
TUGISÜSTEEM 

Koolis töötavad tugispetsialistid 

HEV-koordinaator -  Esta Laos  esta.laos@olustvere.edu.ee 

HEV-koordinaatori ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku 

koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel. 

HEV-koordinaator toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, 

vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut 

toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd 

õpetajate ja tugispetsialistidega. 

Sotsiaalpedagoog -  Carmen Salumäe carmen.salumae@olustvere.edu.ee 

Sotsiaalpedagoogi ametikoha põhieesmärk on tulemusliku sotsiaalpedagoogilise töö korraldamine 

koolis, laste ja lastega perede haridusalaste ja sotsiaalseteprobleemide lahendamine. Koolis 

esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine, samuti koolivägivallajuhtumite lahendamine. 

Kooli tugivõrgustiku kaasamine lapse abistamisprotsessi. 

Abiõpetaja - Kristi Reivo (töötab kolmapäeviti) kristi.reivo@olustvere.edu.ee 

Abiõpetaja abistab tervise-, õpi -ja käitumisprobleemidega õpilasi, kes vajavad suunamist 

ainetunnis või koolipäeva vältel. Abiõpetaja töötab erivajadustega õpilastega koostöös 

õpetajaga, vajadusel tugisüsteemi spetsialistide juhendamisel, tagamaks õppeprotsessi 

efektiivsus tunnisituatsioonis. 

Klassijuhataja, klassiõpetaja, aineõpetaja 

Õpilase probleemide esmane märkaja. Kasutab tundides erivajadusega õpilase abistamiseks 

vajalikke võtteid: õpilase eripärast tulenev lähenemine, individuaalne juhendamine ja sobiva 

õppevara kasutamine. Väljaspool tundi lisanduvad vajadusel konsultatsioonitunnid. 

Õpetaja analüüsib õpilasele osutatud õpiabi ning annab hinnangu valitud meetodite 

tulemuslikkusele. Klassiõpetaja/klassijuhataja suhtleb perega, andes teada probleemsest 

valdkonnast ja kasutusele võetud tugimeetmetest. Raskuste püsimisel konsulteerib 

klassijuhataja/klassiõpetaja või aineõpetaja tugisüsteemide spetsialistidega, et kohaldada 

tõhusamat õpiabi tunnis või tunniväliselt. Vajadusel teeb ettepaneku õpiabirühma ja 

pikapäevarühma suunamiseks. 

Õpiabi tunnid 

Õpiabi tunnid aitavad õpilastel ainetundides paremini toime tulla. Tundides arendatakse taju, 

mälu, mõtlemist ja tähelepanu, samuti oskust keskenduda, kohaneda ja ümber lülituda. Suurt 

tähelepanu pööratakse kuulamis-, vaatlemis- ja väljendusoskuse arendamisele. Õppetöö 

toimub rühmatundidena, et õpilase ja õpetaja vahel tekiks usalduslik suhe. Nendes tundides 

harjutatakse ka korralduste kuulamise ja mõistmise oskust. Tunni lõpus tehakse alati 

kokkuvõtteid: mis õnnestus, mis vajab veel harjutamist. Emotsionaalsel tasandil on õpiabi 

tundide eesmärk anda õpilastele positiivseid elamusi. 
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Tugiõpe pärast õppetunde (konsultatsioonid, 

järelevastamine) vastavalt graafikule ja kokkuleppel 

IÕK koostamine HEV-õpilasele kooli otsusel – õpitulemusi ei 

vähendata, erisused õppesisus, õppekorralduses, hindamises 

IÕK koostamine Viljandimaa Rajaleidja keskuse 

soovitusel – võimalik asendada või vähendada õpitulemusi, asendada kohustuslikke 

aineid või neist vabastada 

IÕK koostamine valdkonnaandekatele õpilastele – erisused 

õppekorralduses, õppesisus 

Logopeediline abi – soovitame Viljandimaa Rajaleidja keskuse abi 

http://www.rajaleidja.ee/viljandimaa/ 

Psühholoogiline abi - soovitame Viljandimaa Rajaleidja keskuse abi 

http://www.rajaleidja.ee/viljandimaa/ 

 

Kriisiabi telefonid 

Usaldustelefon TASUTA 

Telef: 126 ( E-P 17.00- 03.00) www.usaldus.ee 

 

Üleriigiline lasteabitelefon TASUTA 

Telef: 116111 ( 24h ) www.lasteabi.ee 

 

ATH (aktiivsus – ja tähelepanuhäirega laps ) 

TASUTA tugirühmad üle eesti 

Telef: 64 11 188 www.ath.ee 

Lastearst kuuleb TASULINE nõuandetelefon 

Telef: 1599 
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