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  TÄIENDKOOLITUS 2009/2010 õ.-a. 
 
Täiendkoolituse planeerimisel on aluseks kooli arengukava, juhtkonna, pedagoogide, 
abiõpetajate/õpetajate abide analüüsides, vestlustel, küsitlustes ja hoolekogus tehtud 
ettepanekud ning õppekasvatustööalased projektid. 
Toimetulekukoolidele on täiendkoolitusi minimaalselt või korduvad ühed ja samad 
lektorid. Täiendkoolituse rahad uueks eelarveaastaks ei ole täpselt teada. See raskendab 
pikaajaliste täiendkoolituste planeerimist. Koolituste ja enesetäienduste planeerimist 
algavaks õppeaastaks on võimaldanud 3 õppekasvatustööd toetavat projekti. Koolitused 
ja enesetäiendused on jagatud valdkonniti. 
I Turvalisuse tagamisega igapäevatöös seotud koolitused, mis on seatud esmaseks, 
kohustuslikuks kogu kollektiivile. Need on: 

1. ohutustehnikaalane (kriisiabi, evakuatsioon, ohutu töökeskkond) 
2. esmaabi  
3. käitumine autistidega ekstreemses olukorras (ohtlik endale/juhendajatele)  

II Igapäevatööks vajalikud koolitused, praktiliste oskuste omandamine on jagatud 
teemadeks: 

1. eripedagoogika/toimetulekupedagoogika, tegevusteraapia 
2. pedagoogikaalane baasharidus 
3. enesemotivatsioon, läbipõlemise ennetamine 
4. praktilised kogemused tööks erivajadustega lastega/noortega, autistidega, 

seksuaalkasvatus 
5. IT kasutamine sisekoolitusena, kursused 
6. inglise keele kursused enesetäiendusena, läbi praktiliste kogemuste 

 
jrk Koolituse nimi/korraldaja aeg Osaleja  
1 Tööohutuse ja töötervishoiu juhendamine, 

punase risti esmaabi korraldus 
31.08.2009  kogu kollektiiv 

2 Kriisireguleerimise plaan, evakuatsioon 
VJK-s 

31.08.2009 kogu kollektiiv  

3 Tartu Ülikoolis baashariduse omandamine pikaajaline A.Kallas 
H.Reiljan 

4 Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiaalane 
baashariduse omandamine 

pikaajaline S.Viin 

5 Tallinna Ülikoolis käsitööõpetaja 
baashariduse omandamine 

pikaajaline T.Saavel 

6 KÄO koostööprojekti raames Jüväsküla 
Ülikooli täiendkursus „Eriline õppija” 

pikaajaline, 
vastavalt 
kalenderplaanile 

R.Saar 
A.Kallas 
G.Vassin 
A.Morel 

7 Autismialane praktiline teadmiste 
kogumine koostöös Psühhiaatriahaiglaga  

02.september 
2009 
kevad 2010 

R.Kangro 
E.Morel 
E.Peterson 

8 Õpilase vaatlemine, hindamine, IÕK/plaani 04-05.09.2009 pedagoogid 
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koostamine 
9 Toimetulekukoolide õppepäeval osalemine vastavalt 

kalenderplaanile 
vastavalt 
kokkuleppele 

10 Comeniuse õppeksvatustöö projekti raames 
praktilised kogemused, ideede kogumine 
partnerkoolides Portugal, Rumeenia, Poola, 
Inglismaa, Ungari, Türgi, Läti 
Õppereis ka õpetaja enesemotivatsiooni 
tõstmiseks ning läbipõlemise ennetamiseks 

september 2009 
november 2009 
jaanuar 2010 
mai 2010 
juuni 2010 

pedagoog kaader 
vastavalt projektis 
osalemisele 

11 Tegevusjuhendajate koolitus pikaajaline, 
lõpetamine okt 
2009 

R.Kangro 
abiõpetajad 
õpetaja abid 

12 Loovteraapilises laagris osalemine vastavalt 
kokkuleppele 
suvekuul 2010 

abiõpetajad, õp 
abid, 
tegevusjuhendajad 

13 Praktilised kogemused käsitööõpetajate 
suveseminaril 

juuli 2010 A.Morel 

14 Estlat projekti Easy Together raames 
teabepäevad 

sügis 2009  
kevad 2010 

pedagoogid, 
lapsevanemad 

15 Boardmarkeri programmi kasutamine 
sisekoolitusena 

pidev põhiõpetajad 

16 Interaktiivse digitahvli kasutamine  sügis 2009 põhiõpetajad 
17 Arvutialane lühikursus sügis 2009 abiõpetajad/ õp 

abid 
18 Inglise keel läbi praktilise kogemuse pidev  pedagoogid 
 
 
 
 
 
Erialase täiendamise eesmärgil toetab kool osalemist liitude, seltside ja ühingute töös: 
 
Jrk  Selts/ühing/liit Osaleja/liige 
1 Eesti Eripedagoogide Liit E.Morel, E.Roon 
2 Eesti Autismi Ühing R.Kangro, E.Roon, 

S.Haabmets, Pilt, Ruitlane-
Rüütli, M.Tafenau 

3 Võrumaa Logopeedide Selts R.Saar, M.Tafenau 
4 Eesti Eriolümpia Liit G.Vassin 
5 Füsioterapeutide Liit G.Vassin 
 
 
 


