
Tallinna Teeninduskool

r<risxxrnr

Tallinn ".9Y.... "....k9). ..........20n " *..I9i

Sisekoolituste ning iseseisva enesetiiiendamise

korra kinnitamine

Kinnitan sisekoolituste ning pedagoogide iseseisva enesetiiiendamise ltibiviimist ja arvestamist

reguleeriva korra (lisatud 4 lehel).
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SISEKOOLITUSTE JA ISESEISVA ENESETAIENDAMISE KORI)

Kiiesolev kord reguleerib sisekoolituste ning pedagoogide iseseisva enesetiiiendamise liibiviimist
ja arvestamist Tallinna Teeninduskoolis.

Kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 22.11.2000.a miiiirusega nr 381 vastu vdetud ,,Opetajate
koolituse raamnduded" alusel ja Haridusministri 2.10 2002.a. miiiirusega nr. 69 ,,Pedagoogide
atesteerimise tingimused ja kord" ($a l6ike 3) alusel.

I. Utdsetted

1. Seaduslikud alused

l.l.Vabariigi Valitsuse22.10.2000 miiiirus nr 381 ,,6petajate koolituse raamnduded", $17lg2

,,6petaja lAbib iga viie aasta jooksul tcidalase tiiiendkoolituse viihemalt 160 tunni (4 ainepunkti)

ulatuses. Kutse6petaja labib iga kolme aasta jooksul td<ialase tiiiendkoolituse viihemalt kahe kuu

ulatuses."

l.2.Haridusministri 2.I0 2002.a. m?iiirusega nr. 69 ,,Pedagoogide atesteerimise tingimused ja

kord,'($4 lg I p 3),,on viimase viie aasta jooksul liibinud viihemaltJ60 tunni ulatuses aine- v6i

pedagoogika- vdi ametialaseid kursusi v6i juhtimiskursusi, millest 80 tundi v6ib moodustada

iseseisev enesetiiiendamine, mida tdendab Oppeasutuse juht, vdi Oppinud kraadiOppes hariduse

valdkonnas".

2. Mdisted

Iseseisev enesetiiiendamine - dpetaja iseseisev 6ppetdd teoreetiliste ja ainealaste teadmiste,

oskuste ja vilumuste omandamisel.

Sisekoolitus - koolit<idtajate grupile korraldatud koolitus, mille puhul on koolitajaks kooli oma

t66taja (pedagoog, sotsiaalpedagoog, pstihholoog jt), kui tal on olemas vajalik oskusteave.

II. Iseseisva enesetiiiendamise korraldus

1. Teema valik

l.l.Teema valikul liihtutakse kooli arengukavaga siitestatud kooli arengusuundadest ning 6ppe-

j a kasvatust66 eesmiirkidest.

1.2. Teema valik v6ib olla tingitud arenguvestluse kiiigus selgunud t6<itaja koolitusvajadusest.



1.3. Kooli tdcitajatel on 6igus pakkuda vIljattidtamiseks

teemat.

pdevakohast metoodilist

2. Iseseisva enesetiiiendamise viisid

2.1. Arendusriihma t66 juhtimine;

2.2. Projektide kirjutamine ja osalemine proj ektit66s;

2.3. Kutsedpetajate staZeerimine reguleeritakse ,,Kutsedpetajate staZeerimise korraga".

2.4. T66 erialase kirjandusega, mille pdhjal on valminud referaat, ettekanne v6i 6ppematetjal ia

mida on tutvustatud dppendukogu koosolekul, lastevanemate koosolekul, dppekavari.ihma,

tridriihma, dppekavanduko gu koosolekul vdi aj akirj anduses.

2.5. Metoodiline tdd (kogu maja tarbeks 6ppevahendite valmistamine, lahtise tegevuse

liibiviimine v6i vaatlus ja selle analiitis, rohkem kui oma Oppertihma 6pilasi kaasava i.irituse

liibiviimine vms).

2.6. Sisekoolituste liibiviimine.

Kokkuvdtet osaletud koolituse piievakorrast ja esinejatest kdsitletakse infona.

2.7. Iseseisva enesetiiiendamise tunnid arvestatakse t66alase tiiiendkoolituse hulka.

3. Iseseisva enesetiiiendamise arvestamine ja t6endamine

3.1.6petaja fikseerib iseseisvat enesetiiiendamist. Selleks esitab dpetaja iseseisva

enestiiiendamise hindamise vormi (Lisa l) ja v6imalikud lisadokumendid (dppekavartihma,

6ppekavan6ukogu, 6ppen6ukogu koosoleku protokoll, kooli veebilehel avaldatud Oppevara vm.)

3.2 Valdkonna juhiv6petaja annab enesetiiiendamisele hinnangu, mille kinnitab dppedirektor.

3.3.pedagoogi iseseisvat enesetiiiendamist tdendab direktor k?iskkirjaga dppedirektori esildise

alusel.

4. Sisekoolituse tundide arvestamine ja osalemise toendamine

4.l.Sisekoolitust loetakse labituks, kui Opetaja nimi on sisse kantud koolituse

re gi streerimislehele.

4.2.T1otajate sisekoolituse kava ja toimumisaja kinnitab kooli direktor kiiskkirjaga sisekoolituse

organiseerij a esildise alusel.

4.3. Sisekoolituse liibides viiljastab kantseleijuhataja koolituse organiseerija esildise ja

registreerimislehe alusel tddtajale tdendi, millelt kantakse vajalikud andmed EHIS-sse.

aktuaalset ning

S.Tiiiitaja kohustused



1.6petaja peab ise arvestust tiiiendkoolituste mahu kohta ja esitab kantseleisse toimikusse ja

EHIS -sse lisamiseks koopia koolituse liibimist t6endavad diendid kohe ptirast koolitust.



T66taia nimi
Iseseisva enesetiiiendamse teema

Iseseisva eneset6iendamse vus
Iseseisva enesetiiiendamise tundide
maht
Materjale on tutvustatud/avaldatud
(koht ia aee)

Lisa I

Iseseisva enesetiiiendamise hindamise leht (tiiidab t66taj a)

Iseseisva enesetiiiendamise analiitis

t. Nimetage iseseisrra enesetiiiendamise tulemused Teie isikliku arengu seisukohalt.

Kuidas on enesetiiiendamise tulemused vastavuses Teie t66alaste vajaduqtega?

i se tu lemused6p i lasearengu toe tamisese isukoha l t
Mis viisil kasutate dpitud oskusi v6i teadmisi igapiievattids?

3 J(uidas 6pitu toetab kooli eesmiirkidetllqy4lqiql?

Tciritaja allkiri:

Kuupiiev:

Juhtiv6petaja hinnang

Juhtivdpetaja nimi

6ppedirektor

allkiri kuuPiiev

allkiri kuupiiev


