist ja „absoluutset kuulamist“.

11.30-12.00

Sirutuspaus.

12.00-13.30

Uurime kehakeelt. Õpime kehakeelt, mis aitab kaasa paremale
dirigeerimisele ja ühislaulmisele.

13.30-14.30

Supp talongi alusel.

14.30-16.00

Õpime läbirääkimist ja otsuste vastuvõtmist, anname ja saame tagasisidet, et
oma häält ja laulu veel timmida.

16.00-16.30

Puhkepaus.

16.30-18.00

Kooris käärib, mis nüüd saab? Saame teada, kuidas lahendada häälte
ebakõla, passiivsust ja intriige.

19.00

Supp talongi alusel.

20.00

Kuldsed lood saunalaval.

Laupäev, 29.02

PÄEVA TEEMA: Rongkäik ja avakontsert

9.00-10.00

Hommikusöök, häälepaelad soojaks!

10.00-11.30

Harjutame koorijuhtimist ja dirigeerimist, kasutame eelmistel päevadel
saadud tarkusi, kogeme, vaatleme, targutame, anname ja saame tagasisidet,
et hääl ei läheks rooste ja laul ei ununeks.

11.30-12.00

Uute sõpradega kontaktide jagamine

12.00-14.00

Tagasivaade ja kokkuvõtted talvekoolist, viimased ühislaulmised ja -tantsud.
Laulupeotule laialijagamine.

14.00-15.00

Supp talongi alusel.

NB! Korraldajatel on õigus teha ürituse kavas muudatusi!

