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VÕRU JÄRVE KOOLI TÖÖTAJATE TÄIENDKOOLITUSE
PLANEERIMINE 2021/2022 õppeaasta
Täiendkoolituse planeerimisel on aluseks kooli arengukava, sisemetoodilise töö analüüs,
õpetajate, abiõpetaja, õpetaja abide analüüsid, arenguvestlused, küsitlused ja hoolekogus
tehtud ettepanekud ning õppekasvatustööd toetavad projektid, õppekava ja
õppekavaväliseid tegevusi toetavad teenused (lapsehoiuteenus jne), koolidevahelised ja
intellektipuudega noortega tegelevate asutustega koostöölepingud, rehabilitatsiooniteenus
rehabilitatsiooniasutusega MTÜ Toetuskeskus Meielaga.
Pikaajaliste täiendkoolituste planeerimist raskendab erialaliste kvaliteetsete koolituste
kättesaadavus ning teadmatus uueks eelarveaastaks täiendkoolituse rahade eraldamine.
2021/2022 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;
 tugispetsialisti teenuse osutamine tavakooli eritoe õpilastele;
 kooli planeeritav eelarve järgmiseks eelarveaastaks;
 erinevate teenuste arendamine õppekava toetava õppekavavälise tegevusena.
Koolitused ja enesetäiendused on jagatud arengukava põhivaldkondi ja eesmärke
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, kooli ruumides viiruse leviku
tõkestamise plaan, tulekahju korral tegutsemine, kustutite käsitlemine,
evakuatsioon, äkkrünnak, ohutu töökeskkond);
2. töötaja tervisekontroll, töötervishoiuarsti kontroll;
3. esmaabi;
4. käitumine autistidega ekstreemses olukorras (ohtlik endale/juhendajatele/
kaasõpilastele), ühtsed nõuded, nendest kinnipidamine;
5. kollektiivi õigused, vastastikuse hea tava järgimine, a/ü liikmelisus.
II Igapäevatööks vajalikud koolitused, praktiliste oskuste omandamine on jagatud
teemadeks:
1. eripedagoogika/ toimetulekupedagoogika/ hooldusõpe, tugispetsialisti teenus,
teraapiad, jne;
2. invaabivahendid, muud abivahendid ja nende kasutamise oskus;
3. laste vaimse arengu hindamise pädevus;
4. kovisioon;
5. enesemotivatsioon, läbipõlemise ennetamine;
6. praktilised kogemused tööks erivajadustega lastega/noortega, autistidega,
seksuaalkasvatus jne;
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7. IT kasutamine, sisekoolitus;
8. lühikursused, sisekoolitus;
9. tehniliste vahendite kasutamine, sisekoolitus;
10. inglise keele kursused enesetäiendusena ja läbi praktiliste kogemuste projekti
partneritega.

jrk

koolituse nimi/korraldaja

1

Tööohutuse
ja
töötervishoiualane 30.08.2021
juhendamine töökeskkonnaspetsialisti poolt

2

Hädaolukorra lahendamise plaan koos
äkkrünnaku plaani ja tulekahju korral
tegutsemise
plaaniga,
evakuatsioon,
turvalisuse tagamine Võru Järve Koolis
töökeskkonnaspetsialisti
poolt
sisekoolitusena
Tulekustutite käsitlemise juhendamine,
sisekoolitus
Suhtlusraamatu, IT vahendite kasutamine
sisekoolitusena, Google Drive, eKool,
Zoom, Skype

30.08.2021

kogu kollektiiv

30.08.2021

kogu kollektiiv

vast
vajadusele

5

Digilaua kasutamine, sisekoolitus

vast
vajadusele

6

Kovisioon lapsehoiuteenuse läbiviimiseks

2 x õa

M.Tafenau
U.Rööbing
õpetajad
abiõpetaja
M.Tafenau
U.Rööbing
pedagoogiline
kaader
lapsehoidjad

7

Toimetulekukoolide õppepäeval osalemine

8

Õppekasvatustööd toetavate projektide ja
koolidevahelise koostöö raames praktiliste
kogemuste, ideede vahetamine (Läti,
Venemaa,
Tšehhi,
Euroopa
koolid
rahvusvaheline jne)

9

Praktilised kogemused käsitööõpetajate
suveseminaril (pikaajaline, järjepidev)

vastavalt
kalenderplaanile
vastavalt
projekti
kalenderplaanile, koostöö
kokkulepetele,
kooli
võimalustele
juuli 2022

10

Praktilised kogemused kehalise kasvatuse august 2022
õpetajate
suveseminaril
(pikaajaline,
järjepidev)

3
4

aeg

korraldajad/
osalejad
kogu kollektiiv

vastavalt
kokkuleppele
pedagoogiline
kaader

A.Morel
A.Pähn
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11

Koostöös MTÜ Toetuskeskus Meielaga pidev
noorte kutseõppeks, töö- ja toetatud eluks
ettevalmistamine

A.Kallas
A.Morel

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

Selts/ühing/liit
Eesti Autismiliit

2
3
4

Võrumaa tugispetsialistide ainesektsioon
Eesti Eriolümpia Liit
Võrumaa Muusikaõpetajate ainesektsioon
Eesti Muusikaõpetajate Liit
Eesti Kehalise kasvatuse Liit
A.Pähn
Võrumaa Haridustöötajate Ametiühingute Liidu H.Reiljan
juhataja, VJK usaldusliige

5
6

Osaleja/liige
R.Kangro,
M.Tafenau,
M.Reiljan,
R.Saar,
H.Reiljan
R.Saar, M.Tafenau
A.Pähn
H.Reiljan

