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KOOLI JA KOOLI PIDAJA ÜHISTAOTLUS
Soovime liituda SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse poolt elluviidava
ESF struktuurifondidest rahastatava programmi Karjääriteenuste süsteemi arendamine
koolide koostöövõrgustikuga.
Nõustume kutses toodud tingimustega ja sõlmima programmi elluviijaga sellekohase lepingu.
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KOOLI JA KOOLI PIDAJA ANDMED

Kooli nimetus

Võru Järve Kool

Direktori nimi

Reet Kangro

Direktori kontaktandmed
e-post reet.kangro@voru.ee
telefon 78 214 73
mobiil 52 87 168
Kooli kontaktandmed
aadress Liiva 12b Võru
e-post jarvekool@voru.ee
üldtelefon 78 214 73
kodulehekülg www.jarvekool.ee
Õpilaste arv

kokku 35

põhikoolis 35
gümnaasiumis
Kooli pidaja

Võru Linnavalitsus

aadress Jüri 11 Võru
e-post vlv@voru.ee
telefon 78 50 900
Esindaja nimi

Kersti Kõosaar

e-post kersti.koosaar@voru.ee
telefon 78 50 906

Palun põhjendage, miks Teie kool on huvitatud antud Programmiga liitumisest? Mis
motiveerib?
leida erivajadustega (intellektipuudega) noortele võimalus jätkata õpinguid
pärast põhikooli, suunata erialavaliku tegemisel, valmistada neid ette toetatud
tööks, kaitstud tööks või töötamaks avatud tööturul;
rakendada kooli ajal omandatud oskuseid tööturul, et intellektipuudega noor ei
satuks täishooldusele, säiliksid omandatud oskused;
16 aastat kogemust toimetulekuõpilaste õpetamisel on andnud veendumuse,
et intellektipuudega noor on võimeline omandama lihtsamaid tööoskusi,
suuteline juhendamisel tegema karjäärivalikuid;
enamus Järve Kooli lõpetajaid on jätkanud õpinguid kutseõppeasutuses.
Palun kirjeldage lühidalt, kuidas Teie koolis on hetkel õpilaste karjääriplaneerimist
toetavad tegevused (sh läbiva teema Elukestev õpe ja karjääri planeerimine lõimitus
õppekavas) korraldatud.
karjääriplaneerimisega alustati 2001. aastal koostöös Alavuse Eriametikooliga;
2009-2011 osaleti karjääriteemalises INNOVE projektis Meede 1.3.1
„Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine” EELDUSTE LOOMINE
VAIMUPUUDEGA INIMESTE EFEKTIIVSEMAKS KAASAMISEKS TÖÖTURUL;
2012-2014 osaleb kool rahvusvahelises Comeniuse karjäärivõimaluste
kaardistamise projektis „Ühine tee täiskasvanuellu“;
koolisiseselt õppekava toetava projektina toimuvad karjääriplaneerimist
toetavad tegevused: õpilaskohvik, puhvet (tegevused jagatud töölõikudeks, et
intellektipuudega noor mõistaks läbi praktiliste tegevuste konkreetset tööd);
pärast praktilisi tegevusi toimub kohene hinnangu andmine tehtud tööle,
huvile, sobivusele, võimetele;
suvel toimuvad kooli juures 5-päevased loovuse laagrid, kus toimub
lihtsamate tööde õpetamine, mõtestatult vaba aja sisustamine, tegevuste
tulemused (vaibad, seinapildid omavalmistatud puust raamidega jm)
esitatakse tarbekunsti näitustel- sügis 2011 Võru Muuseumis ja 22.1010.11.2012 Kullo Galeriis Tallinnas;
õppekäigud asutustesse tutvumaks erinevate ametitega;
õppekava toetavad praktilised tegevused koolis, erinevate
majapidamistöödega tutvumine ja tööoskuste harjutamine;
IV veerandil toimuvad arenguvestlused lapsevanem-noor-klassijuhataja, kus
arutatakse noore huvisid ja tugevamaid külgi;
kutsekoolide külastamine ja sealsete erialadega tutvumine;
hooajatööd turismitalus (riisumine, puude riita panemine, liiva laiali ajamine,
tenniseväljaku korrastamine jm Kuningatalu Võrumaal).
Juhul kui koolis on loodud karjäärikoordinaatori ametikoht, kirjeldage palun põhilisi
tööülesandeid.
Nii väikese õpilasarvuga koolis ei ole praktiline eraldi ametikoha loomine, kuid
karjäärinõustamine on lisa-aasta õpetaja ülesandeks, vanem-pedagoogi lisa
töökohustused, kõik kooli eripedagoogid osalevad sotsiaalse kaitse/võrgustiku loomise
projektide tegevustes ja arendustöös (eelpool nimetatud projektid). Intellektipuudega noored
kipuvad oma võimeid üle hindama ja vajavad seega oma õpetaja suunavat reaalset toetust
ning selgitustööd. Pädevuste tabeli koostamine õpilase kohta, mis antakse kaasa kooli
lõpetajale.
Kui karjäärikoordinaatori ametikoht on alles loomisel, kirjeldage palun millise
töökoormusega ja millal on see kavas luua.

Palun kirjeldage lühidalt, mida ja kuidas sooviksite muuta oma koolis, et õpilasi
senisest veelgi paremini karjäärivalikutel toetada. Kooli visioon karjääriõppe
edendamisel.
leida erinevaid asutusi, kuhu veel saata õpilasi tööharjutusele;
luua pikendatud õppeajal olevatele õpilastele lisavõimalusi pakkuv
õpikeskkond.

Palun kirjeldage lühidalt kooli senist koostööd piirkondliku noorte teavitamis- ja
nõustamiskeskuse karjäärinõustaja ja -infospetsialistiga. Millega olete rahul, mida
teeks teistmoodi?
nõustamiskeskus on kaasanud toimetulekuõppel olevaid õpilasi
ühisüritustele;
kuna on tegemist väga individuaalse lähenemisega, siis nõustamiskeskus ei
saa üheselt nõustada;
karjäärinõustamine intellektipuudega noortega peab jääma noore jaoks
turvalise isiku juhendada.

Nimetage, millised valikaineid on Teie koolis hetkel võimalik õpilastel valida nii
põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Kas pakute ka valikainet „Karjääriõpetus“?
eluõpetuse raames.
-kodunuse tunnid
-käsitöö tunnid
-puutöö tunnid
-tööõpe
Pikendatud õppeajal lisaks:
-arvutiõpetus
-terviseõpetus
-puhastu-koristusõpetuse tunnid
-aianduse tunnid
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KARJÄÄRIKOORDINAATORI ANDMED

Eesnimi
Perekonnanimi
Sünniaeg
Kontakttelefonid (töötelefon,
mobiil)
e-post
Hariduskäik (õppeasutus,
eriala, lõpetamise aasta)

Ametijärk
Ametikoht

Kontaktandmed
Reeli
Saar
28.08.1964
78 214 73
555 234 78
reeli.saar@jarvekool.ee
Kvalifikatsioon
Tartu Ülikool, eripedagoog-logopeed, 1992
Alavuse Eriametikooli kutseõppe võimalused HEV
õppurile, 1997, 2001
INNOVE projekti raames Jyväskyla Ülikooli
Täienduskoolituskeskus, eripedagoogika täiendõpe,
2009-2010
Vanem-pedagoog

eripedagoog, klassijuhataja, õppekava töö eest vastutaja,
kuulumine kooli juhtkonda
Muud saavutused
Võrumaa aastaõpetaja tiitel 2010, esindas maakonda
haridusministri vastuvõtul
Osales lisa-aastaõppekava väljatöötamisel
Võrumaa nõustamiskomisjoni liige
PEPR-testi läbiviija maakonnas
Töökogemus
Koolis aineõpetajana vm
eripedagoog, pikendatud õppeaja õpetaja
pedagoogina
rehabilitatsioonimeeskonn liige eripedagoogina ja
logopeedina
Karjääri planeerimist toetavate
Eelpool nimetatud karjääriõpet edendavate tegevuste
tegevustena
planeerija kooli juhtkonnas ja otseselt karjäärinõustaja
pikendatud õppeaja õpilastele
Muu
Töötab Võru Järve Koolis kooli loomisest alates
1996.aastast
Töötanud
-Võhma Gümnaasiumis logopeedina
-Urvaste Eriinternaatkoolis õpetajana
-Võru lasteaias Päkapikk logopeedina (põhitöö kõrvalt)
-Võru I Põhikoolis logopeedina(põhitöö kõrvalt)
Eeldused karjäärikoordinaatori tööks
Sobivad isikuomadused
Järjekindel, intellektipuudega õpilastest hooliv,
(loetlege)
rõõmsameelne, optimist, konkreetne, töökas, hea
suhtleja, hea meeskonnatöö vedaja, koostöövalmis
Kompetentsid
-10.aastane koostöökogemus koostöös Alavuse
Eriametikooliga Soomes
(loetlege)
-8 aastat osalemist rahvusvahelistes Comeniuse
projektitöödes intellektipuudega noorte sotsiaalse
kaitse/võrgustikutöö väljaarendamisel Võrumaal
-töörühma juhina INNOVE projektis digikäsiraamatu
„Karjäärinõustamine üleminekuõppe praktika kaudu“
väljatöötamisel

Muu põhjendus

Soov ja mure, mis saab intellektipuudega noorest kui ta
lõpetab kooli
(kirjeldage)
Põhikooli ajal omandatud oskused ei ununeks
Tekiks terviklik intellektipuudega lapsi/noori toetav
võrgustik
Huvi karjäärinõustaja töö vastu
Osalemine karjäärikoordinaatorite baaskoolitusel
Kas olete varem osalenud
Ei ole
karjäärikoordinaatorite
baaskoolitusel (2010 või 2012)?
Koolitusel osalemise põhjendus

Karjäärikoordinaatori kinnitus
Käesolevaga kinnitan, et:
-

Olen nõus täitma kooli karjäärikoordinaatori ülesandeid perioodil nov. 201231.12.2013

-

Osalen Programmi raames pakutaval karjäärikoordinaatorite baaskoolitusel
täies mahus.

-

Osalen Programmi raames pakutavatel teavitusseminaridel ja töörühmades.

/allkirjastatud digitaalselt/

28.09.2012

allkiri

kuupäev

Reeli Saar
nimi
Kooli direktori kinnitus
Käesolevaga kinnitan, et:
-

Koolil on huvi ja reaalsed võimalused karjäärikoordinaatori töö tegemiseks
eripedagoogi töö raames, vajadusel ka lisatasustamiseks.

-

Kool nõustub programmis osalemise perioodil teostama kutses toodud kohustuslikud
tegevused.

-

Kool võimaldab karjäärikoordinaatoril
programmi raames.
/allkirjastatud digitaalselt/
allkiri

osaleda

karjäärikoordinaatori koolitustel

28.09.2012
kuupäev

Reet Kangro
nimi
Kooli pidaja kinnitus
Käesolevaga kinnitan, et:
-

Kooli pidajal on huvi ja kooli direktoriga kokkulepe karjäärikoordinaatori töö
tegemiseks eripedagoogi töö raames. Väikese arvuga õpilaste koolis ei ole
otstarbekas eraldi ametikoha loomine.
/allkirjastatud digitaalselt/

28.09.2012

allkiri

kuupäev

Kersti Kõosaar
nimi

