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Õppekavarühm

Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Koolituse maht,
Koolituse
auditoorse ning iseseisva maht (EAP):
töö maht

0,25 EAP

Auditoorne töö:

8

(akad. tundides)
Iseseisev töö:

puudub

(akad. tundides)
Õppekava koostamise
alus

Õpetaja kutsestandard 7, osa B.2.3 Õppimise ja arengu
toetamine (tegevusnäitaja - õpetab, lähtudes õppija eripärast)

Õppekava sihtrühm

Kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad, kes õpetavad
peamiselt täiskasvanud õppijaid

Õppetöö korraldus:

1 koolituspäev 8 ak/h

Õppe eesmärk

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade täiskasvanud õppija
eripäradest ja toetada õpetajate koostööoskusi kolleegidega
HEV õppijate toetamiseks.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija:
•
•
•
•

Õppe sisu

teab ja tunneb HEV õppija ning täiskasvanud õppija
eripära
mõistab vähenenud HEV täiskasvanute kogemusi
õppimisest
reflekteerib enda kogemust kolleegi toetamisel HEV
õpilastega suhtlemisel
teab ja tunneb kovisiooni metoodikat kui probleemide
lahendamise tõhusat viisi

Koolitusel läbitavad teemad:
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•

HEV õppija ning täiskasvanud õppija eripära.
Õpetajatöös ette tulevad HEV õppijaid puudutavad head
praktikad ja arengukohad.

•

Õppimise kogemus ja selle mõju täiskasvanud HEV
õppijale

•

Uuringute tulemused ja parimad praktikad HEV õppijate
õpetamisel

•

Kovisiooni meetod kui õpetajate vahelise koostöö ja
jõustamise tööriist. Praktiline harjutamine.

Õppemeetodid

Arutelu, grupitööd, juhtumianalüüsid, iseseisvad ülesanded ja
teised aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule.

Õppematerjalid

Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid praktiliste
harjutustega, mida koolitusel kasutatakse.
Osalemine auditoorses töös ja õpiväljundite saavutamine.

Nõuded õpingute
lõpetamiseks ja kursuse
läbimisel väljastatav
dokument
Koolitaja kompetentsust
tagava kvalifikatsiooni
või õpi- ja töökogemuse
kirjeldus
Õppekeskkonna
kirjeldus

Kvaliteedi tagamise
tingimused ja kord
Õppekava kinnitamise
aeg

Lõpetamisel väljastatav dokument on TUNNISTUS
Täiskasvanud koolitaja 6.taseme kutsekvalifikatsioon, MA
(kasvatusteadus), MA andragoogika. Töökogemus: al 2011 OÜ
Personaliekspert – juhatuse liige ja koolitaja, 2014-2015 Tartu
KHK – õpetajatele suunatud sisekoolitused. Teemad:
meeskonnatöö, õpetamispraktikad.
Kõik meie poolt kasutatavad õppeklassid vastavad
töökeskkonna ja -tervishoiu nõuetele. Kõik õppijad saavad
õppematerjalid paberkandjal. Soovi korral väljastame
õppematerjale ka digitaalselt.
Õppijatele on tagatud joogivee olemasolu õppeklassis.
http://www.personaliekspert.ee/kvaliteedi-tagamise-alused/
01.10.2017
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