
CURRICULUM VITAE 

 

1. Perekonnanimi:  Laas  

2. Eesnimi:   Renata  

3. Haridus:   kõrgharidus 

 

Haridusasutused: E.Vilde nim. Tallina Pedagoogiline Instituut 

Ajaperiood: 

Alates (kuu/aasta) 

Kuni (kuu/aasta) 

1975-1980 

Kraad: Magister 

 

4. Töökogemus: 

Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) 2014-2017 

Ettevõte / organisatsioon Algus OÜ 

Amet Eesti keele õpetaja 

Töökirjeldus Eesti keele kursused täiskasvanutele 

A2, B1, B2, C1, s.h õpetaja MISA projekti 

raames „Eesti keele täiendkoolitus Ida-

Virumaa õpetajatele mahus 160 tundi“ 

Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) 2011-2016 

Ettevõte / organisatsioon MTÜ Kõla Koolituskeskus 

Amet Eesti keele õpetaja 

Töökirjeldus eesti keele kui teise keele õpetaja 

täiskasvanutele 

Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) 1995-ka 

Ettevõte / organisatsioon Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium (alates 

2013 Põhikool) 

Amet õpetaja 

Töökirjeldus eesti keele kui teise keele õpetaja 

Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) 1997-ka 

Ettevõte / organisatsioon Keeleinspektsiooni Ida-Viru järelevalvetalitus 

Amet vaneminspektor 

Töökirjeldus  

Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) 1995-2011 

Ettevõte / organisatsioon Avatud Hariduse Liidu Kohtla-Järve 

Õppekeskus 

Amet õpetaja 

Töökirjeldus eesti keele kui teise keele õpetaja 

Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) 1994-1997 

Ettevõte / organisatsioon Kohtla-Järve Linnavalitsus, Haridusosakond 

Amet Nõunik 

Töökirjeldus  



 

LÄBITUD TÄIENDUSÕPE 

• jaanuar 2012  Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppe toetajana (6 

tundi)                              

• juuni 2011     Eesti kultuuriruumi arendamine ja tunnetamine integratsiooni 

protsessis eesti ühiskonda (16 tundi) 

• august 2010 Õpilase, õpetaja ja venemate omavahelised suhted 

(16 tundi) 

• juuni 2010  Koolitus- ja koostööprogrammi väljatöötamine ning 

õpetajate koolitamine (64 tundi) 

• mai 2010 Testide koostamise metoodika, enesekontrollitestide 

loomine programmiga HotPotatoes (20 tundi) 

• märts 2010 Töö andekate lastega (8 tundi) 

• veebruar 2010 Eesti keele teise keelena põhikooli lõpueksami ja 

gümnaasiumi riigieksami suulise osa läbiviimise koolitus (4 tundi) 

• oktoober 2009 Hääl kui suhtlus- ja mõjutusvahend (16 tundi) 

• 25.11.2008 – 23.10.2009 Täiskasvanute vabahariduslike koolitusasutuste 

keele- ja erialaõppe koolitajate täiendkoolitus integreeritud keele ja 

erialaõppe valdkonna teemadel (264 tundi) 

• 1995 Kohtla-Järve Virumaa Kõrgkool täienduskoolitus, eesti keele kui teise 

keele õpetaja (160 tundi) 

 

5. Keelteoskus (märgi A2-C1, kus C1 on kõrgeim tase): 

Keel Tase 

Eesti keel Emakeel 

Vene keel Valdan vabalt 

Inglise keel algtase 

 

 

 

 

Lisatud järgmised haridust tõendavad dokumendid: 

1. Diplomi koopia 

2. Täiendkoolituse lõputunnistus 

 

      Allkiri: .......................................  

/omakäeline või digitaalne/ 

 


	LÄBITUD TÄIENDUSÕPE

