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ESMASPÄEV, 26.08.2019










10.00 - 11.00 

Esmakursuslaste kogunemine kolledžite koduklassidesse (info ja kontaktid allpool) -  sissepääsuload, majutus ühiselamukoha soovijatele ja vormide väljastamine (vorme väljastatakse kogu päeva jooksul). 

NB! Sisekaitseakadeemia (SKA) esmakursuslaste tutvumispäevadel on toeks Üliõpilasesinduse (ÜE) liikmed

Kolledž ja eriala, koduklass (ruumi nr)
Kontaktisikud kolledžites

Finantskolledž, tolli ja maksunduse eriala (FS180, FK180)
A -103
Ulvi Lahe (ulvi.lahe@sisekaitse.ee, tel 53499731)

Justiitskolledž, vanglaametniku (VS190) ja korrektsiooni (KS190) eriala
A- 107 ja A -106
Liis Käämer  (liis.kaamer@sisekaitse.ee, tel 53489809)
Kristel Härm (kristel.harm@sisekaitse.ee, tel 53489809)

Päästekolledž, päästekorraldaja eriala (PKS190)
B-204

Paula Vaab (paula.vaab@sisekaitse.ee , tel 56610532)
Tarmo Terep (tarmo.terep@sisekaitse.ee" tarmo.terep@sisekaitse.ee , tel 5034112

Politsei- ja piirivalvekolledž, politseiteenistuse eriala
(PtS191, PtS192,PtS193)
A-109, 
Maarja Bachmann (maarja.bachmann@sisekaitse.ee,
 tel 5345 3808)


Kontaktisik õppeosakonnast:                                                          Merle Tammela (merle.tammela@sisekaitse.ee, tel 5234289                             
ÜE kontaktisikud:                                                                               Erlend Kanarbik (erlend.kanarbik@kad.sisekaitse.ee), tel 55564939
                                                                                                               Karl-Gabriel Hiie (karl-gabriel.hiie@kad.sisekaitse.ee), tel 5237487

Tolli ja maksunduse eriala ühiselamu nr 1                                   Kätlin Hantson (katlin.hantson@sisekaitse.ee, tel 696 5329)
Päästekorraldaja eriala ühiselamu nr 1                                        Kätlin Hantson (katlin.hantson@sisekaitse.ee, tel 696 5329
Politseiteenistuse eriala ühiselamu nr 2                                       Kätlin Hantson (katlin.hantson@sisekaitse.ee, tel 696 5329
                                                                                                               Katrin Salumets (katrin.salumets@sisekaitse.ee" katrin.salumets@sisekaitse.ee, tel 696 5339)
Vanglaametniku ja korrektsiooni eriala ühiselamu nr 3           Katrin Salumets (katrin.salumets@sisekaitse.ee" katrin.salumets@sisekaitse.ee, tel 6965339)

Kell 11.00 kogunevad esmakursuslased auditooriumi A-108
 Vanglaametniku, korrektsiooni, tolli ja maksunduse, päästekorraldaja ja politseiteenistuse eriala
auditoorium A-108
11.00 – 12.00
Esmakursuslasi tervitab Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link
Õppekorraldusest Sisekaitseakadeemias, õppeprorektor Andres Pung; õppeosakonna juhataja Tiina Karu
Olmekorraldusest, haldusosakonna juhataja Mati Mätlik
IT korraldusest (kadetimeilid, ÕIS jne), arendusosakonna IKT juht Hanno Hantson
Raamatukogu tugi, raamatukogu juhataja Raile Reigo
Õppurite arengu ja toimetuleku toetamine Sisekaitseakadeemias õppeosakonna arendusjuht Merle Tammela koos SKA Üliõpilasesindusega
12.00 – 12.15 Tutvumismäng esmakursuslastele
SKA üliõpilasesindus
Hea ilmaga õues, halva ilma korral – A-109 
12.15 – 13.00                                                                                     LÕUNA
B-korpuse ees platsil
13.00 – 15.00                                 „Rühma dünaamika ehk kuidas indiviididest moodustub grupp“

Rühmainimesed ja individuaalid, liidrid, tutvumine, meeskonna loomine, kuidas valida rühmavanemat jne

Esmakursuslased koos karjäärinõustajatega ja ÜE esindajatega
Vanglaametniku ja korrektsiooni eriala õppurid ruumides A-107 ja A-106
Päästekorraldaja eriala õppurid ruumis A-204
Tolli- ja maksunduse eriala õppurid ruumis B-201
Politseiteenistuse eriala õppurid ruumides A-109, B-210, B-211
15.30 – 17.00                                             Sportimisvõimalustest SKAs, Epp Jalakas ja Grete Rüütli
                                                            Orienteerumine – tea ja tunne SKA territooriumi ning lähiümbrust
Kogunemine enne ja pärast orienteerumist auditooriumis A-108
ÜE lõpetab päeva
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TEISIPÄEV, 27.08.2019
KOLLEDŽI PÄEV

KOLLEDŽi PÄEV







Kõik need, kellel on vorm käes, tulevad kooli vormis
9.00 – 12.00                                        
Kolledži direktori tervitus, kolledži erialade, traditsioonide, kodukorra tutvustamine.
Õppejõudude, õppekorraldusspetsialistide/praktikate kuraatorite tutvustamine.
Vormikandmise  eeskirja tutvustamine, arutelud ja selgitused (ÜE, vanemate kursuste kadetid)

„Kuidas kõrgkoolis toime tulla - mida on vaja teada elust/olust kolledžis“

Õppekorraldusespetsialistide ja õppurite vaade õppeprotsessile, elule/olule SKAs,sh kohtumised ÜE ja vanemate kursuste kadettidega
Küsimuste/vastuste voor
Vanglaametniku ja korrektsiooni eriala õppurid ruumis A-106 ja A-107
Päästekorralduse eriala õppurid ruumis A-204
Tolli- ja maksunduse eriala õppurid ruumis B-201
Politseiteenistuse eriala õppurid ruumis A-109
12.00 – 13.00                                                                                        Lõuna 
B-korpuse ees
13.00  - 14.30                                                     Avaaktuse rivisammu õpetus (õppurid on rivis väljastatud vormides)
Aare Jamnes, Kristjan Haljasoks
ÜE lõpetab päeva
Lipuplatsil
14.30 – 15.30                            Millistesse valikainetesse on võimalik registreeruda 2018/2019. õppeaastal – mida ja
mis eesmärgil valida ning kuidas ennast registreerida kursustele
auditoorium A-108
Liina Tamm koos õppejõududega
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KOLMAPÄEV, 28.08.2019
VILISTLASTE PÄEV











9.30 – 10.30                                     SKA ajalugu ja traditsioonid, sh aastapäevaretk ja SKA läheb  teatrisse
                                                                                                         ÜE esindus
Sisekaitseakadeemia väärtused – Ausus, Austus, Avatus, Asjatundlikkus, Areng (5A)   + Armastus Akadeemia vastu
Liina Sieberk koos ÜEga

Riigihümni ja Gaudeamuse õppimine  
SKA vilistlased, vanemate kursuste õppurid

Vanglaametniku, korrektsiooni, tolli- ja maksunduse, päästekorraldaja ja politseiteenistuse eriala õppurid
Auditoorium A-108

10.30 – 12.00                                                   Avaaktuse rivisammu (õppurid on rivis väljastatud vormides)
Aare Jamnes, Kristjan Haljasoks
Lipuplatsil
12.00  - 13.00                                                                                      LÕUNA 
B-korpuse ees

13.00 – 15.30                                         „Millised on noorte  karjäärivõimalused valitud erialal?“
                                                              Noorte ootused tööandjatele, vajalikud oskused aastal 2030
                                                                                           Kohtumised vilistlastega

Vanglaametniku ja korrektsiooni eriala õppurid ruumis A-106 ja A-107
Päästekorralduse eriala õppurid ruumis B-204
Tolli- ja maksunduse eriala õppurid ruumis A-103
Politseiteenistuse eriala õppurid ruumis A-109

NELJAPÄEV, 29.08.2019
KOOS ÕPPIMISE PÄEV
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9.30 – 10.30                                            Koostöökultuuri arendamine, tähenduslik koos õppimine – mida, mis eesmärgil ja kuidas?
Pindmine ja süvaõppimine, õpistiilid ja- strateegiad
Miks on vaja anda tagasisidet?

Vanglaametniku, korrektsiooni, tolli- ja maksunduse, päästekorraldaja ja politseiteenistuse eriala õppurid

auditoorium A-108
Stella Polikarpus, Merle Tammela, ÜE


10.30 – 12.00                                                 Avaaktuse rivisammu õpetus (õppurid on rivis väljastatud vormides)
Aare Jamnes, Kristjan Haljasoks
Lipuplatsil
12.00  - 13.00                                                                                      LÕUNA
B-korpuse ees
13.00 – 15.30                                Kadettide kaasamine akadeemia arendustegevustesse -  noorte aktiivsuse ja vastutustunde        
                                                                                                     suurendamine
                                                                Erinevate koostöösituatsioonide lahendamine, meeskonnatöö harjutused

„Mida meist igaüks saab ära teha selleks, et….“
Vanglaametniku, korrektsiooni, tolli- ja maksunduse, päästekorraldaja ja politseiteenistuse eriala õppurid 

Kogunemine auditooriumis A-108

ÜE koos vanemate kursuste õppuritega


REEDE, 30.08.2019
AVAAKTUSE PÄEV
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9.30 – 10.00                                           Sisekaitseakadeemia kõik õppurid (I - III kursus, vormiriietuses), magistrandid
kogunevad ja rivistuvad
Lipuplatsil
10.00 – 11.30                                                      Avaaktuse RIVITREENING lipuväljakul
     Rivitreeningul osalevad kõik  I – III kursuse õppurid vormiriietuses, magistrandid
 Aare Jamnes, Kristjan Haljasoks, Tarmo Orav, Ants Rikberg
11.30 – 12.00                                                                             PAUS, KERGE EINE
B-korpuse ees
12.00 – 12.30                                                                   Peaproov koos PPA orkestriga
12.30 – 13.00                  Sisekaitseakadeemia kõik õppurid (I - III kursus, vormiriietuses), magistrandid kogunevad ja rivistuvad
Lipuplatsil
13.00 – 14.30                                                                                     AVAAKTUS
                                                                                     Pärast avaaktust olete oodatud tordile!


