
 

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

PEALKIRI : Lugemispesa, moodul: Lugemisraskus 

Koostas: Kadi Lukanenok 

Õppekavarühm Kasvatusteadused 

Õppekava koostamise 

alus 

Õpetaja kutsestandardi tase 6 ja 7 – B.2.1. õpi- ja 

õpetamistegevuste planeerimine, B.2.2.õpikeskkonna 

kujundamine, B.2.3. õppimise ja arengu toetamine ja B.2.5. 

lastevanemate nõustamine. Koolituse sisu võimaldab kohandamist 

kohalikele oludele ja individuaalsete õppijate spetsiifilistele 

vajadustele (riiklikul tasandil juriidilised nõudmised, kohalikud 

võimalused ja ressursid, inimeste pädevustase jne). 

Eesmärk  Täiendada õpetajate  teadmisi ja oskusi lugemisraskuse 
ilmnemisest 1. kooliastmes 

Käsitletavad teemad: 

1. Lugemisraskuse olemus ja  põhjused 
2. lugemisraskuste mõju õppimisele 
3. võtted tööks lugemisraskusega õpilastega 

 

Õpiväljundid Koolitusel osalenu teab: 

• lugemisraskuse tunnuseid, oskab märgata õpilase 
lugemisraskust   

• võtteid lugemise õpetamiseks ja toetamiseks 

• väärtustab individuaalset lähenemist ja õppetöö 
kohandamist lugemisraskusega õpilasele sobivaks 

Sihtgrupp ja õppe 

alustamise tingimused 

Sihtgrupp: 1. kooliastme õpetajad 

Eeldused: kuulumine sihtgruppi  

Õppemaht 1 päev 

Õppekeskkond ja-

vahendid 

Koolitus viiakse läbi koolitaja poolt korraldatud ruumides, mis 

vastavad täiendõppe läbiviimise nõuetele. Koolitajad loovad 

õppijate jaoks turvalise ja igati õppimist toetava keskkonna 

Õppijate arv ühes grupis on max 25 inimest. 

 

Vahenditena on vajalik videoprojektori või nutitahvli olemasolu, 

suur pabertahvel ja markerid, A4 paberit grupitööks, 

kirjutamisvahendid. 



Minimaalne osalejate 

arv 

15 

Õppeprotsessi 

kirjeldus 

Õppetöö võimalikud vormid: 

- Täielikult kontaktõpe 
- Täielikult veebipõhine õpe 
- Kontaktõpe ja veebipõhine õpe kombineeritult 

Õppe sisu  

Õppematerjalid Õppijale saadetakse e-maili teel enne koolituspäeva 

õppematerjal, 

mis sisaldab toetavat õppematerjali koolitusel käsitletud 

teemadest ja õpetaja eneseanalüüsi toetavaid küsimusi, mis on 

aluseks professionaalse arengu hindamisel ja uute 

arengueesmärkide püstitamisel. Võimalusel prinditakse 

õppematerjal õppijale välja. 

Õppe lõpetamise tingimused 

Osalemine vähemalt 80% auditoorses õppes; iseseisev töö 

 

 

Lõpetamise tingimused 

ja väljastatavad 

dokumendid 

Tõend 

Lõpetamise tingimused:  

- osalemine auditoorses töös vähemalt 80% 

- iseseisva töö esitlemine 

 

Koolitaja kvalifikatsioon. Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 
aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. 
Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud 
oleks Eesti Lugemisühingu kompetents, praktikud 
haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid 
teistest organisatsioonidest 
 

Õppekava koostaja Kadi Lukanenok 

 

 

 



 

 


