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PÄRNU

Nimi

Margus Maksimov
Konsultant, koolitaja

Kontaktandmed

5063543
margusmx@gmail.com
http://talgujad.tartu.ee

Nimi
Mentor/mentii

Valdo Ruttas
Mentor

Kontaktandmed

5230179
vruttas@hot.ee
http://talgujad.tartu.ee

Pilt

Ettevõte

MTÜ A1A Talgujad

Asukoht

Tartu linn, Kaunase pst.16 -9

Ettevõtte tegevusala

Koostöö vormide ja meetodite arendamine ja kasutamine
keeruliste probleemide lahendamisel

Millega olen teile
kasulik

Consulting. Sidusstrateegiate väljatöötamine ja
elluviimine. Liidriprogrammid (Juhist liidriks).
Mõttetalgukool (mõttetalgute jt mõttetalguliste
koostöövormide juhtimise meistriklass)

Kommentaarid, muu
info, pildid (toote,
ettevõtte, enda, jms.):

Teaduses al.1958 (eksperimentaalfüüsika, pedagoogika,
metodoloogia), arendustegevuses al. 1969.a. (TRÜ
kompleksse uurimistöö büroo asutaja), mõttetalgute
korraldaja al.1980.a.,1987-90 koolifüüsika programm
(ainekava), ettevõtluses al. 1991.a. (AS Rait asutaja),
EAS mentor al.2004.a.

Heade ideede generaator
Pilt

Ettevõte

MTÜ A1A Talgujad

Asukoht

Tartu linn, Kaunase pst.16 -9

Ettevõtte tegevusala

Koostöö vormide ja meetodite arendamine ja kasutamine
keeruliste probleemide lahendamisel

Millega olen teile
kasulik

Consulting. Juhtimist ja meeskonnatööd käsitlevad
probleemid. Liidritemaatika. Mõttetalgukool (mõttetalgute
jt mõttetalguliste koostöövormide juhtimine).

Kommentaarid, muu
info:

Insener aastast 1993, majanduse magister 2001, hetkel
psühholoogia magistriõpe. 12 aastat juhtimiskogemust
tipptasemel, 15 aastat kogemust mittetulunduslikus
valdkonnas. Koolitamisega tegelenud alates 1998
aastast.

Mõttetalguliste tegevusvormide esindaja,mis
ajalise kestvuse järgi jagunevad:
Mõttesõel (3 tundi)
Rotaator (min 4 töötsüklit a 2 tundi
HI-generaator (min 2 paralleelrotaatorit)
Mõttetalgud (min 4 töötsüklit a 5 tundi)
Tsüklotron (Rühmatööde ja mõttetalgute tsüklid)

HI-generaatori tööfaasid
Heade ideede generaatoril “Õppekava
kodustamine Pärnus” on kolm faasi:
1. Ideede väljapakkumine (19.november
2010)
2. Ideede arendamine õppekava(k)
s (19.11.10 -15.04.11)
3. Ideede elluviimise kavandamine: Mida?
Kuidas? Kellega? Millal? (15.aprill 2011)

Mõttetööd korrastavad raamid
Ideede genereerimine toimub üheksas
mõistliku suurusega rühmas ( 7+/- 2 liiget)
Rühmad moodustavad kolm klastrit, igas
kolm rühma.
Klastrid kannavad nimetusi “Humanism”,
“Eestimaa” ja “Kodukant”.
Iga klastri rühmad omakorda ühendavad
põhikooli (1), selle astmete(2) või
gümnaasiumi (3) astme rahvast

I faas: JULGETE MÕTETE
MAAILM
Avapäeva häälestus: See on suur
ajurünnak, mille käigus ollakse positiivne,
üksteise ideid toetav
Vaade riiklikule õppekavale ÜLALT kui
oma tegevusvahendile!
Mida rohkem erinevaid ideid, seda parem!
Igast ideest saab arendada uute ideede
lehviku!

KLASTRID JA RÜHMAD
KLASTER/ HUMANIS EESTIMA KODUKAN
KOOLITÜÜP M
A
T
Põhikool

H1

E1

K1

Põhikool
H2
gümn.juures

E2

K2

Gümnaasiu H 3
m

E3

K3

Genereerimise algfaas 19.11.10

ESIMENE RÜHMATÖÖ
Minu 3 lähteideed, mis on mulle selle
klastri esindajana olulised õppekava
üldosa kodustamisel - 5 minutit ideede
lipikutele kandmiseks
Osalised tutvustavad teistele
rühmaliikmetele oma ideid - 10 minutit
Rühmas arutatakse ideid ja vormistatakse
suurele lehele rühma ettekande plakat
Lepitakse kokku ettekandja klastri istungil

TEINE RÜHMATÖÖ
Rühmad muudavad oma vaatenurka (nende
juurde saabub teine klastrijuht): H positsioonilt
startinud rühmad lähevad E positsioonile
Marguse asemele Ene), E>K (Ene asemel
Valdo) ja K>H (Valdo asemel Margus)
Millised muutused teete oma rühma algsesse
ettekandesse pärast klastri- ja üldistungit,
“ümber kolides” järgmise klastri esindaja
positsioonile?
Rühmad valmistavad ette rühma uue ettekande
Valitakse rühma järjehoidja edasise koostöö
tegemiseks klastrijuhtidega

AJURÜNNAK
Nüüd kogunevad rühmad teisiti
(“horisontaalselt”):
* rühmad 1 (põhikoolide rühmad): Valdo
* rühmad 2 (gümnaasiumiga koosolevad
põhikoolid): Margus
* rühmad 3 (gümnaasiumiastme rühmad): Ene
AJURÜNNAKUD neis kolmes liitrühmas:
Milliseid ideid tärkab mõeldes oma
koolile/kooliastmele?

Genereerimise lõppfaas
15.04.11

REFLEKSIOON 15.04.11
Rühmade tagasivaade vahepeal
kordasaadetule, sh möödunud neljale
koolitusele detsembris, jaanuaris,
veebruaris ja märtsis ja valminud
õppekava-tekstidele.
Välja tuuakse oluline kolmes aspektis: H,
E, K.

KOLMAS RÜHMATÖÖ 15.aprill
2011
Pärast 4 koolituspäeva toimub
tagasipöördumine HEK struktuuri
H rühmad on jõudnud K positsiooni
E rühmad on nüüd H positsioonis
K rühmad on E positsioonis
Humanistlikkus läbi kodukandi (nt orbude,
haigete, vanurite abistamine Pärnumaal),
Eestimaa läbi humanistlikkuse (nt miks me
aitame Haiitit), kodukant läbi Eesti (mida
Pärnu tähendab ja annab Eestile)

NELJAS RÜHMATÖÖ 15.aprill
2011
Rühmad on “koduklastrites” tagasi, kust
starditi esimesel rühmatööl:
Klaster ”Humanism”
Klaster ” Eestimaa”
Klaster “Kodukant”
Iga rühm paneb kokku oma edasise
tegevuse kavad:
Mida? Kes? Kuidas? Kellega? Millal?

ÕPPEKAVA KODUSTAMISE
TUNNIPLAAN 19.novembril 2010

TUNNIPLAAN (järg)

ENNELÕUNA

TEGEVUS

RUUM

PÄRASTLÕUNA

TEGEVUS

RUUM

9.45-10.15

AVAMINE

Suur saal

14.00-14.30

Rühmatööd

Klastrite ruumid

14.30- 15.10

KLASTRI ÜLDISTUNG

15.10 -15.30

Klastri ettekande
vormistamine

10.15-11.00

Sissejuhatus:Ene Sarv,
Margus Maksimov,
Valdo Ruttas

10-30-11.00

Rühmatööd

15.30-15.45

Kohvipaus

11.00-11.15

Kohvipaus

15.45 -16.30

ÜLDISTUNG

11.15-12.00

Klastrite üldistungid

16.30-16.45

Ainevaldkonnastumine

12.00- 12.20

Klastri ettekande
vormistamine

16.45-17.15

AJURÜNNAKUD

Klastrite ruumid

17.15-17.45

Ideede laat vabas
vormis

Suur saal

17.45-18.00

Päeva kokkuvõte

12.20-13.00

ÜLDISTUNG

13.00-13.45

LÕUNA

13.45 -14.00

Klastrijuhi
ROTATSIOON

Klastrite ruumid

Suur saal

HI-Generaatori juhid
KLASTRIJUHID (3)
Juhivad klastreid :
-Humanism (Margus)
-Eestimaa (Ene-Silvia) Kodukant (Valdo)
Käivad mööda rühmi ja
delikaatselt juhivad neid aega
otstarbekalt kasutama
Tähtsaim osa klastri üldistung
ja ettekande vormistus
Kursuse vältel koondavad
oma klastri rühmi ja materjale!
e-mail,Skype ja Google docs

Rühmade järjehoidjad (9)
Säilitavad ja täiendavad
rühma töö materjale
Teevad või korraldavad
ettekande tegemist
Peavad sidet
rühmaliikmetega kogu
kursuse ajal
Peavad (korraldavad)
sidet oma koduklastri
juhiga kogu kursuse ajal

Suur saal

Hoidkem kokku! Peame sidet!
Klaster “HUMANISM”
Margus Maksimov margusmx@gmail.com
Klaster “EESTIMAA”
Ene-Silvia Sarv enesarv@tlu.ee
Klaster “KODUKANT”
Valdo Ruttas vruttas@hot.ee

