
Eripedagoogide 
ainesektsioon

2020/2021



Õppetöö -
digipööre

• Euroopa Sotsiaalfondi projekti 
toel saabusid meie kooli 
erivajadusega õpilastele uued 
õppevahendid

• Igal HEV - õpilasel õppimiseks oma 
IPad

• Telerid ja kõlarid igas HEV 
klassiruumis

•Kõrvaklapid igale HEV - õpilasele

•Kiikumist võimaldav tool

•Kellad igale kooliastmele



Digipööre

•Rahustav raskustekk

• Legolauad klassiruumides

•Meelteaed koolihoovis

• Seinatabelid emakeeles ja 
matemaatikas

•Kaalud mahu- ja massiühikute 
kinnistamiseks

•Plastiksuusad

•Roomamistoru

•Discgolfi korvid ja kettad





Opiq – uute
digiõpikute 
kasutamine 
õppetöös

•Matemaatika 2. ja 4. klassile
Loodusõpetus 5., 8. ja 9. klassile
Inimeseõpetus 1., 2., 3., 4., 5. ning 
8. ja 9. klassile

Võrreldes tavaõpikutega:

• kergem teemakäsitlus,

• lihtsam keelekasutus,

• jõukohasemad ülesanded,

• selgem ülesehitus ja suurem kiri.

• Laps omandab arvuti- ja 
nutiseadme kasutamise oskuseid.





HEV õpilaste 
tasuta 
huvihariduse 
projekt

• Koostöö Pärnu Kunstide kool, Pärnu 
Muusikakool, Pernova Loodus –
ja Tehnikamaja, Janne Ristimetsa 
Tantsustuudio

• solistiõpe

• kellade ansambel

• näitering

• Metsasõbrad

• keraamika

• kunst

• jooga tüdrukutele







Sport ja 
liikumine –
Liikumakutsuv 
kool

• Matkapäev "Liigume koos" 1., 2., 3. 
etapp

• Orienteerumismäng Rannapargis

• Tervisepäev koos sportlike tegevustega 
Rannapargis

• Matkapäev Pärnu Rannaniidu 
Looduskaitsealal

• Spordipäevad Spordihallis ja 
Rannastaadionil

• Ujumiskursused 2.-3. ja 4. klassile

• Sportlikud vahetunnid õues









Liikumakutsuv 
kool

• Näidistreening Rulapargis

• ZEN karate näidistund

• Uisutamistunnid õues

• EEO spordivõistlused

-jooksukross Kiigemetsa koolis

-kergejõustikuvõistlused Viljandis

-tänuüritus Järveveere Puhkekeskuses

• Hea Tahte jooks





Meie tublid



Avastusõpe, õuesõpe
Pernova
haridusprogrammid

• "Kübarseente programm"

• "Organismide rühmad"

• "Eesti kivimid ja geoloogiline 
ehitus"

• "Tiigielustik"

• "Inimene, tervis ja keskkond"

• "Ilmavaatlused"







Lõimitud 
õpet 
toetavad 
üritused

• Teatrireis NUKU teatrisse

•Raamatukogutunnid

-I. Wiklandi elust ja loomingust

- Põhjamaa kirjanduse nädal 
"Põhjala maailmas"

•Apollo kino ühiskülastused

- "Jõulud dzunglis"

- "Kruudid"

• Klassisisesed üritused







Tugevused

• Kollegiaalsus - koostöö eripedagoogide, 
kogu kooli meeskonna ja lastevanemate 
vahel. Igapäevane kollegiaalne supervisioon.

• Kogemuspagas

• Preventiivne lähenemine segavatele 
olukordadele.

• Õppijakeskne lähenemine

• Mitmekesine klassiväline tegevus.

• Vanemate ja õpilaste poolt hästi hinnatud 
koolitoit

• HEV -õpilaste hea käitumine erinevates 
sotsiaalsetes situatsioonides



Parendusettepanekud

• Koostöö tõhususe suurendamine 
tavaklassidega (õpilasüritused)

• Võimalusel vältida liitklasside komplekteerimist

• Jätkuvalt tagada Opiqu keskkonna kasutamine 
HEV -õpilastele

• Võimaldada põhiainete õpetamisel digiõpikute 
pdf versioonid

• Digivahendite varustatus arvestades õpilaste 
arvu, hea alalise internetiühenduse tagamine

• Hea ruumide ventilatsioon

• Klassiruumi suuruse ja õpilaste arvu 
korrelatsioon


