3. ÕPILASE ARENGU JÄLGIMINE JA TOETAMINE


I tasand -   tegevused hõlmavad kõiki lapsi.

Klassi- või aineõpetajad jälgivad laste individuaalset toimetulekut õppesituatsioonis. Avatakse Õpilase individuaalsuse kaart (ÕIK),  soovitavalt iga õpilase kohta. Täitjaks on klassijuhataja. 

Teave koolieelsest arengust koolivalmiduse lehe kaudu võimaldab jätkata koolis lapse (sh erivajadustega lapse) arengu/toimetuleku jälgimist, õpetuse individualiseerimist ja diferentseerimist ning  vajadusel  kohest tugiteenuste osutamist. 

Õpilase jälgimine ja individuaalne arengu toetamine on pidev protsess. Võimetekohase õpetuse korraldamist toetab kaardis  kokkuvõte õpilase õpitegevuse ja käitumise tugevatest ja arendamist vajavatest külgedest. 

Kaart võib olla aluseks arenguvestlusele, selle põhjal kantakse kaardile ka lapsevanema  ja õpilase arvamused ning fikseeritakse osapoolte vahel kokkulepe konkreetseteks arendavateks tegevusteks.

Esialgse lapse individuaalse arengu toetamise võimalusteks koolis on:
·	õppetöö diferentseerimine/modifitseerimine, individualiseerimine klassi tasandil; 
·	lapse tunniväline  individuaalne abistamine  (järeleaitamine, konsultatsioonid) klassi- või aineõpetajate poolt;  
·	koostöö lapsevanemaga, lapsevanema pedagoogiline juhendamine;
·	võimetekohase huvitegevuse soovitamine jm.

Õpilasele rakendatud lisatöö tulemuslikkuse kohta teevad õpetajad kokkuvõtte õppeaasta lõpus (vajadusel varem). Kui õpilase erivajadused (sh andekus) vajavad täpsemat määratlemist, fikseeritakse see õpetajate kokkuvõttes. Vajadus pedagoogilis-psühholoogilise hindamise järele kooskõlastatakse lapsevanema(te)ga.   


II tasand -   hõlmab tegevusi arenguliste ja hariduslike erivajadustega (sh andekaid) lastega kooli tasandil.
 
Erivajaduste täpsustamine toimub koolis tugiteenuste koordinaatori juhtimisel. 
Hariduslike erivajaduste (sh andekuse) väljaselgitamiseks kasutatakse:
	pedagoogilis-psühholoogilist hindamist;

erinevates tingimustes lapse käitumise korduvat ja täpsemat vaatlust;
	last ja tema kasvukeskkonda puudutava lisateabe koondamist;
	lapse meditsiinilisi uuringuid jne.


Õpetajate toetamiseks on ÕIK juhendile lisatud abimaterjalid kooliastmeti õpilaste suulise ja kirjaliku kõne   ja matemaatiliste oskuste   määratlemiseks ning psühholoogiliste aspektide (võimed, tunnetusprotsessid, üldoskused) väljatoomiseks.

Pedagoogilis-psühholoogilise uuringu tulemustest teevad õpetajad ja teised kooli spetsialistid kokkuvõtte õpilase tugevatest ja arendamist vajavatest külgedest ning annavad soovitused edaspidiseks pedagoogiliseks tööks ja tugiteenuste rakendamiseks. Kokkuvõttes peab kajastuma õpilase hariduslike erivajaduste olemus, millest lähtutakse edasise arendustegevuse planeerimisel. Koordinaator teavitab uuringute tulemustest  ka lapsevanemat.

Tugiteenuste rakendamise vajadus fikseeritakse õppenõukogu otsuse ja direktori käskkirjaga. Tugiteenuse rakendamiseks on vajalik lapsevanema nõusolek.
Sellel tasandil koolis rakendatavateks tugiteenusteks on: 
	logopeediline abi; 

	psühholoogiline abi; 

sotsiaalpedagoogiline abi; 
parandusõpe; 
tasemeõpe;
individuaalne õppekava, ainekava; 
kasvatusraskustega õpilaste klass; 
õpilaskodu;
pikapäevarühm; 
meditsiiniline abi jne.

Tugiteenuse rakendamise tulemuslikkuse kohta märgivad kõik hariduslike erivajadustega õpilasega tegelenud õpetajad ja spetsialistid  vähemalt kord õppeaastas (õppeaasta lõpus)  kaarti  õpilase (aine)alase toimetuleku kirjelduse ja esitavad omapoolsed soovitused.
Lähtuvalt eelnevast kavandatakse edasised  tegevused: tugiteenuste lõpetamine, tugiteenuse jätkamine samal või tõhustatud viisil, täiendavate uuringute teostamine, tugiteenuste vahetamine või muu teenuse lisamine, ettepanek nõustamiskomisjoni suunamiseks vm. 
 
III tasand – hõlmab tegevusi arenguliste ja hariduslike erivajadustega lastega pärast täiendavaid uuringuid väljaspool haridusasutust.

Kui koolis rakendatud tugiteenused ei osutunud tulemuslikuks, viiakse läbi täiendav uuring, mis  toimub valdavalt meditsiiniasutuses arstide osalusel. Uuringu tulemused on aluseks kooli õppenõukogule õpilase nõustamiskomisjoni suunamiseks.

Nõustamiskomisjoni soovituste alusel jätkub eriõpetuse ja tugiteenuste rakendamine kas tava-või eriklassi või vastava spetsiaalsusega erikooli tingimustes. 
Arengukeskkonna kujundamisel arvestatakse nõustamiskomisjoni ja uuringus osalenud spetsialistide soovitusi. Koostöös koolipidajaga kohandatakse ruume, vajalikke vahendeid, õppetegevuste sisu  ja  raskusastet. 
Lähtuvalt hariduslike erivajaduste spetsiifikast peab kool kindlustama õpilasele võimetekohase õpetuse.





















3.1. ÕPILASE  INDIVIDUAALSUSE KAART
Kool
I TASAND

ÜLDANDMED ÕPILASE KOHTA

Nimi:
Sünniaeg:
Kool:
Klass:

Kodune keel(ed):

Kaardi avamise aeg:
Lapsevanema nõusolek kaardi avamiseks	:					


ÕPILUGU (sh koolivalmidus) 
 












ÕPILASE INDIVIDUAALSUSE MÄRKAMINE JA ESMANE TOETAMINE

Õpilase huvid ja motivatsioon (LISA A )
Õpihuvi ja lemmikõppeained/ -tegevused, suhtumine õppetegevusse ja töösse jne
Õpilase õpimotivatsioon ja suutlikkus: huvi tegutsemiseks ja õppimiseks, tüdimuse tekkimine, õpitava seostamine tavaeluga, õpetaja abi vastuvõtmine. Välise (kiitmine ja karistamine) ning sisemise (huvi ja tahe tegutsemiseks) motivatsiooni  loomine ja hoidmine; õpilasele võimetekohaste valikute andmise ja otsuste langetamise  tulemused.








Sotsiaalsed oskused
Suhtlemine eakaaslaste ja täiskasvanutega









Tunnetustegevus  
Tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise iseärasused.  

 Oluliste ja ebaoluliste seoste ja seaduspärasuste eristamine, tähelepanu fokuseerimine. Õpitava meeldejätmine, õpitu meenutamine ja kasutamine.







Õpioskused  

Õpikeskkonna ja tegevuse organiseerimine ja planeerimine. Töövõime, selle kõikumine. Ülesannete täitmine: kas  püüab ülesandest esmalt aru saada, hakkab ülesannet kohe täitma, katkestab kiiresti oma tegevuse, täidab ainult tuttavaid ülesandeid. 
Õpitava vastuvõtmine ja kodeerimine: kuidas täidab valdavalt ülesandeid– kas koostegevuses õpetajaga, matkimise teel (pärast ettenäitamist), näidise (algoritmi) alusel,  suulise juhise või  kirjaliku juhise järgi?
Kodutööde täitmine.
Kas suudab kommenteerida oma vahetut tegevust, suudab kirjeldada sooritatud ülesande täitmist või  suudab sõnastada oma tegevuskava 











Enesetunnetus ja eneseteadvus 
Oma tegevuste ja teadmiste (sh õpitu) teadvustamine. Suhtumine õppetöös ilmnevatesse raskustesse: kas tunnetab raskusi õppetöös, püüab neid iseseisvalt ületada, pöördub abi saamiseks õpetaja poole, oskab kasutada  osutatud abi ja abivahendeid, loobub ülesande täitmisest raskuse ilmnemisel või täidab ülesanded stereotüüpselt. Kuidas põhjendab enda käitumist ja tulemusi?

	






	

Emotsionaalne seisund ja käitumine koolis

  Õpilase individuaalne ärevuse tase: liiga rahulik, rahulik, ärev. Kõrge ärevustasemega kaasnevate probleemide ilmnemine: tunnetuslikud - tähelepanu keskendumisprobleemid; käitumuslikud  - rahutus, motoorsed liigutused, ärevusttekitavate situatsioonide (kontrolltööd, kooli tulek jne) vältimine; füsioloogilised – kõhu-, peavalud, higistamine, punastamine, südamekloppimine jne esinemine.









KOKKUVÕTE ÕPITEGEVUSEST JA KÄITUMISEST

Lapse tugevad küljed
Arendamist vajavad küljed















PEDAGOOGILISED SOOVITUSED 












Lapsevanema arvamus lapse õppimisest ja toimetulekust (arenguvestlusest lähtuvalt). 














Õpilase arvamus oma õppimisest ja toimetulekust.

 








Kokkulepe õpetaja, lapse ja lapsevanema vahel.













Kuupäev …………….					Klassijuhataja allkiri ……..............
								Lapsevanema allkiri ……………..
								Õpilase allkiri………  

II TASAND

Üldandmed õpilase kohta:
Nimi:
Sünniaeg:
Kool:
Klass:

Kodune keel(ed)

Klassi- ja aineõpetajate tähelepanekud ja soovitused (Vt lisa B ja C)

Õppeained
Lapse arengu tugevad küljed
Arendamist vajavad küljed, soovitused










































Logopeedilise uuringu tulemused ja soovitused 












3. Psühholoogilise uuringu tulemused ja soovitused (vt. Lisa A)

Valdkonnad
Lapse tugevad küljed
Arendamist vajavad küljed, soovitused

Tunnetusprotsessid ja võimed





Õpioskused






Sotsiaalsed oskused





Enesekohased oskused





Käitumine ja emotsionaalne seisund






4. Teiste spetsialistide arvamused ja soovitused









5. Lapsevanema arvamus








6. Kokkuvõte ja soovitus tugiteenuste rakendamiseks. 








7. Rakendatavad tugiteenused

Tugiteenus
Tugiteenuse osutajad 











Õppenõukogu otsus/direktori käskkiri: ……………………………………………………….

Lapsevanema nõusolek: ………………………..			Kuupäev ………………..    


Rakendatud tugiteenus(t)e  tulemuslikkus 

Tugiteenuse osutaja
Hinnang
Soovitused















Kokkuvõte ja soovitused täiendavateks uuringuteks







Kuupäev …………………………………		Koordinaator ………………….............

							Lapsevanem ……………………………




III. TASAND
                                                     
Üldandmed lapse kohta
Nimi:
Sünniaeg: 
Kool:
Klass: 

Kodune keel(ed): 


Haridusasutuseväliste spetsialistide/komisjonide soovitused

Komisjon/spetsialist
Soovitused













2. Otsus soovitatud õppekava rakendamise ja vajalike tingimuste kohta koolis




Kuupäev: 
Koolidirektor:
Lapsevanema nõusolek:


Rakendatavad tegevused ja tulemuslikkus

Tegevus
Teostaja
Tulemus














Kokkuvõte ja ettepanekud






Kuupäev: 
Lapsevanem:
Erivajadustega laste tugiteenuste koordinaator (või kooli direktor):

