
  

„Eripedagoogilised meetodid ja oskused ainetunnis “ õppekava 

Täienduskoolitusasutu

se nimetus 

Koolituskeskus Luwi 

Õppekava nimi Eripedagoogilised meetodid ja oskused ainetunnis 

 

Õppekavarühm Klassiõpetaja koolitus 

 

Õppe kogumaht 

(akadeemilistes 

tundides) 

9 akadeemilist tundi, millest 6 tundi auditoorset tööd veebikeskkonnas 

Zoom (korraga kohtutakse 90 minutit, kokku 3 kohtumist) ja 3 tundi 

iseseisvat tööd 

Õppekava koostamise 

alus 

Kutsestandard Õpetaja, tase 7, kompetents B.2.7 Hariduslike 

erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis, tegevusnäitajad 1 – 3.  

Sihtgrupp Põhikooli II ja III kooliastme õpetajad 

 

Õppe alustamise 

tingimused 

 Tunneb huvi ja on valmis omandama uusi oskusi ja teadmisi 

erivajadustega õpilaste õpetamises ning omandatud teadmisi 

rakendama õppetöös.  

Õppe eesmärk 

 

Eesmärk on tutvustada õpetajatele mitmekesiseid meetodeid, millega 

erivajadustega õpilast õpetada ning samuti tutvustada 

dokumentatsiooni ja selle täitmise põhimõtteid.  

Õpiväljundid 

 

 

 

• Hindab ja analüüsib õppija teadmiste, oskuste ja üldpädevuste 

vastavust õppekavale.  

• Täidab individuaalse arengu jälgimise kaarti. 

• Kujundab õppija jaoks sobiva keskkonna ja valib õpetamiseks 

sobiva metoodika. 

• Diferentseerib õppe eesmärke. 

• Koostab käitumise tugikava ja individuaalse õppekava.  

• Omab valmisolekut vajadusel teha koostööd abiõpetaja ja/või 

tugiisikuga 

Õppesisu • Tunneb erinevaid erivajadusi ja nende erivajadustega seotud eri-

pärasid. 

• Mitmekesised meetodid erivajadustega õppija toetamiseks.  

• Individuaalse arengu kaart ja selle täitmine. 

• Keskkonna kujundamine erivajadusega õppurile sobivaks.  

• Diferentseerimise algtõed ja -oskused.  

• Käitumise tugikava ja individuaalne õppekava.  



  

• Abiõpetaja ja tugiisiku roll.  

Õppemeetodid Rühmatöö, loeng, praktiline ülesannete läbi tegemine. 

 

Iseseisev töö Näidis õpilase põhjal käitumise tugikava koostamine ja individuaalse 

õppekava avamine. 

Õppe keel Eesti keel 

Õppematerjalide 

loend 

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid 

  

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid ja 

hindamiskriteeriumid 

Õpilane on osalenud 80% õppetöös. 

Hindamismeetod: käitumise tugikava ja individuaalne õppekava 

Hindamiskriteerium: Õppija on koolitaja poolt etteantud juhiste ja 

näidissituatsiooni põhjal esitanud kaks iseseisvat tööd (tugikava ja 

õppekava) ja saanud nendele positiivse hinnangu.  

Kursuse läbimisel 

väljastatav dokument 

(tunnistus või tõend). 

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui 

õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 

väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule 

Koolitaja 

kompetentsust tagava 

kvalifikatsiooni või 

õpi- ja töökogemuse 

kirjeldus. 

Kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas 

Õppemaksu tasumise 

kord ja tähtaeg 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppemaksu 

tagastamise alused ja 

kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Vaidluste lahendamise 

kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppekava kinnitamise 

aeg: 

30.07.2021 
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