ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
3. mail 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
30. aprillini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Nõuded sisehindamisele ning arengukava koostamisele
koolis
Õppe sisu:
· Muutunud nõuded sisehindamisele tulenevalt lastekaitse seaduses esitatud nõuetest
ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses esitatud nõuetest
· Sisehindamise korra uuendamine ja sisehindamise korra näidis
· Nõuded õpilaste ja vanemate kaebuste menetlemisele sisehindamise raames
· Sisehindamise tulemuste vormistamine
· Nõuded arengukava vormile, struktuurile ja sisule
· Praktilised juhised arengukava koostamiseks ja arengukava näidis
· Arengukava tegevuskava esitamine kooli üldtööplaanis
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on muutunud nõuded sisehindamisele, arengukavale
ja arengukava tegevuskavale.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Õppekava kood: MC Õ0040818413
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel
osalejale väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3
alusel. Koolituse läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja
Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
8. mail 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
4. maini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia
tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas
õigusaktidega
Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena õppija mõistab, millised on lastaia direktori ja
õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuste ja dokumentatsiooni korrastamisel
Õppe sisu:
· Vajalikud muutused lasteasutuse töökorralduses seose muudatustega koolieelse
lasteasutuse seaduses ja selle alusel antud määrustes.
· Uue alushariduse ja lasteaia kontseptsiooniga arvestamine lasteasutuse töökorralduse
kavandamisel.
· Lasteaia tegevuseks vajalikud dokumendid ja nende korrastamine.
· Personalitööga seotud dokumentatsioon.
· Õpetaja tööülesannete määratlemine ja kompetentside hindamine tulenevalt koolieelse
lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuetest.
· Muudatused sisehindamisele tulenevalt uuest lastekaitse seadusest ja lasteaia
sisehindamise korra uuendamine.
· Muutunud nõuded kaebuste registreerimisele ja nende menetlemisele.
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded
lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel seoses muudatustega õigusaktides.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Õppekava kood: MC Õ0010818413
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel
osalejale väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3
alusel. Koolituse läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja
Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
9. mail 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
7. maini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Ettevalmistumine järelevalveks koolis: temaatilise
järelevalve prioriteet 2018
Õppe sisu:
· Tutvustatakse koolide järelevalve pädevust ning välishindamise ülesandeid ja põhimõtteid.
· Tutvustatakse riskipõhist hindamise kontseptsiooni.
· Õpitakse valmistuma temaatiliseks järelevalveks. Prioriteediks aastal 2018 on sisehindamine
ning matemaatika tulemuslikkus ja õpilaste koolist väljaarvamine.
· Õpitakse koolis toimuvat tegevust dokumenteerima viisil, et koolis toimuv tegevus oleks
järelevalvatav ning tõenduspõhine.
· Õpitakse, kuidas igapäevategevust muuta selliseks, et tulevikuks ei peaks igaks järelevalveks
eraldi valmistuma, vaid kool toimiks viisil, kus kooli võib järele valvata igal ajal.
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, milliste ennetavate tegevuste kaudu valmistuda järelevalveks.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekava
Õppekava kood: MC Õ0340818488
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel osalejale
väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3 alusel. Koolituse
läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
10. mail 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
8. maini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Muudatused õigusaktides: üldist tuge vajavate ja HEV
õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja
dokumenteerimine
Alates 1. veebruarist jõustuvad olulised muudatused õigusaktides, mis on seotud hariduslike
erivajadustega ja üldist tuge vajavate õpilaste toetamisega. Käesolev koolitus käsitleb muutunud
nõudeid HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamisele ja dokumenteerimisele.
Sihtgrupp: HEV koordineerija ülesandeid täitvad kooli töötajad, koolisekretärid, õppealajuhatajad,
direktorid
Õppe sisu:
· Muutunud nõuded õpilasele vajaliku toe väljaselgitamisel ja rakendamisel
· Kooli pidaja, kooli ja HEV koordineerija ülesanded ja vastutus vajaliku toe väljaselgitamisel ja
rakendamisel
· Tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) ülesanded
· Õpilase arengu toetamiseks vajalike meetmete rakendamise võimalused
· Muutunud nõuded seoses individuaalse õppekava koostamisega
· Tegevuste dokumenteerimine, õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamine ja
täitmine kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega
· Koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel meetme rakendamine ning tegevused kui
soovituse rakendamiseks vastavad tingimused koolis puuduvad
· Vanema kohustus pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole.
· Millest tuleb vanemat teavitada ja millal tuleb vanemalt nõusoleku saada?
Koolituse lõpuks õppija
· teab, millised on muutunud tuge vajava õpilase toetamisega seotud tegevuste korraldamisel
tulenevalt õigusaktidest;
· teab, kuidas tuleb tuge vajava õpilase toetamisega seotud tegevusi kooskõlas õigusaktidega
dokumenteerida.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0120818111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel osalejale
väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3 alusel. Koolituse
läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
15. mail 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
11. maini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Dokumentide vormistamine seoses kooli lõpetamise ja
uute õpilaste kooli vastuvõtmisega
SIHTGRUPP: koolide sekretärid
Õppe sisu:
· Asjaajamise etapid seoses kooli lõpetamisega
· Haldusaktid, mis on vajalikud koostada ja vormistada seoses kooli lõpetamisega: õppenõukogu
koosoleku protokoll seoses kooli lõpetamisega, õppenõukogu otsus kooli lõpetamise kohta;
õppenõukogu otsus põhikooli õpilase tunnustamise kohta kiitusega põhikooli lõputunnistusel
või kiituskirjaga, õppenõukogu otsus gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kohta kuld- või
hõbemedaliga või kiituskirjaga; õppenõukogu otsus lõputunnistuse väljaandmise kohta,
direktori käskkiri õpilase nimekirjast väljaarvamise kohta
· Väljastatud õpilaspileti tagasi küsimine õpilastelet ja nende kehtetuks muutmine
· Asjaajamise etapid seoses õpilase kooli vastuvõtmisega
· Nõuded taotlusele ja nende lisadele ning esitatud dokumentide registreerimine kooli
dokumendiregistris
· Taotlusele lisatud dokumentide vormistamine ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõttena
· Taotluse esitamise tähtajad
· Isiku õpilaste nimekirja kandmise otsustamine ja käskkirja vormistamine nimekirja kandmise
kohta
· Andmete kandmine õpilasraamatusse ja andmete kandmine klassipäevikusse
· Õpilaspileti vormistamine, väljastamine ja andmete registreerimine väljastatud õpilaspileti
kohta
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija
· teab, millised koolidokumendid reguleerivad kooli vastuvõtmist ning kuidas vastuvõtmine
kooli vormistada;
· teab, kuidas vormistada dokumendid seoses kooli lõpetamisega.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: sekretäri- ja kontoritöö
Õppekava kood: MC Õ0350818415
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel osalejale
väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3 alusel. Koolituse
läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
16. mail 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
14. maini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse
hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel koolis
Õppe sisu:
· Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamise vajadus tulenevalt põhikooligümnaasiumisadusest ja selle alusel välja antud õigusaktidest
· Õpetaja eneseanalüüsi ja töö tulemuslikkuse hindamise aluseks oleva mudel
lähtuvalt kutsestandarditest ja vormi näidis
· Õpetaja kompetentsid ja nende hindamise kriteeriumid
· Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamine muutunud õpikäsituse rakendamisel
· Mida teha, et õpetaja eneseanalüüsil põhinevad õppeaasta kokkuvõtted oleksid
analüütilised ja mitte kirjeldavad
· Õpetaja eneseanalüüsi põhjal vestluse läbiviimine ja enesearengu kavandamine
· Mida teha, kui juhi ja õpetaja arusaamad õpetaja töö tulemuslikkusest oluliselt
erinevad

ja

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, kuidas koolis korraldada õpetaja eneseanalüüsil põhinevat
õpetaja töö tulemuslikkuse hindamist.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: isikuareng
Õppekava kood: MC Õ0230817031
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel
osalejale väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3
alusel. Koolituse läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja
Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
17. mail 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
15. maini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Kooli õppekava uuendamine seoses muudatustega
õigusaktides
Sihtgrupp: kooli direktorid, õppealajuhatajad teised õppekava arendusega tegelevad töötajad
Õppe sisu:
· Nõuded kooli õppekava ülesehitusele tulenevalt õigusaktidest
· Kooli õppekava üldosa struktuur
· Vajalikud korrad kooli õppekava üldosas ning nende sisunõuded
· Muudatused kooli õppekava üldosas seoses muudatustega õigusaktides
· Hariduslike erivajadustega õpilase õppekorralduse põhimõtete ning tugiteenuste
rakendamise korra uuendamine
· Üldosas esitatud hindamise korralduse analüüs: kuidas vältida vastuolusid õppekava
eesmärkide ja hindamise korralduse vahel
· Kooli õppekava ainekavade struktuur
· Muudatused kooli õppekava ainekavades seoses muudatustega õigusaktides
· Soovitused erinevate puuduste kõrvaldamiseks põhikooli õppekavas
Koolituse lõpuks õppija
· teab, millised on nõuded kooli õppekava ülesehitusele tulenevalt õigusaktidest
· teab, millised muudatused tuleb sisse viia kooli õppekavasse seoses muudatustega
õigusaktides
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Õppekava kood: MC Õ0310818413
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel osalejale
väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3 alusel. Koolituse
läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
22. mail 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
18. maini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse
hindamine põhikoolis
Õppe sisu:
· Õigusaktidest tulenev raamistik õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks ja
tulemuslikkuse hindamiseks
· Põhimudel õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse analüüsimiseks
· Lähtumine põhikoolile püstitatud põhieesmärgist ehk põhikooli missioonist
· Õppeaasta tulemuslikkuse hindamisel vaimse ja sotsiaalse õpikeskkonna
analüüsimine: kriteeriumid ja sobivad meetodid
· Õppeaasta tulemuslikkuse hindamisel muutunud õpikäsituse rakendamise
analüüsimine: olulisemad tegevussuunad ja nende tulemuslikkuse hindamine
· Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse analüüsi vormi
näide
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, kuidas tuleks hinnata õppeaasta tulemuslikkust põhikoolis
muutunud õpikäsituse kontekstis
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Õppekava kood: MC Õ0320818413
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel
osalejale väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3
alusel. Koolituse läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja
Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
23. mail 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
21. maini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Kuidas toime tulla „kiusliku“ vanemaga, kes ei tunnista
oma lapse probleeme
ÕPPE SISU:
· Kuidas eristada „kiuslikku“ lapsevanemat vanemast, keda tajutakse kooli poolt tülika
vanemana, kuid kes tegelikult hoolib oma lapse arengu toetamisest, kuid tema
arusaam arengu toetamisest erineb kooli arusaamisest
· Millises stiilis ja kui pikalt vastata vanema kirjadele
· Kui kiiresti tuleks reageerida vanema kirjadele
· Kuna eelistada suulist suhtlemist kirjalikule suhtlemisele
· Millised on seaduslikud võimalused aidata abi vajavat last olukorras, kus vanem ei
tunnista oma lapse probleeme
· Millised on koolipoolse ignoreerimise tagajärjed
· Kuidas ennetada „kiuslike“ vanemate kogukonna suurenemist koolis
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija
· teab, millised on võimalused ja piirangud, et tulla toime kiusliku vanemaga.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õpe
Õppekava kood: MC Õ0190818488
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel
osalejale väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3
alusel. Koolituse läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja
Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
24. mail 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
22. maini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse
hindamine lasteaias
Õppe sisu:
· Õigusaktidest tulenev raamistik koolieelse lasteasutuse tegevuse kokkuvõtte
koostamiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks
· Põhimudel koolieelse lasteasutuse tegevuse tulemuslikkuse analüüsimiseks
· Lähtumine koolieelsele lasteasutusele püstitatud põhieesmärgist ehk koolieelse
lasteasutuse missioonist ning haldusjärelevalve prioriteedist 2018
· Koolieelse lasteasutuse tegevuse tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid ja sobivad
meetodid
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, kuidas tuleks hinnata õppeaasta tulemuslikkust koolieelses
lasteasutuses.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Õppekava kood: MC Õ0360818413
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel
osalejale väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3
alusel. Koolituse läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja
Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
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ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
29. mail 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
25. maini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Võtted toimetulekuks distsipliini- ja
käitumisprobleemidega õppetunnis
SIHTGRUPP: kogu kooli pedagoogiline personal ja õpetajad, kes pakuvad koolis
pedagoogidele metoodilist tuge (vanempedagoogid, õpetaja-metoodikud, mentorid),
õppealajuhatajad.
ÕPPE SISU:
· Neli põhilist probleemideringi, mis õpetajal tuleb õppeprotsessis lahendada: õpilaste
motivatsiooniprobleemid, õpiraskustega seotud probleemid, distsipliiniprobleemid
õppetunnis ja õpilaste käitumisprobleemid
· Distsipliini- ja käitumisprobleemide seos õpilaste õpimotivatsiooni ja õpiraskustega
· Distsipliiniprobleemide lahendamine õppetunnis: erinevate võtete hierarhiline
kasutamine
· Enesekehtestamise võtted nn „kohatult“ ja „üleolevalt“ käituvate õpilastega
· Toimetulek õpilastega, kellel on keskendumisraskused ning ülemäärane
tähelepanuvajadus
· Autistliku lapse eripäradega arvestamine
· Toimetulek nn „laiskade“ ja „lohakate“ õpilastega ja nende motiveerimine
· Hinde kasutamise põhireeglid motivatsiooni- ja õpiraskustega seotud probleemide
ning distsipliini- ja käitumisprobleemide lahendamisel
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija
· teab, millised on hindamiskriteeriumid distsipliini- ja motivatsiooniprobleemide
eristamiseks;
· teab, milline on distsipliiniprobleemide lahendamise hierarhiline süsteem;
· omab praktilisi võtteid konfliktsituatsioonide lahendamiseks tunnis ja tunnivälistes
olukordades.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0180818111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel
osalejale väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3
alusel. Koolituse läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja
Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
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ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
30. mail 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
28. maini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse
hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel lasteaias
Õppe sisu:
· Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamise vajadus tulenevalt koolieelse lasteasutuse
seadusest ja selle alusel välja antud õigusaktidest
· Õpetaja eneseanalüüsi ja töö tulemuslikkuse hindamise aluseks oleva mudel lähtuvalt
kutsestandarditest ja vormi näidis
· Õpetaja kompetentsid ja nende hindamise kriteeriumid
· Mida teha, et õpetaja eneseanalüüsil põhinevad õppeaasta kokkuvõtted oleksid
analüütilised ja mitte kirjeldavad
· Õpetaja personaalse töö kokkuvõtte ja rühma õpetajate töö kokkuvõtte erinevused.
· Õpetaja eneseanalüüsi põhjal vestluse läbiviimine ja enesearengu kavandamine
· Mida teha, kui juhi ja õpetaja arusaamad õpetaja töö tulemuslikkusest oluliselt
erinevad
· Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamine kui sisehindamise osa
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, kuidas koolis korraldada õpetaja eneseanalüüsil põhinevat
õpetaja töö tulemuslikkuse hindamist.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: isikuareng
Õppekava kood: MC Õ0370818031
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel
osalejale väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3
alusel. Koolituse läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja
Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
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Ühepäevane koolitus toimub
31. mail 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
29. maini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Täiendava õppetöö korraldamine
Sihtgrupp: koolidirektorid, õppealajuhatajad ja HEV koordineerijad.
Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena õppija mõistab kuidas tuleb täiendavat õppetööd korraldada
kooskõlas õigusaktidega.
Koolitusel käsitletakse nii õpilase täiendavale õppetööle jätmise korrektse menetluse ja selle
dokumenteerimise poolt kui täiendava õppetöö korraldamise ja sisulise läbiviimise poolt.
Õppesisu:
· Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija tegevused enne õpilase täiendavale
õppetööle jätmise otsuse tegemist.
· Õpilase täiendavale õppetööle jätmise algatamine koos õpetaja analüüsi koostamisega õpilase
arengust ja toimetulekust ning seni rakendatud meetmete rakendamise mõjususest.
· Õigusaktidest tulenevad võimalused mitte jätta õpilast täiendavale õppetööle, vaid rakendada
mingit muud tugimeedet.
· Õpilase täiendavale õppetööle jätmiseks vajaliku õppenõukogu otsuse vormistamine ja
vastuvõtmine.
· Õppenõukogu otsusest tuleneva direktori käskkirja vormistamine täiendava õppetöö
korraldusliku poole kehtestamiseks (nt õpilasele päevakava kehtestamine, milles ta on
kohustatud osalema).
· Täiendavat õppetööd läbiviiva õpetaja töökava/tunnikava koostamine lähtuvalt „Põhikooli
riiklikus õppekavas“ kehtestatud metoodikast täiendava õppetöö läbiviimisele.
· Täiendava õppetöö tulemuste hindamine ning otsuse vastuvõtmine edasise suhtes lähtuvalt
õigusaktidest tulenevatest võimalustest.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on nõuded täiendava õppetöö korraldamisel.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0380818111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel osalejale
väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3 alusel. Koolituse
läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
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Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
5. juunil 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
1. juunini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele
Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena õppija mõistab, millised on muutunud õpikäsituse
põhiolemus ja rakendamise teed hindamispõhimõtete muutmisel.
Õppe sisu:
· Muutunud õpikäsituse põhiolemus kaasava hariduse kontekstis
· Muutunud õpikäsituse neli olulist põhitala
· Väljundipõhise ja sisendipõhise õppe erinevused
· Muutunud õpikäsituse aluseks oleva väljundipõhise õppe olulisemad tunnused
· Hindamispõhimõtete muutmine
· Hindamine väljundipõhise õppe korral: kujundav ja kokkuvõttev hindamine
· Õpetaja töö planeerimine muutunud õpikäsituse kontekstis
· Olulisemad koolikorralduslikud muutused väljundipõhise õppe rakendamisel
· Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamise põhikriteeriumid muutunud õpikäsituse korral
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija
· teab, millised on sisendi- ja väljundipõhise õpikäsituse põhierinevused;
· teab, millised on olulisemad koolikorralduslikud tegevused üleminekul muutunud
õpikäsitusel väljundipõhisele õppele.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi

Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0280818111

Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel osalejale
väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3 alusel. Koolituse
läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

