
Pedagogicumi kommunikatsiooni viisid ja põhimõtted 

 

Dokument kirjeldab Pedagogicumi (PG) info levitamise viisid ja põhimõtted. 

 

PG-l on info levitamiseks neli kanalit: 

 

1) PG nõukogu (koosolek ja postiloend). 

 Postiloendisse kuuluvad valdkondade esindajad (nõukogu liikmed ja 

asendusliikmed) ning Pedagogicumi juhataja, koordinaator ja õppeprorektori 

sekretär 

 Koosolekutel osalevad hääleõigusega nõukogu liikmed või asendusliikmed, 

kellel on õigus kaasata sõnaõigusega eksperte. 

 Nõukogu liikmetelt oodatakse nõukogus arutatu ja otsustatu levitamist oma 

valdkonnas vastavalt valdkonna sees kokkulepitud põhimõtetele ja 

kokkulepetele.  

 Aruteludeks-otsustamiseks vajaliku sisendi kogumine valdkonna sees toimub 

valdkonnas kokkulepitud põhimõtete ja kokkulepete alusel.  

 Valdkondade ülesed arutelud enne nõukogu koosolekut kutsub vajadusel 

kokku Pedagogicumi juhataja või õppeprorektor vähemalt kolme nõukogu 

liikme ettepanekul.  

 

2) PG infolist  

 Infolist on mõeldud ülikoolisiseselt õpetajaharidusega seotud info 

levitamiseks. 

 Postiloendisse kuuluvad Tartu Ülikooli õpetajahariduse valdkonna õppejõud ja 

teadlased ning koordineerimisülesandega ülikooli töötajad (postiloendi 

liikmed on nähtavad lists.ut.ee.). Postiloend vaadatakse üle ja korrigeeritakse 

õppeaasta alguses ja muudatuste korral PG nõukogus. Jooksvalt lisatakse 

postiloendisse haridusteaduste instituudi uued töötajad ja eemaldatakse töölt 

lahkunud töötajad ning teised PG nõukogu liikmete või asendusliikmete 

ettepanekul nimetatud töötajad. Kuna liikmete uuendamiseks pole 

personalihaldusega seonduvat süsteemi, siis on vajalik teiste struktuuriüksuste 

uute töötajate lisandumisel või seniste lahkumisel PG koordinaatorile sellest 

teada anda.  

 Iganädalaselt ilmub “Õpetajahariduse infokiri”. Infokiri kajastab PG liikmetelt 

kogutud ja PG-le laekunud infot.  

 Erakorraliselt edastatakse infolistis kiireloomuline info. 

 

3) PG veebileht (http://pedagogicum.ut.ee/) 

 Sihtrühm on eelkõige ülikooliväline. 

 Ülikooli inimesed leiavad veebilehelt õpetajahariduse strateegilised 

dokumendid, PG nõukogu tegevusega seotud info ja dokumendid ning 

õpetajakoolitusega seotud info ja dokumendid. 

 

4) Töökohtumised  

 Temaatilised koosolekud ja seminarid, millel on laiem või kitsam 

osalejaskond vastavalt teemale. 

 Töökohtumistest antakse teada PG infolisti ja/või PG nõukogu listi kaudu (kui 

ei ole sihitud konkreetsele sihtrühmale). 

http://lists.ut.ee/
http://pedagogicum.ut.ee/


 Vastavalt PG nõukogus ja töökohtumistel kokkulepitule suheldakse 

väiksemate rühmade või konkreetsete inimestega. PG juhataja ja koordinaator 

on hea meelega valmis kokkuleppel kohtuma. 

 

 

Koostasid: Margus Pedaste ja Pille Villems 

 


