ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
11. jaanuaril 2022. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine
õpilastel
Õppe sisu:
 Õppimist toetava hindamise lähtekohad
 Õppimiskesksete väärtuste nähtavaks tegemine
 Iseseisva õppimise oskuste kujundamise neli võtmeelementi
 Iseseisva õppimise oskuste kujundamise etapid
 Keskendumine eesmärkidele ja edu kriteeriumitele
 Tõhus küsimuste esitamine ja arutlemine
 Kujundav tagasiside
 Õppimise reflekteerimine
 Küsimustikud eesmärgi poole liikumise arusaamiseks
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, millele tuleb keskenduda iseseisva õppimise oskuste
arendamisel.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.00
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0010822111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 168.- € koos käibemaksuga. 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. jaanuaril 2022. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse
turvalisuse tagamisel
Õppe sisu:
 Majandusjuhataja kui oma valdkonna ekspert ja direktori nõustaja
 Nõuded laste ohutusele ja turvalisusele lähtuvalt erinevatest standarditest ja
kehtivatest õigusaktidest
 Nõuded töötajate ohutusele ja turvalisusele lähtuvalt erinevatest standarditest ja
kehtivatest õigusaktidest
 Riskianalüüsi läbiviimise põhietapid ja selle läbiviimine
 Mänguväljakute turvalisuse tagamiseks vajalik dokumentatsioon
 Sisehindamise raames tegevuste õiguspärasuse kontrollimine tulenevalt
lastekaitseseaduses esitatud nõuetest
 Kaebuste menetlemine tulenevalt haldusmenetluse seadusest
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on majandusjuhataja põhiülesanded turvalisuse
tagamisel tulenevalt õigusaktidest.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.00
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Õppekava kood: MC Õ0020822413
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 158.- € koos käibemaksuga. 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. jaanuaril 2022. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga
üldhariduskoolis
Õppe sisu:
 Personalitöö
dokumentide
ajakohastamine
(hoolekogu
poolt
kehtestatud
õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate
isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord;
ametijuhendid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 3 alusel; direktori
kinnitatud koolitöötajate koosseis; kirjalikult väljendatud otsustus töölähetuse kulude
hüvitamiseks ja päevaraha maksmiseks; kirjalik koolituskulude hüvitamise kokkulepe;
dokument ületunnitöö arvestamiseks; dokument, mille alusel toimub öötöö ja riigipühal
tehtava töö hüvitamine; kirjaliku dokumendina vormistatud ühepoolne tööandja
korraldus tööaja muutmiseks; õppepuhkuse taotlused ja tööandja keeldumised
õppepuhkuse andmisest või dokumendid tööandja õppepuhkuse katkestamisest;
tööandja koostatud puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta; kirjalikult sõlmitud
varalise vastutuse kokkulepe; töökorralduslikud dokumendid, millega edastatakse
informatsiooni töötajale, raamatupidajale ja teistele isikutele; töökorralduse reeglid;
palgakorralduse põhimõtted)
 Koolitöötajate töölepingute ajakohastamine ning töölepingu koostamise, vormistamise
tänapäevased põhimõtted
 Töötajate hoiatamine ning hoiatuse vorminõuded
 Töölepingu lõpetamine viisil, et see oleks kooskõlas kehtiva õigusega
 Kirjaliku suhtlemise tavad ja viisid koolitöötajatega konstruktiivsetes töösuhetes
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on muutunud sisu- ja vorminõuded dokumentidele,
mida koostatakse seoses personalitööga koolis.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.00
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekava kood: MC Õ0030822488
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 168.- € koos käibemaksuga. 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

Koolitus toimub
14. jaanuaril 2022. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Kooli majandusjuhataja ülesanded turvalisuse tagamisel
koolis
Õppe sisu:
 Nõuded turvalise ja ohutu töö- ja õpikeskkonna tagamiseks lähtudes kehtivast
seadusandlusest
 Õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine ja selle kajastamine
kooli kodukorras
 Riskianalüüsi läbiviimise põhietapid ja selle läbiviimine
 Õppekeskkonna ja õpilase tervise edendamisele suunatud tegevuskava koostamine
 Tervisekaitse nõuded rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määrustes
 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud nõuded töökeskkonnale
 Tegevussuunad ja meetmed füüsikaliste, bioloogiliste, keemiliste ning füsioloogiliste
ja psühholoogilitse ohtude vältimiseks (näide)
 Mänguväljaku ohutuse tagamiseks vajalik dokumentatsioon lähtuvalt standardist
EVS-EN 1176-7:2008
 Avaliku teabe seaduse ja andmekaitse reeglite nõuetega arvestamine erinevate
tegevuste organiseerimisel
 Töölepinguliste suhetega seotud erinevate aspektide reguleerimine majandusjuhataja
alluvuses oleva personaliga, sh töölepingus
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on majandusjuhataja ülesanded turvalisuse tagamisel
koolis.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Õppekava kood: MC Õ0040822413
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 168.- € koos käibemaksuga. 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. jaanuaril 2022. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Skemaatilised tegevusjuhised haridusliku erivajadusega
õpilase õppe koordineerijale
Õppe sisu:
 Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija tegevuste protsessipõhine juhtimine
 Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui õpilase õppeaine trimestri hinne on „puudulik“
o Meetme väljavalimine ja vanemalt nõusoleku saamine
o Lisainfo saamine vanemalt ja tugispetsialistidelt
o Vaatluse läbiviimine õpilase õpiraskuste määratlemiseks
o Koolivälise nõustamismeeskonna poole pöördumine
 Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui õpilasele toe osutamise vajaduse algatab õpetaja
 Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui õpilasele toe osutamise vajaduse algatab vanem
 Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui kool saab kooliväliselt nõustamismeeskonnalt
soovituse meetme rakendamiseks
 Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui õpilasel tuleks õppeperioodi lõpus (juunis) välja
panna „puudulik“ aastahinne
 Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui õpilasel on õppeaasta lõpuks (augustis) kolmes või
enamas õppeaines aastahinne „puudulik“ ning teda ei jäeta klassikursust kordama
 Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui õpilasel on õppeaasta lõpuks (augustis) kolmes või
enamas õppeaines aastahinne „puudulik“ ning õppenõukogu arutab õpilase klassikursuse
kordama jätmist
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on tegevused ja nende järjestus erinevate protsesside juhtimisel,
mis kuuluvad haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija tegevusvaldkonda.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.00
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0050822111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 168.- € koos käibemaksuga. 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
19. jaanuaril 2022. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Direktor kui õppeasutuse strateegiline juht:
sisehindamine, arengukava, üldtööplaan, õppeaasta
analüütiline kokkuvõte, õpetajate eneseanalüüsil
põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid
Õppe sisu:
 Kooli sisehindamine: sisehindamise kord (näidis) ja sisehindamise tulemuste
vormistamine (näidis).
 Arengukava: nõuded arengukava vormile, struktuurile ja sisule ning arengukava
näidis.
 Kooli üldtööplaan: arengukava tegevuskava esitamine kooli üldtööplaanis ja
üldtööplaani näidis.
 Õppeaasta analüütiline kokkuvõte: lähtumine üldtööplaanist, tegevuste analüüsidest
ning arendustegevuste kavandamine (näidis).
 Õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid: analüüsi maketi
näidis.
 Kooliarendusdokumentide sidususe tagamine ning elluviimise seire.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on koolijuhi põhitegevused õppeasutuse strateegilise
juhina.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.00
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Õppekava kood: MC Õ0060822413
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 168.- € koos käibemaksuga. 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
20. jaanuaril 2022. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Kuidas toime tulla „kiusliku ja ebamõistlikult nõudliku“
vanemaga
Õppe sisu:
 Koolitusel käsitletakse lähenemisviise toimetulekuks „kiusliku“ vanemaga, kelle
arusaamad tema lapse arengu toetamisest erinevad kooli arusaamadest.
 Tuuakse välja kirjaliku ja suulise suhtlemise valiku kriteeriumid ja olulised reeglid.
 Seaduslikud võimalused aidata abi vajavat last olukorras, kus vanem ei tunnista oma
lapse probleeme?
 „Kiuslike“ vanemate kogukonna suurenemise ennetamine koolis?
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on võimalused ja piirangud, et tulla toime „kiusliku ja
ebamõistlikult nõudliku“ vanemaga.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.00
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0070822111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 168.- € koos käibemaksuga. 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
21. jaanuaril 2022. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Õppealajuhataja kui õppe-kasvatustegevuse juht
lasteaias, õpetajate töö korraldaja ja aruandluse eest
vastutaja
Õppe sisu:
 Õigusaktidest tulenevalt õppe-kasvatustegevusega seotud dokumendid.
 Õppealajuhataja kui õpetajate töö korraldaja ja eestvedaja.
 Lasteasutuse õppekava elluviimine: rühma ja õpetajate töö planeerimine, laste arengu
hindamine, arenguvestluste läbiviimine ja tulemuste dokumenteerimine ning
koolivalmiduskaardi koostamine.
 Õppeaasta õppe-kasvatustegevuse analüüsi koostamine.
 Rühma ja õpetajate töö tulemuslikkuse hindamine.
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja
dokumentatsiooni korrastamisel.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.00
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Õppekava kood: MC Õ0080822413
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 168.- € koos käibemaksuga. 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
25. jaanuaril 2022. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Õpetajate tegutsemise piirid õpilaste õpetamisel
Õppe sisu:
 Koolitusel käsitletakse õigusaktidest tulenevalt õpetaja tegutsemise piire
õppeprotsessis, st mida tohib ja mida ei tohi teha.
 Õpetaja õigused ja kohustused õppeprotsessi planeerimisel, läbiviimisel ning
õpitulemuste hindamisel ja tagasisidestamisel.
 Õpetaja õigused ja kohustused distsipliini- ja käitumisprobleemide
lahendamisel.
 Õpetaja õigused ja kohustused tulenevalt andmekaitse ja autoriõiguse
reeglitest ning isikuandmete töötlemise põhimõtetest.
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on õpetaja tegutsemise piirid õpilaste
õpetamisel.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.00
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: isikuareng
Õppekava kood: MC Õ0090822031
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 168.- € koos käibemaksuga. 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
26. jaanuaril 2022. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

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

Õppealajuhataja kui õppe-kasvatustegevuse juht koolis,
õpetajate töö korraldaja ja aruandluse eest vastutaja
Õppe sisu:
 Õigusaktidest tulenevalt õppe-kasvatustegevusega seotud dokumendid.
 Õppealajuhataja kui õpetajate ja klassijuhatajate töö korraldaja ja eestvedaja ning oma
valdkonna muutuste juht.
 Õppe-kasvatustegevuse korraldamine: õpetajate töö planeerimine, hindamise korraldus,
arenguvestluste läbiviimine ja tulemuste dokumenteerimine, tuge vajavate ja HEV
õpilaste toetamine, õppe-kasvatustegevuse dokumenteerimine.
 Õppeaasta õppe-kasvatustegevuse analüüsi koostamine.
 Õpetajate töö tulemuslikkuse hindamine.
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on õppealajuhataja ülesanded kooli tegevuse ja
dokumentatsiooni korrastamisel.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.00
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Õppekava kood: MC Õ0100822413
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 168.- € koos käibemaksuga. 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
27. jaanuaril 2022. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub
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
 Distsipliiniprobleemide lahendamine distantsõppe korra
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 Õ0110822111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 168.- € koos käibemaksuga. 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
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(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Õpetaja kui juht ja eestvedaja
Õppe sisu:
 Õppeprotsessi kavandamine
Milline on juhitud õppeprotsessi kõige olulisem tunnus? Mille poolest erineb väljundipõhine
ja sisendipõhine õppeprotsessi kavandamine? Millisele eesmärgile tuleks õppeprotsessis
keskenduda? Mida tuleb teha, et õpilased teeksid tulemuslikult kodutöid? Kuidas tuleb
õppimise eesmärgid sõnastada? Mida saab teha, et õpilased peaksid õppimise eesmärke
enda omadeks? Kas õpetajal peab olema töökava? Mida tuleb planeerimise tulemusena
avalikuks teha?
 Õppeprotsessi läbiviimine
Milline peaks olema õppeprotsessi (tunni) ülesehitus? Kas on võimalik tagada, et õppimine on
kõikidele õpilastele huvitav? Mida teha, kui õpilane käitub tunnis üleolevalt ning segab tundi?
Mida teha ignoreerivate lastega? Kas õppeprotsessis on vajalikud reeglid? Mida teha, kui
õpilane ei tee kodutöid, on laisk? Kui palju võib õpetaja kavandatud plaani muuta? Kuidas
toimida, kui kogu ainekava sisu ei jõua ära õpetada? Mida teha, kui õpilased on tunnis
passiivsed, ei vasta küsimustele ja ei arutle kaasa?
 Eestvedamine
Mis kriteerium näitab, et õpilaste ja õpetaja vahelised suhted on korras? Mida tähendab olla
õpilastele eeskujuks? Kuidas luua õppimiskeskset kultuuri klassiruumis? Millel põhineb
positiivse, motiveeriva mikrokliima kujundamine? Kuidas õpetada nii, et vanematega on
suhted korras?
 Tagasisidestamine
Milline tagasiside on kasutu? Milline tagasiside on tõhus? Milline koht õppeprotsessis on
õppimise reflekteerimisel? Kuidas peaks toimuma kontrolltööde analüüs?
Koolituse lõpuks õppija teab, millele tuleb keskenduda õppeprotsessi juhtimisel.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.00
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0120822111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 168.- € koos käibemaksuga. 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

