ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

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

Koolitusele registreerumine toimub kuni
23. novembrini 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 ja sisehindamise aruande näidis
· Nõuded arengukava vormile, struktuurile ja sisule
· Praktilised juhised arengukava koostamiseks ja arengukava näidis
· Arengukava tegevuskava esitamine kooli üldtööplaanis ja üldtööplaani näidis
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
28. novembril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
26. novembrini 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 2018. a jõustusid 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
29. novembril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Andmekaitse reeglid üldhariduskoolis
Sihtgrupp: direktorid, õppealajuhatajad, sekretärid, infojuhid
Õppe sisu:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Andmekaitse eesmärgid ja isikuandmete töötlemise põhimõtted
Õpilase ja vanema õigused
Andmete töötlemise alused ning kooli vastutus isikuandmete töötlemisel
Alaealise õpilase isikuandmete töötlemine
Koolisisese dokumentatsiooni ja juhiste koostamise vajadus
Probleemsete õpilaste või vanemate kohta andmete edastamine teisele koolile
Õpilastele ja vanematele tundliku info edastamine telefoni või e-posti teel
Nõusolek ja selle küsimine ning nõuded nõusoleku sisule ja vormile
Vanemate nõusoleku küsimine alaealiste isikuandmete kogumiseks
Õpilaste ja vanemate õigus nõuda enda kohta käivate andmete kustutamist
Isikuandmetega seotud rikkumine ja rikkumisteate esitamine
Meetmed, mille abil ohte ennetavalt vähendada
Isikuandmete ülekandmine
Andmed, mida kool peab koguma ja töötlema seaduse alusel (näited)
Andmed, mida kool peab edastama vanemale ja õpilasele seaduse alusel (näited)

Koolituse lõpuks õppija teab, millised on andmekaitse reeglid üldhariduskoolis
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Õppekava kood: MC Õ0530818413
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
4. detsembril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Ettevalmistumine järelevalveks koolis
Õppe sisu:
· Tutvustatakse koolide järelevalve pädevust ning välishindamise ülesandeid ja põhimõtteid.
· Tutvustatakse riskipõhist hindamise kontseptsiooni.
· Õpitakse koolis toimuvat tegevust dokumenteerima viisil, et koolis toimuv tegevus oleks
tõenduspõhine.
· Analüüsitakse kriitiliselt ja järelduspõhiselt järelevalve õiendites koolidele esitatud etteheiteid,
seoses
o kooli põhimäärusega,
o kooli arengukavaga,
o kooli kodukorraga,
o kooli üldtööplaaniga,
o kooli õppekava ja õppekorraldusega,
o personaliga,
o õppenõukogu ja hoolekogu tegevusega,
o erinevate osapoolte kaasamisega õppekava koostamise protsessi ja valikute
võimaldamisel,
o õpilaste arengu toetamisel ja valikute võimaldamisel loovtöö, õpilasuurimuse või
praktilise töö korraldamisel,
o õpilaste arengu toetamisel õppetöö läbiviimisel.
· 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 Õ0460818488
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
5. detsembril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
3. detsembrini 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

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

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

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

Vaidlusküsimuste lahendamine seoses vanemate
kaebustega lasteaias
Lastekaitseseaduses on esitatud nõuded haridusasutuses viibiva lapse kaebuste
registreerimisele ja menetlemisele. Antud situatsioonis on õppeasutusel vajalik põhjalikult
üle vaadata senine laste ja vanemate kaebuste registreerimise ja menetlemise kord.
Koolitusel käsitletakse laste ja vanemate kaebuste registreerimise ja menetlemise reegleid
lähtuvalt haldusmenetluse seadusest.
KOOLITUSE SISU:
· Nõuded kaebuste registreerimisele ja menetlemisele tulenevalt haldusmenetluse
seadusest.
· Nõuded kaebuste registreerimisele ja menetlemisele tulenevalt lastekaitseseadusest.
· Millal ja millised kaebused tuleb registreerida?
· Kirjalike kaebuste registreerimine.
· Suuliste kaebuste registreerimine.
· Anonüümsuste kaebuste registreerimine.
· Kes peab kaebused registreerima?
· Kes peab kaebusi menetlema?
· Võimalikud reageeringud kaebustele.
· Kaebuste käsitlemise protsessi läbiviimine ja dokumenteerimine?
· Põhivead kaebuste registreerimisel ja menetlemisel.
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, kuidas toimub laste ja vanemate kaebuste menetlemine
tulenevalt lastekaiste seadusest ja haldusmenetluse seadusest.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Õppekava kood: MC Õ0600818413
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
11. detsembril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Kogemusõppel põhinevate aktiivõppe meetodite
kasutamine HEV õpilaste õpetamisel
Koolitus on suunatud õpetajatele, kes tegelevad HEV õpilaste õpetamisega
Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena õppija mõistab, kuidas kasutada kogemusõppel põhinevaid
aktiivõppe meetodeid HEV õpilaste õpetamisel.
Õppesisu:
HEV õpilaste õppetegevust kavandades ja korraldades tuleb kasutada mitmekülgset õppemeetodite
valikut, rõhuasetusega aktiivõppemeetoditele. Kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodid:
o võimaldavad muuta õppija jaoks õppeprotsessi huvitavaks;
o aitavad suurendada õppija õpimotivatsiooni;
o aidata tõhusalt kaasa üldpädevuste kujundamisele;
o loovad õppeprotsessis positiivse õhkkonna.
Koolitusel tutvustataksegi selliseid aktiivõppe meetodeid, mida saab kasutada HEV õpilaste õpetamisel
nii individuaalselt kui grupis. Osalejad saavad elektroonilisel kujul meetodite kasutamiseks vajalikud
töölehed. Koolituse käigus saavad õppijad:
·
kogemusõppel põhineva aktiivõppe meetodite kogumiku koos töölehtedega;
·
elektroonilisel kujul käsitlevate kogemusõppel põhinevate aktiivõppe meetodite töölehed, mida
saab välja printides koheselt kasutada;
·
metoodilisi soovitusi kogemusõppel põhinevate aktiivõppe meetodite läbiviimiseks.
Koolituse lõpuks õppija
· teab, kuidas kasutada HEV õpilaste õpetamisel kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe
meetodeid;
· saab koolitusel ideid aktiivõppe meetodite kasutamiseks HEV õpilaste õpetamisel.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0610818111
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
12. detsembril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Ajakohastatud õppemeetodid
Koolitus on suunatud õpetajatele
Õppesisu:
· Ajakohastatud õppemeetodid muutunud õpikäsituse kontekstis
· Õppemeetodite kasutamise tulemuslikkuse hindamise põhikriteeriumid
· Individuaalsele tööle suunatud õppemeetodid ja nende kasutamise põhireeglid
· Suurele õpirühmale suunatud õppemeetodid ja nende kasutamise põhireeglid
· Väiksele õpirühmale suunatud õppemeetodid ja nende kasutamise põhireeglid
· Valik multifunktsionaalseid õppemeetodeid ja nende kasutamise põhireeglid
· Õpilaste hindamine erinevate õppemeetodite kasutamisel
Koolituse lõpuks õppija
· teab, kuidas kasutada ajakohastatud õppemeetodeid tulemuslikult
· teab, kuidas hinnata õppemeetodite kasutamise tulemuslikkust
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0620818111
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
13. detsembril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Nõuded sisehindamisele ning arengukava koostamisele
lasteaias
Õppe sisu:
· Muutunud nõuded sisehindamisele tulenevalt lastekaitse seaduses esitatud nõuetest
ning koolieelse lasteasutuse seaduses esitatud nõuetest
· Sisehindamise korra uuendamine ja sisehindamise korra näidis
· Nõuded kaebuste menetlemisele sisehindamise raames
· Sisehindamise tulemuste vormistamine ja sisehindamise aruande näidis
· Nõuded arengukava vormile, struktuurile ja sisule
· Praktilised juhised arengukava koostamiseks ja arengukava näidis
· Arengukava tegevuskava esitamine aasta tegevuskavas ja näidisvorm
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
18. detsembril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
14. detsembrini 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.
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