
Koolitus- ja konsultatsioon 

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  

 
Ühepäevane koolitus toimub  
4. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 

 
Turvalisuse tagamine koolieelses lasteasutuses: nõuded 

mänguväljaku turvalisuse tagamise süsteemile 
tulenevalt muutunud standardist 

 
Õppe sisu: 

 Majandusjuhataja kui oma valdkonna ekspert ja direktori nõustaja 
 Mänguväljakute turvalisuse tagamiseks lähtuvalt standardist EVS-EN 1176-7:2020 
 Mänguväljakute turvalisuse tagamiseks vajalik dokumentatsioon: mänguväljaku 

päevik, ülevaatuste ja hoolduste kavad. 
 Mänguväljakute turvalisuse tagamise korraldus. 

 
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on majandusjuhataja põhiülesanded turvalisuse 
tagamisel tulenevalt õigusaktidest. 
 
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 11.00 – 15.00 
Õppe kogumaht: 8 tundi koos iseseisva tööga 
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus 
Õppekava kood: MC Õ0450823413 
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. 
  



Koolitus- ja konsultatsioon 

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

 
Ühepäevane koolitus toimub  
5. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 

Täiendav õppetöö ja klassikursuse kordamine: õpetaja 
töökava koostamine õpilasele, kes on jäetud täiendavale 

õppetööle ja selle kinnitamine ning dokumentatsioon 
õpilase klassikursuse kordama jätmisel 

 
Õppe sisu: 

 Täiendavale õppetööle jätmise õiguslikud alused 
 Täiendava õppetöö mahtude määratlemine 
 Õpetaja töökava koostamine täiendava õppetöö läbiviimiseks: sisu ja piirangud 

tulenevalt riiklikust õppekavast ning kinnitamine 
 Dokumentatsioon õpilase klassikursust kordama jätmisel: õpetaja ja HEV 

koordineerija analüüsid ja põhjendatud ettepanekud õppenõukogule, ÕN otsused, 
IAK, IÕK 

 Individuaalse õppekava koostamine õpilasele, kes ei ole õppeaasta lõpuks 
saavutanud õpitulemusi, kuid kes ei ole jäetud klassikursust kordama 

 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on nõuded täiendavale õppetööle ja õpilase 
klassikursust kordama jätmisele 
 
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 11.00 – 15.00 
Õppe kogumaht: 8 tundi koos iseseisva tööga 
Õppekavarühm: kasvatusteadus 
Õppekava kood: MC Õ0470823111 
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. 
  



Koolitus- ja konsultatsioon 

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

 
Ühepäevane koolitus toimub  
9. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 

Skemaatilised tegevusjuhised HEV koordineerijale ja 
vajaliku dokumentatsiooni koostamine (IÕK, IAK, 

õpiabirühmade moodustamine) 
 

 
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 

 Üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste dokumenteerimine koolis 
 Õpilase individuaalse jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamine ning 

õpiabirühmade moodustamine. 
 
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: 11.00 – 15.00  
Õppe kogumaht: 8 tundi koos iseseisva tööga 
Õppekavarühm: kasvatusteadus 
Õppekava kood: MC Õ0400823111 
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. 
  



Koolitus- ja konsultatsioon 

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  

 
Ühepäevane koolitus toimub  
10. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 
 

Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse 
hindamine ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

kokkuvõtte koostamine 
 
 
Õppe sisu: 

 Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamise õiguslikud aspektid 
 Õpetaja eneseanalüüsi ja töö tulemuslikkuse hindamise aluseks olev mudel lähtuvalt 

kutsestandarditest ja vormi näidis 
 Mida teha, et õpetaja eneseanalüüsil põhinevad õppeaasta kokkuvõtted oleksid 

analüütilised ja mitte kirjeldavad 
 Õigusaktidest tulenev raamistik õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks ja 

tulemuslikkuse hindamiseks, nõutava aruandluse koostamine 
 Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse analüüsi näide 
 Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse analüüsi kokkuvõtte esitlemine 

kooli õppenõukogus 

Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija teab,  

 kuidas koolis korraldada õpetaja eneseanalüüsil põhinevat õpetaja töö tulemuslikkuse 
hindamist; 

 kuidas analüüsida, hinnata ja vormistada õppeaasta tulemuslikkust ning kuidas seda 
esitleda õppenõukogus. 

 
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 11.00 – 15.00 
Õppe kogumaht: 8 tundi koos iseseisva tööga 
Õppekavarühm: isikuareng 
Õppekava kood: MC Õ0430823031 
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. 
 
  



Koolitus- ja konsultatsioon 

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn 
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Ühepäevane koolitus toimub  
11. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 

Lasteaia õpetaja ja rühma meeskonna eneseanalüüs ja 
töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte 

koostamisel 
 
Õppe sisu: 

 Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamise õiguslikud aspektid 
 Õpetaja eneseanalüüsi ja töö tulemuslikkuse hindamise mudel 
 Õpetaja kompetentsid ja nende hindamise kriteeriumid 
 Mida teha, et õpetaja töökokkuvõtted oleksid analüütilised ja mitte kirjeldavad 
 Rühma meeskonna eneseanalüüsi eesmärgid ja sisu  
 Õpetaja ja rühma meeskonna eneseanalüüside sidumine rühma tegevuste 

tulemuslikkuse hindamise ning koostöö- ja tagasisidevestlustega 
 Õpetaja ja rühma tegevuste tulemuslikkuse hindamise süsteemi  ratsionaalne ja aega 

väärtustav ülesehitus 
 

Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija teab, kuidas korraldada õpetaja eneseanalüüsil põhinevat õpetaja töö 
ja rühma meeskonna tegevuse tulemuslikkuse hindamist. 
 
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 11.00 – 15.00 
Õppe kogumaht: 8 tundi koos iseseisva tööga 
Õppekavarühm: isikuareng 
Õppekava kood: MC Õ0290823031 
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. 
 
  



Koolitus- ja konsultatsioon 

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  

 
Ühepäevane veebikoolitus toimub  
12. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 
 

Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja 
töös õpetajate töö korraldajana ja aruandluse eest 

vastutajana 
 

 
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: 11.00 – 15.00  
Õppe kogumaht: 8 tundi koos iseseisva tööga 
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus 
Õppekava kood: MC Õ0070823413 
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. 
  



Koolitus- ja konsultatsioon 

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  

 
Ühepäevane koolitus toimub  
16. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 

Meetodid koolivalmiduse määramiseks 
 
Õppe sisu: 

 Koolivalmiduse sisu ja tähendus ning koolivalmiduse määramise vajadus  
 Lapse koolivalmiduse seos koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas määratletud 

lapse arengu eeldatavate tulemustega 
 Lapse koolivalmiduse seos põhikooli riikliku õppekava nõuetega 
 Õppimisega seotud võimete uurimine 
 Eneseregulatsiooni uurimine 
 Kooli suhtes lapse sisemise hoiaku uurimine  
 Graafilise etteütluse kaudu sellise oskuse uurimine, mis on seotud lapse enda 

tegevuse allutamisega reeglitele, kuulamisele ja täpselt täiskasvanu juhiste täitmisele 
 Õpiraskuste äratundmine ja nende varajane avastamine: lugemisraskus, 

arvutamisega seotud raskus, kirjutamisraskus 
 Koolivalmiduskaart, selle sisu ja vorminõuded ning nõue selle väljastamine 

registreerida õppeasutuse dokumendiregistris 
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija omab teadmisi koolivalmiduse määramise meetoditest. 
 
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 11.00 – 15.00  
Õppe kogumaht: 8 tundi koos iseseisva tööga 
Õppekavarühm: kasvatusteadus 
Õppekava kood: MC Õ0390823111 
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. 
  



Koolitus- ja konsultatsioon 

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  

 
Ühepäevane koolitus toimub  
17. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 

Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid ja nende 
asjakohane koostamine 

 
Õppe sisu: 
 Nõuded lasteaia põhidokumentidele: lastaia õppekava; arengukava; kodukord; 

aastategevuskava; päevakava; pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu koosolekute 
protokollid; põhiülesannete täitmisel tekkiva teabe ülevaade; õppe- ja 
kasvatustegevuse päevik; arenguvestluste läbiviimise protokoll; koolivalmiduskaart; 
individuaalsed arenduskavad; sisehindamise läbiviimise kord; sisehindamise aruanne; 
sisehindamise tulemused õppeaasta lõpus; kaebuste registreerimise register; direktori 
kirjalik ülevaade lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja 
raha kasutamisest; riskianalüüsi juhend; lasteasutuse keskkonna riskianalüüsi 
tulemused lastest lähtuvalt; töökeskkonna riskianalüüsi tulemused, mänguväljaku 
päevik (sh mänguväljaku ülevaatuste protokollid), töölepingud, kasvatusalal töötavate 
isikute vaba ametikoha täitmiseks läbiviidava konkursi kord, töökorralduse reeglid, 
tervisetõendid. 

 Direktori käskkirjade loend ja õiguslikud alused.  
 Pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu pädevuses olevate ülesannete loendid koos 

õiguslike alustega.  
 Dokumendid, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt teise haldusorgani arvamust, 

kooskõlastust, ettepanekut või otsust. 
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija teab, kuidas koolidokumentatsiooni korrastada ja koolisisest 
bürokraatiat vähendada. 
 
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 11.00 – 15.00  
Õppe kogumaht: 8 tundi koos iseseisva tööga 
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus 
Õppekava kood: MC Õ0140823413 
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. 
  



Koolitus- ja konsultatsioon 
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Ühepäevane koolitus toimub  
18. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 

Õppenõukogu tegevuse korraldamine ja 
dokumenteerimine õppeaasta lõpetamisel 

 

 
Õppe sisu: 
 Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded ning õppeaasta lõpetamisega seotud 

tegevused. 
 Õppenõukogu tegevuse korraldamise üksikasjad koosoleku läbiviimisel ja otsuste 

vastuvõtmisel elektroonilisi sidevahendeid kasutades. 
 Vajalikud viited õigusaktidele, mida tuleb õppenõukogu otsuse ja protokolli koostamisel 

arvestada. 
 Õppenõukogu koosoleku protokolli vormistamise alus koos praktiliste näidetega. 
 Protokolli koostamine, kui otsuseid võetakse vastu elektroonilisi sidevahendeid 

kasutades (näidised). 
 Õppenõukogu otsuse vormistamise alus koos praktiliste näidetega otsuse vormistamisel, 

koos faktilise ja õigusliku põhjenduse esitamisega. 
 Otstarbekas ja õiguspärane protseduur õppenõukogu otsuste eelnõude koostamisel, 

läbiarutamisel ja vastuvõtmisel. 
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija  
 teab, kuidas korraldada õppenõukogu tegevust nii, et see oleks võimalikult aega säästev, 

praktiline ja minimaalselt bürokraatlik; 
 teab, kuidas vormistada õppenõukogu otsuseid nii, et need sisaldavad nõutavat 

õiguslikku ja faktilist põhjendust; 
 teab, kuidas kajastada õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete täitmist protokollides 

ja otsustes. 
 
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 11.00 – 15.00  
Õppe kogumaht: 8 tundi koos iseseisva tööga 
Õppekavarühm: sekretäri- ja kontoritöö 
Õppekava kood: MC Õ0480823415 
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. 
  



Koolitus- ja konsultatsioon 
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Ühepäevane koolitus toimub  
19. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 
 

Praktilised juhised lasteaia arengukava koostamiseks ja 
arengukava näidis 

 
Õppe sisu: 
 Nõuded arengukava koostamisele tulenevalt õigusaktidest 
 Lasteasutuse arengukava struktuur  
 Praktilised juhised arengukava koostamiseks arengukava näidise põhjal 
 Sidususe tagamine sisehindamise aruande ja aasta tegevuskavaga 
 
Õpiväljundid: 
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on nõuded arengukavale. 
 
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 11.00 – 15.00 
Õppe kogumaht: 8 tundi koos iseseisva tööga 
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus 
Õppekava kood: MC Õ0210823413 
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. 
 
  



Koolitus- ja konsultatsioon 

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  

 
Ühepäevane koolitus toimub  
23. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 
 

Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas ja kooli 
õppekava uuendamine vene õppekeelega koolis 

 
Õppe sisu: 
 Muudatused põhikooli riikliku õppekava üldosas  
 Muudatused põhikooli riikliku õppekava valdkonna- ja ainekavades 
 Kooli õppekava uuendamise põhiküsimused 
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija teab, millele tuleb keskenduda kooli õppekava uuendamisel seoses 
muudatustega põhikooli riiklikus õppekavas. 
 
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 11.00 – 15.00  
Õppe kogumaht: 8 tundi koosiseseisva tööga 
Õppekavarühm: kasvatusteadus 
Õppekava kood: MC Õ0440823111 
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. 
 
  



Koolitus- ja konsultatsioon 

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  

 
Ühepäevane koolitus toimub  
24. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 
 

Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas ja kooli 
õppekava uuendamine  

 
Õppe sisu: 
 Muudatused põhikooli riikliku õppekava üldosas  
 Muudatused põhikooli riikliku õppekava valdkonna- ja ainekavades 
 Kooli õppekava uuendamise põhiküsimused 
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija teab, millele tuleb keskenduda kooli õppekava uuendamisel seoses 
muudatustega põhikooli riiklikus õppekavas. 
 
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 11.00 – 15.00  
Õppe kogumaht: 8 tundi koosiseseisva tööga 
Õppekavarühm: kasvatusteadus 
Õppekava kood: MC Õ0460823111 
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. 
 
  



Koolitus- ja konsultatsioon 

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  

 
Ühepäevane koolitus toimub  
25. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 

 
Kuidas toime tulla „kiusliku ja ebamõistlikult nõudliku“ 

vanemaga 
 
 
Õppe sisu: 

 Lähenemisviisid toimetulekuks „kiusliku“ vanemaga, kelle arusaamad tema lapse 
arengu toetamisest erinevad kooli arusaamadest 

 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: 11.00 – 15.00  
Õppe kogumaht: 8 tundi koos iseseisva tööga 
Õppekavarühm: kasvatusteadus 
Õppekava kood: MC Õ0350823111 
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. 
  



Koolitus- ja konsultatsioon 

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  

 
Ühepäevane koolitus toimub  
31. mail 2023. a. 
veebikeskkonnas 

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

 
 

Praktilised juhised kooli arengukava koostamiseks ja 
arengukava näidis 

 
Õppe sisu: 

 Nõuded arengukava koostamisele tulenevalt õigusaktidest 
 Kooli arengukava struktuur ja ülesehituse erinevad võimalused 
 Arengukava eesmärkide sõnastamise ajakohane lähenemine  
 Eesmärkide mõõdikute kirjeldamine koos nende alg- ja sihttasemega 
 Arengukava visuaalse kokkuvõtte koostamine (strateegiakaart, joonis vms) 
 Praktilised juhised arengukava koostamiseks arengukava näidiste põhjal 
 Sidususe tagamine sisehindamise aruande ja üldtööplaaniga (tegevuskavaga) 

 
Õpiväljundid: 
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on nõuded arengukavale. 
 
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 11.00 – 15.00  
Õppe kogumaht: 8 tundi koos iseseisva tööga 
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus 
Õppekava kood: MC Õ0190823413 
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. 
 
 


