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VÕRU JÄRVE KOOLI TÖÖTAJATE TÄIENDKOOLITUSE
PLANEERIMINE 2013/2014 õppeaasta
Täiendkoolituse planeerimisel on aluseks kooli arengukava, juhtkonna, pedagoogide,
õpetaja abide analüüsid, arenguvestlused, küsitlused ja hoolekogus tehtud ettepanekud
ning õppekasvatustööd toetavad projektid, koolidevahelised ja intellektipuudega noortega
tegelevate
asutustega
koostöölepingud,
rehabilitatsiooniprogramm
rehabilitatsiooniasutusega MTÜ Toetuskeskus Meielaga.
Pikaajaliste täiendkoolituste planeerimist raskendab toimetulekukoolidele piiratud,
kvaliteetsete koolituste kättesaadavus ning puudulik info uueks eelarveaastaks
haridusrahade eraldised täiendkoolitusele, mis vähendati 1%-le.
2013/2014. õppeaasta koolituste ja enesetäienduste planeerimist võimaldavad
 õppekasvatustööd ja õppekava toetavate õppekavaväliseid tegevusi toetavad
projektid
 koostöö teiste koolidega Eestist ja väljaspool Eestit
 koostöö intellektipuudega inimesi toetava sotsiaalse kaitse võrgustikuga
 kooli planeeritav eelarve järgmiseks eelarveaastaks
Koolitused ja enesetäiendused on jagatud arengukava valdkondi toetavalt.
I Vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse tagamisega igapäevatöös seotud
koolitused, mis on seatud esmaseks, kohustuslikuks kogu kollektiivile.
Need on:
1. ohutustehnikaalane
(hädaolukorra
lahendamine,
evakuatsioon,
ohutu
töökeskkond)
2. esmaabi
3. käitumine autistidega ekstreemses olukorras (ohtlik endale/juhendajatele), ühtsed
nõuded, nendest kinnipidamine
II Igapäevatööks vajalikud koolitused, praktiliste oskuste omandamine on jagatud
teemadeks:
1. eripedagoogika/toimetulekupedagoogika/hooldusõpe, tegevusteraapia
2. invaabivahendid, nende kasutamise oskus
3. pedagoogikaalane baasharidus
4. enesemotivatsioon, läbipõlemise ennetamine
5. praktilised kogemused tööks erivajadustega lastega/noortega, autistidega,
seksuaalkasvatus
6. IT kasutamine sisekoolitusena
7. lühikursused, sisekoolitus
8. loovuse arendamise sisekoolitus
9. inglise keele kursused enesetäiendusena ja läbi praktiliste kogemuste projekti
partneritega
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jrk

koolituse nimi/korraldaja

aeg

1

Tööohutuse
ja
töötervishoiualane
juhendamine töökeskkonnaspetsialisti poolt
Hädaolukorra lahendamise plaan koos
äkkrünnaku plaani ja tulekahju korral
tegutsemise
plaaniga,
evakuatsioon,
turvalisuse tagamine Võru Järve Koolis
töökeskkonnaspetsialisti
poolt
sisekoolitusena
KÄO
Põhikooliga
ning
KÄO
Päevakeskusega koostööprojekti raames
suhtlemisraamatu koostamise ja käsitlemise
koolitus

30.08.2013

korraldajad/
osalejad
kogu kollektiiv

30.08.2013

kogu kollektiiv

2

3

koostamisega

vastavalt
kursuse
toimumise
ajakavale
2 x 2 päeva
seotud pidev

4

Suhtlemisraamatu
sisekoolitus

5
6

Suhtlusraamatu IT vahendite kasutamine
sisekoolitusena
Autismialane
praktiliste
teadmiste
omandamine koostöös KÄO Põhikooliga ja
KÄO Päevakeskusega

vast
vajadusele
vast
kokkuleppele

7

Toimetulekukoolide õppepäeval osalemine

8

Õppekasvatustööd toetavate projektide ja
koolidevaheliste koostöölepingute raames
praktiliste kogemuste, ideede vahetamine
õppereisidelt
(Tsehhi,
Läti, Pihkva,
Saksamaa, UK, Portugal, Türgi, Poola,
Austria)

9

Õppereisid ka õpetaja enesemotivatsiooni
tõstmiseks ning läbipõlemise ennetamiseks

10

Loovuse laagris osalemine

11

Loovuse arendamine sisekoolitusena

vastavalt
kalenderplaanile
vastavalt
Comeniuse
projekti
kalenderplaanile, koostöö
kokkulepetele,
kooli
võimalustele
vastavalt
koostööprojek
tidele
muud
võimalused
vastavalt
kokkuleppele
suvekuul 2014
õppetööst
vabal ajal

R.Saar
A.Kallas

pedagoogid
reh
meeskonna
liikmed
pedagoogid
H.Reiljan
G.Vassin
M.Tafenau
vastavalt
kokkuleppele
pedagoogiline
kaader

juhtkond

õpetaja
abid,
tegevusjuhendajad
reh meeskond
juhtkond, loovuse
terapeut
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12

Praktilised kogemused käsitööõpetajate juuli 2014
suveseminaril (pikaajaline, järjepidev)

A.Morel

13

KÄO Päevakeskusega, KÄO Põhikooliga ja
Töökeskusega JUKS koostööprojektide
jätkamine (juhtimisalane ning noorte
kutseõppeks ja eluks ettevalmistamise
võimalused)
Boardmakeri
programmi
kasutamine
sisekoolitusena
Interaktiivse
digitahvli
kasutamine
sisekoolitusena
Inglise keel läbi praktilise kogemuse
Rehabilitatsiooniprogrammi
läbiviimise
koolitus sisekoolitusena
Punase risti poolt esmaabikoolitus

pidev

R.Kangro
juhtkond

pidev

pedagoogid

pidev

pedagoogid

pidev
õppetööst
vabal ajal
august 2013

pedagoogid
koordinaator
reh meeskond
kogu
pedagoogiline
personal
kogu ped kollektiiv

14
15
16
17
18

19

Tiina Kallavuse koolitus
-ühise keele leidmine lapsevanemaga
-käitumisprobleemide
tagamaad
sekkumisvõimalused

võimalusel lektori
aeg,
ja täiendkoolitus
e eelarve

Erialase täiendamise eesmärgil toetab kool osalemist liitude, seltside ja ühingute töös:
Jrk
1
2

Selts/ühing/liit
Eesti Eripedagoogide Liit
Eesti Autismi Ühing

3
4
5
6
7

Võrumaa Logopeedide ainesektsioon
Eriolümpia Eesti Liit
Eesti Paraolümpia Liit
Füsioterapeutide Liit
Võrumaa liikumiskasvatajate selts

Osaleja/liige
E.Morel
R.Kangro,
G.Vassin,
M.Tafenau, S.Haabmets
R.Saar, M.Tafenau
G.Vassin
G.Vassin
G.Vassin
G.Vassin

