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Minu nimi on Merike Mätas. 
JA minuga koos on Pieter de Bruyn

Olen pärit Euroopa väikesaarelt, kus elanikke on veidi alla 2000...Olen õppinud kokku viies kõrgkoolis 
nii Euroopas kui ka Aasias. oman seitset ettevõtet. Minu finantsvabaduse tagavad kinnisvarainvesteeringud, 

mis annavad mulle võimaluse tegeleda inimeste nõustamise ja koolitamisega. 
Minu kireks on mentorlus ja 

ettevõtlusenesekindluse toetamine 
5-sammu strateegia kaudu.

 

TÖÖTOAS SAAME VASTUSEID KÜSIMUSTELE: 
Miks on nii, et maailm on täis ideedest pakatavaid inimesi, kuid vaid üksikud jõuavad oma ideedega kaugele. 

Mis on nende saladus? Kas ettevõtlusega saavad tegeleda vaid teatud tüüpi erilised “väljavalitud”? 
Kolme sammu abil jõuame lähemale 

oma unistuste täitumisele. 
Jagame oma edu kogemust ning kõikidele jõukohaseid nippe alustamaks ideede realiseerimist. 

Pieter teeb seda Wing.Studio  näitel. https://wing.studio/what-is-wing-studio 
 

https://wing.studio/what-is-wing-studio
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Minu nimi on Hanna Sults. 
hariduselt olen psühholoog, aga igapäevaselt tegelen noorte karjääricoachinguga 

ning meditsiiniteemaliste konverentside korraldamisega.
 

 Olen ka Erasmus+ pikaajalise koolituse 
C.O.A.C.H. osaleja...

 
 
 

TÖÖTOAS SAAME võimaluse: 
 luua oma unistuste elukoht ja kogukond.
Töötuba toimub tuginedes 

Erasmus+ koolitusele C.O.A.C.H. 
Jagan ka kogemuslugusid...
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Minu nimi on AVE ALVISTE. 
Olen endine torekas!!!

Minu Enesearengu tee on kulgenud läbi psühholoogiaõpingute ja holistika. 
Coachimisega tegelemist alustasin MTÜ Noored Ühiskonna Heaks kaudu.

 

Minu suur kirg ja armastus on kaljuronimine 
ja selle edendus Eestis.  

 

Minuga koos teeb töötuba Reili Jäädmaa. 
Reili on naiskodukaitsja, rahvatantsija ja õppiv coach.

 
 

TÖÖTOAS KESKENDUME: 
karjääriga seotud ootustele ja unistustele.

Töötuba toimub tuginedes 
Erasmus+ koolitusele C.O.A.C.H.  
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Minu nimi on Kadri Lepik. 
Ma olen sotsiaalpedagoog ja Loovstuudio Barlevuu looja.

 

 Nimi Barlevuu tuleneb võlusõnadest 
"hinke-pinke-barlevuu". 

Need on võlusõnad, mille maagia muudab ka
suvekooli meeldejäävaks ja omanäoliseks.

 
 

TÖÖTOAS ÄRATAME: 
...üles loovuse!

...teeme seda lõbusate draamamängude ja
inspiratsiooni kaudu. 

Saame koos nautida siirast kohalolekut, head energiat ja loomisrōõmu.
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Minu nimi on Angela Allik. 
Olen Raasiku noortekeskuses noorsootöötaja ja TORE juhendaja.

Positiivsed mõtted ja tunded, “päris” suhtlemine kaaslastega, naer, ühine aeg sõprade 
või perega, mälutreening, loogilise mõtlemise ja väitlusoskuste  arendamine, stressimaandus, 

lõõgastus, tähelepanuvõime areng, seoste loomine,  kriitiline ja ruumiline mõtlemine , 
suhtlemisoskuste arendamine,  tähelepanuvõime pikendamine, erinevate vanuse-,  huvigruppide 

või lausa generatsioonide koos toimetamine ning  veel palju palju muud. 
Just seda kõike tähendavad minu jaoks lauamängud.

Ma olen paadunud lauamängude fänn!
Minuga koos teeb töötuba Andra Allik.
Andra on keskkooli õpilane, aktiivne noor, TORE tugiõpilaseeskuju

 
TÖÖTOAS SAAME OHRTALT: 

...MÄNGIDA!
...toimub mänguline ja märkamatu õppimine! 
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Meie oleme Eia Vänzel ja 
Anna Silvia Seemel. 

Me tuleme ENVTList ehk Eesti noorte vaimse tervise liikumisest. 
Kui me peaksime endid kirjeldama, siis sõnadega elu tudengid. 
Oleme pühendunud Eesti noorte vaimse tervise edendamisele. 

 

Me oleme Elu Tudengid!
 
 

TÖÖTOAS Räägime: 
...söömishäiretest, et aidata mõista - 

...elus on niipalju enamat,
 kui meie endi kehade mõõdud. 

Räägime enese hoidmisest, teiste toetamisest ja eelkõige sellest, kuidas ära tunda 
ja mida teha, kui mõtted keerlevad aina rohkem toidu ja välimuse ümber.
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Meie oleme Katrin Salundi ja Susan Kolde. 
Me mõlemad oleme Eesti Seksuaaltervise Liidu koolitajad. 

 

 Meie jaoks on oluline, et nii mehed kui naised,
saaksid teha valikuid nii, et neid ei piiraksid 

sooga seotud eelarvamused ja ootused.
 

TÖÖTOAS uurime: 
...milline on oodatud käitumine mehe puhul ja miline naise puhul?

Kuidas soorollid mõjutavad meid ja kuidas meie mõjutame ühiskonnas kehtivaid norme?
Kas me taastoodame soonorme ka siis, kui neid teadlikult ei järgi? 

Teeme seda osalusteatri vormis - publik ei ole
lihtsalt vaatleja, vaid osaleb aktiivselt

etenduse protsessis.
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Minu nimi on Epp Priimägi. 
Ma olen TORE mentor ja koolitaja...

 

 Tunnete mind ka naeru-Epuna!
 
 

TÖÖTOAS osaleme: 
... lahedas protsessis - HÄSTI juhendajate keskses... 

...keskendume juhendajate vahelisele
positiivsele võimestamisele ja 

sihi seadmisele uueks              aastaks! 
iga juhendaja teeb seda just enda vaatest ja oma kooli ning oma TORE ringi vaatest

 - niipalju, kui 1.5 tunniga jõuab... ;)
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Minu nimi on Merit Eskel. 
Ma olen TORE liikmevaldkonna koordinaamentor.

 

 Minu hobiks on teha 
kaunite sõnumitega käsitöökaarte...

 
 

TÖÖTOAS VALMIVAD: 
...head soovid ja uskumused imelistes vormides - 

ürikud, 
kaardid, 
tahvlid.  

 Soovime maailmale head!
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Minu nimi on Triin Noorkõiv. 
Olen Clanbeati partner. Olen tegutsenud hariduse valdkonnas üle 10 aasta, aidates lükata käima 

Noored Kooli programmi, Tagasi Kooli algatust ning mittetulundusühingut Alustavat Õpetajat Toetav Kool. 
Haridus- ja Teadusministeeriumis töötasin välja alustavate koolijuhtide programmi ja koolijuhtide

järelkasvuprogrammi. Olen olnud õpetaja ja külalisõpetaja ning 
hetkel õpetan ka Viimsi Gümnaasiumis valikkursust "Õpetaja kui juht".

Minu eesmärk on toetada Clanbeati tehnoloogia arengut nii,
et see aitaks panustada õppijate heaolu kasvu ja 

toetaks õppijaid vastutuse võtmisel oma arengu eest.
 

TÖÖTOAS UURIME: 
...Kuidas saada põimõppe TORE-meistriks ehk millisel viisil tehnoloogia oma TORE-grupi arengu jaoks tööle panna?

Loome koos ideid, kuidas tehnoloogia abil laiendada ja täiendada oma TORE-grupi liikmete õppimist. 
Uurime, katsetame ja kavandame Clanbeati rakenduse võimalusi, mida saab juba algaval õppeaastal kasutusse võtta 

või teistessegi tehnoloogiatesse üle kanda. 
... et ka ebamäärasuse ja ootamatuste tingimuses saaksid

kontaktid ja suhted püsida ja areneda, probleemid tõhusalt
lahendusi leida ning kõik asjaosalised elutervelt kasvada...


