
Taustinfo

1.Erivajadustega inimesed: 

eelkõige vaimsete 

erivajadustega, kuid 

arvestatud on ka teiste 

sihtgruppidega (füüsilise, 

haridusliku vm 

erivajadustega inimesed)

2.Kõik inimesed/spetsialistid, 

kes on kaasatud 

kutsehariduse ja tööturule 

siirdumise protsessi

Projekti raames loodavad metoodilised instrumendid

Erivajadustega inimeste osalemine kutseõppes on tihti piiratud erinevate tegurite tõttu. Samas on erivajadustega (nii

füüsiliste, vaimsete kui käitumuslike) inimestele võimaluste loomine kutsehariduse omandamiseks aina olulisem teema.

Sellega seoses tekib väljakutseid nii õpetajatele, spetsialistidele kui tööandjatele, kellel puudub põhjalikum

ettevalmistus ja tugisüsteem. Olemasolevad haridusprogrammid ja pakutav tugi ei vasta tihti erivajadustega inimeste

vajadustele, kuna need ei ole piisavalt individuaalsed ega konkreetse isiku kesksed.

Sihtgrupid

Erasmus+ projekt „INDIVERSO – Kaasavad lahendused kutseõppes“

Erivajadustega inimeste nõustamine ja toetamine kutsehariduse omandamisel.

Instrument 1:

Vaimsete erivajadustega õppijate 

toetamine

Moodul 1: Isikukeskne planeerimine

Moodul 2: Psühhomotoorsete oskuste arendamine

Moodul 3: Suhtlemis- ja sotsiaalsete oskuste arendamine läbi 

loovuse

Moodul 4: Kaaslaste toetamine

Instrument 2:

Info ja enesetäiendamine

pedagoogilisele personalile

Moodul 1: Pedagoogiline ettevalmistamine

Moodul 2: Praktilised soovitused õppimise, praktikate ja töö kohta

Moodul 3: Personali enesehindamisoskuste arendamine

Instrument 3:

Coachi koolitus

Professionaalse toe pakkumine erivajadustega õppijatele 

praktikate käigus

Instrument 4:

Supervisioon ja kovisioon

Moodul 1: Supervisioon

Moodul 2: Kolleegidevaheline nõustamine ehk kovisioon

Moodul 3: Moderaatori koolitamine kovisiooni jaoks

Instrument 5:

Juhised ennetustööks ja 

kriisiolukordades käitumiseks

Moodul 1: Ennetamine

Moodul 2: Kriisi tunnuste märkamine

Moodul 3: Toimetulekustrateegiad

Instrument 6:

Koostöö tööandjatega

Moodul 1: Tööandjate koolituspäev

Moodul 2: Tööandjate nõustamine ja toetamine

Instrument 7:

Võrgustikutöö

Juhised piirkondliku koostöövõrgustiku loomiseks erinevate 

asutuste ja osapoolte vahel

Kõik instrumendid on kaasavad ja neid saab kasutada omavahel seotuna.

Projekti kestvus: 

1. september 2014 – 31.august 2017

www.indiverso-erasmus.eu  

Eesmärgid

• Erivajadusega inimeste õppimis- ja töötamisvõimaluste arendamine

• Üleeuroopaline kogemuste ja heade praktikate vahetamine teemal erivajadusega inimeste kutseõppe ja töötamisvõimalused

• Kaasava kutsehariduse kontseptsiooni väljatöötamine

• Erivajadustega inimeste oskuste ja võimete toetamine

• Õpetajate ja teiste spetsialistide oskuste ja võimete toetamine

• Regionaalse võrgustiku loomine
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