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Koolituskeskus Vilko

TÜVITEKSTID EESTI KIRJANDUSES JA KULTUURIS
Gunnar Leets · Friday, August 30th, 2019

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab enne uue õppeaasta algust, 24.
augustil 2022 Viljandis 1-päevase (6 AT) praktilise koolituse koolide emekeele- ja
kirjandusõpetajatele, raamatukogude (ka kooliraamatukogud) juhtidele ja
töötajatele, klassi- ja lasteaiaõpetajatele, lapsevanematele ja kõikidele
huvilistele
TÜVITEKSTID EESTI KIRJANDUSES JA KULTUURIS
Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud ja ühiskonnategelane, emeriitprofessor Rein
Veidemann PhD
Õppekava sisu- koolituse alateemad:
Mis on tüvitekstid, kuidas need kujunevad ja milleks on neid vaja?
“Henriku Liivimaa kroonika”
“Kalevipoja” epiloog – hümn Lootusele
Lydia Koidula “Mu isamaa on minu arm”
Juhan Liiv “Ta lendab mesipuu poole”
Vargamäe – Ukuaru – Palanumäe – Eesti topos
Eestlane “valaskala” kõhus – Rudolf Tobiase Joonase lähetamine
Üldlaulupidu – Eesti missa

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid
Koolituse läbinu:
Saab pildi tüvitekstide mõistest, kujunemisest ja tähtsusest ning oskab oma
töös neid praktiliselt kasutada
Oskab paremini praktikas kasutada eesti kirjanduse tüvitekste ning neid
kuulajatele tutvustada ja lahti mõtestada
Saab osaleda tüvitekstide praktikumis

Koolitus kuulub humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarsesse õppekavarühma
Koolitus toimub 24. augustil 2022
Koolituskeskus Vilko

kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats
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4 III korruse saalis
Koolituse maksumus 90 € sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2). 10 %
soodustust, kui ühest asutusest osalejaid vähemalt 2.
Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %. Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT)
läbimise kohta.
P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.
Soovijatel palun registreerida kuni 12. august E-meilil: gunnar@vilkokool.ee
või mob 52 68 031
NB! Nimetatud koolitust võimalik tellida ka kohapeale!

Lektorist emeriitprfessor Rein Veidemann PhD
eesti kirjandusteadlane, ajakirjanik, kirjanik ja õppejõud, poliitik
Õppinud ja töötanud:
Pärnu 1. KK
Tartu Ülikool- eesti keel ja kirjandus
filoloogiakandidaat (doktor PhD) väitekirjaga “Eesti nõukogude kirjanduskriitika
1958–1972
Tartu Ülikooli ajalehe toimeteaja, Kirjandusmuuseumi teadussekretär, Keele ja
Kirjanduse Instituudi kirjandusosakonna juhataja, ajakirja “Looming” peatoimetaja
asetäitja, ajakirja “, ajakirja “Vikerkaar” peatoimetaja, Kultuuriministeeriumi nõunik,
Tartu Ülikooli kirjanduse õppetooli juhataja ja professor, Eestmaa Rahvarinde
Eestseisuse liige, Eesti Sotsiaaldemokraatliku Partei ja Keskerakonna liige, Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu ja Riikogu liige, on kirjutanud presidendi kõnesid
Avaldanud romaane ja arvukalt kirjanduskriitilisi teoseid ja artikleid ning tõlkeid.
Tunnustused:
Valgetähe V klassi teenetemärk, Riigivapi III klassi teenetemärk, Tammsaare nim.
kirjanduspreemia, Postimehe aasta arvamusliider, J.Hurda rahvuskultuuri auhind,
Tallinna Ülikooli teenetemärk, aasta muuseumisõber, E.Mihkelsoni kultuurimõtestaja
preemia
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2018
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This entry was posted on Friday, August 30th, 2019 at 10:08 am and is filed under
Koolitused
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.
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