
 
 

Täiendusõppe õppekava 

HKC0044 Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja nende õppetegevuse 

toetamine koolis 

 

õppekava kood HKC0044 

nimetus e.k. Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja nende õppetegevuse toetamine 

koolis 

nimetus i.k. Teaching and Supporting the Study Process of Students with Special Educational Needs 

(SEN) 

õppeviis kontaktõpe, iseseisev õpe 

koolituse liik koolitus 

maht tundides 169  sh. kontaktõpe - 96, iseseisev õpe - 73 

õppekava maht (EAP) 6.5 

õppetöö keeled eesti 

kontrollivorm arvestus 

hindamiskriteeriumid e.k. Iseseisva tööna valminud õppematerjal ja selle esitlus, mis lähtub erivajadustega õppija 

toetamise teoreetilistest lähtekohtadest ja on seotud metoodiliste põhjendustega. 

eesmärgid e.k. Toetada õpetaja toimetulekut töös hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastega. Anda 

praktilised baasteadmised HEV õpilaste õpetamisel nii tava- kui väikeklassis.  

õpiväljundid e.k. • Orienteerub HEV õpilaste õpetamise ja õppimise toetamise temaatikas.  

• Oskab kohaldada ja koostada õppematerjale õpilaste hariduslikust erivajadusest lähtuvalt.  

• On teadlik haridusliku erivajadusega õpilaste toetamise võimalustest väljaspool kooli. 

sisu e.k. • Õpiraskused ja intellektipuue. HEV lapse võimalused koolis toimetulekuks, erinevad 

õppekavad toetamaks HEV õpilast koolis. 

• Ülevaade HEV õpilaste erinevatest rühmadest: spetsiifilised õpiraskused, kõnepuuded, 

emotsionaal- ja käitumishäired, aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH), autismispektrihäire, 

sensoorsed puuded, tervisliku seisundi häired, intellektipuue, andekus. 

• Matemaatika didaktika. Tekstülesannete erinevad lahendamisstrateegiad. Mudelid. 

Õppevara tutvustamine. 

• Emakeele didaktika. Üldteema: Lugemis- ja kirjutamisraskus. Alateemad: lugemis- ja 

kirjutamisraskuse olemus ja tunnused. Lugemis- ja kirjutamisraskuse kognitiivsed 

põhjused. Lugemis- ja kirjutamisraskusega õpilaste õpetamine: lugemisõpetus, keskkonna 

ja õpetuse kohandamine. Töö tekstidega. 

• Erivajadustega õpilaste integreerimine ning õpetaja toimetuleku toetamine. 

• Lapsevanemate kaasamine võrgustikutöösse. Vanemate efektiivseks kaasamiseks 

vajalikud oskused: poolehoid ja arusaamine, teadmised pereraskustest ja nende 

leevendamisest, õige ja vajaliku kommunikatsiooni valdamine. 

• Kiindumussuhe. 

• Läbipõlemine, enesekehtestamine. 

• Eripedagoogiline nõustamine ja võrgustikutöö. Erikoolid, eriklassid, õppetöö 

korraldamine erinevates klassitüüpides. Nõustamiskeskuste roll HEV laste abistamisel. 

Eripedagoogi, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi roll HEV lapse toetamisel. Lapse toimetulek, 

sotsiaalne võrgustik, lapse toimetuleku kaardistamine. Koostöö erinevate võrgustiku 

liikmete vahel. 

• Laste eneseregulatsioon. Lahenduskeskse lähenemise töövõtted koolis: oskuste ja 



vastutuse õpe. Viha tunne ja agressiivne käitumine. Miks vihaga toimetulek on lapse jaoks 

raske? Viha juhtimise oskused. 

• Hooliv turvalisus - toimetulek agressiivse käitumisega. 

eeldused e.k. Üldhariduskoolis õpetamise kogemus 

läbimise tingimused, sh. 

praktiliste tööde 

lühikirjeldused e.k. 

Koolitus koosneb 11-st koolituspäevast. Osaleda ja kaasa töötada tuleb vähemalt kümnel 

koolituspäeval (arvestusel osalemine kohustuslik). Koolituse jooksul tutvutakse 

teemakohase kirjandusega ja koostatakse või kohaldatakse õppematerjal vastavate 

metoodiliste põhjendustega.  

sihtgrupp I, II ja III kooliastme tavaklasside õpetajad, abiõpetajad, hariduslike erivajadustega 

õpilastega tegelevad haridustöötajad. 

õppekava koostamise alus  kutse- või eriala riikliku või kooli õppekava moodul või selle osa 

õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, 

võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde võimalused jne. E-keskkonna 

tugi. 

koolitaja kompetentsus Lektorid on oma ala spetsialistid ja omavad täiskasvanute koolitamise kogemust.  

päringud koolitus@hk.tlu.ee 

 


