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Kallid sõbrad!
Septembrikuus 2019 tähistab Ahtme Kool oma 55. sünnipäeva ja meil on hea meel
kutsuda Teid meie peole.
Koolis õppimine on töö, see on kogemus, millega lapsed saavad täiskasvanuks.
Ja täiskasvanute hulgas on selliseid erilisi inimesi, kellest saavad õpetajad. Mida
tähendab koolis töötamine? See pole ainult töö, see on töö, mis loob meie
tulevikku. Me ei saa seda näha ega tunda, kuid proovime oma õpilastele õpetada
täiskasvanueas hakkama saamist ja seeläbi ehitada tulevikku, milles me kõik
tahaksime elada.
Milliseid inimesi me tahame kasvatada? Muidugi, et nad oleksid õnnelikud ja
optimistlikud. Tahaksime, et nad püstitaksid eesmärke ja saavutaksid neid; nii et
vaatamata võimalikele ebaõnnestumistele oleks nende elu sisukas ja edukas; et
nende kõrval elaksid kannatlikud ja aitama valmid inimesed; et nad märkaksid
lihtsamaid inimlikke rõõme: päikest, hommikut, koolikella, sõbralikku naeratust,
lapse peopesa soojust ja palju-palju teisi ilusaid asju, mille annab meile iga päev
koolis.
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Ja kõik Ahtme Kooli töötajad sooviksid sama: õnne ja optimismi; võime püstitada
eesmärke ja saavutada soovitud; märgata ja hinnata kolleegide tugevaid külgi,
osata abistada ja meeles pidada, et iga päev koolis on uus võimalus, uus õnn.
PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS, KOOL!
HEAD PIDUPÄEVA, SÕBRAD!
Lugupidamisega
Jelena Ditjatkina
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Üks päev koolielust

Projekti töö:

Kõige ebatavalisem matemaatikatund.
Soojal kevadisel päikesepaistelisel päeval oli mu lastel ja minul suurepärane idee:
viia matemaatikatund kooli õues, värskes õhu käes. Otsustasime, et täna on meie
tund ebatavaline. Veedame selle õues. Ja ilma pastakate ja vihikuteta - ainult
värvikriidid. Laste rõõm ei tundnud piire!

Isiksusele orienteeritud planeerimine

See oli õpilastele suurepärane võimalus arendada oskust märgata ümbritsevas
maailmas midagi ilusat ja ebaharilikku.

Projektis osalemise käigus saadud kogemused innustasid
mind looma erivajadustega lastele loomingulise ülesande. Mul
oli huvi mõista, kui kasulik ja tõhus see võib olla. Iga
intellektipuudega lapsele tuleks läheneda mitte selliselt
seisukohalt, mida ta ei saa, vaid sellelt, mida ta oskab ja
suudab, hoolimata tema raskustest. Usun, et üks viis, kuidas
lapsed arenguhäiretega suhtlevad, on mäng ja loovus.

„Laste õpetamine on vajalik asi, tuleb mõista, et meil endil on
väga kasulik õppida ka lastelt. "
M. Gorky

Rõõmuga ja innustunud läksime koolikella saatel kooliõue matemaatikatundi. Tööülesannete loendamiseks ja koostamiseks
leidus tohutult palju materjale: lilled, puud, sirelite põõsad ja linnud: künnivaresed ja kuldnokad!
Lapsed loendasid kõik puud kooliplatsil; liitsid neid kokku; võistlesid, kellel õnnestus näha rohkem linde. Kõik kooli ümbruses
olevad linnumajad olid loendatud ning lapsed said teada, mitu linnuperet sinna elama asus. Neil oli hea meel joonistada kriidiga
geomeetrilisi kujundeid ja kirjutada nende nimetusi. Õpilased ise koostasid näiteid liitmisest ja lahutamisest, kasutades kooli
hoovil nähtud objekte. Lastele meeldis väga koostada ülesannete tingimusi vastavalt sellele, mida nad ümberringi nägid.

Sellise testimise eesmärgiks on aidata lapsel toime tulla
ärevuse ja raskete läbielamustega, mis takistavad nende
kohanemist ja sotsialiseerumist koolikeskkonnas.

45 minuti jooksul olid kõik lapsed heas tujus. Värske õhk mõjutas arvutustes märkimisväärselt laste keskendumisvõimet. Nad
arvutasid kiiremini ja kergemini kui klassis.
Kui kell helises, imestasid lapsed selle üle, et miks tund nii lühike on? Kuid see oli tavaline 45-minutiline tund, mis läks
märkamatult mööda.
Lõpus tegime koolirajad korda ja leppisime kokku, et kunagi viime kindlasti läbi looduses ka vene keele tunni kriidiga käes. Kui
palju ilusaid lauseid saaks koostada ja kirjutada!
Terve koolipäeva jooksul meenutasid lapsed täieliku innuga matemaatikatundi, mis oli läbi viidud väljaspool klassiruumi.
Galina Bassova

Minu õpilaste päev
Minu õpilaste päev algab alati hommikuringiga, kus me tervitame teineteist, arutame
igapäevast rutiini, kordame reegleid, nädalapäevi, kellaaega, aastaaega, ilmateateid ja
üksteise nimesid. Seejärel läheb keegi logopeedi juurde, ülejäänud tegelevad klassiruumis.
Meie tunnid on peamiselt mängulised, kasutame rollimänge, kirjeldame pilte graaﬁliste
skeemide abil, õpime luuletusi mnemooniliste tabelite abil, tantsime, teeme harjutusi, loeme,
kirjutame, õpime uusi asju või kordame seda, mida oleme juba varem õppinud, kuid on läinud
meelest ära.
Meie tunnid toimuvad vabas stiilis, lapsed ei istu
kogu aeg koolipingi taga, vaid liiguvad klassis
hõlpsalt ringi, sõltuvalt nende tegevustest ja
seisukorrast. Õpilaste õppimiseks motiveerimiseks
kasutan premeerimismeetodeid. Lapsed näevad
eesmärki ja hakkavad mõnuga tööd tegema. Meie
õpilaste julgustuseks võib olla batuut, mängud,
jalutuskäik, koomiks. See kõik motiveerib lapsi
klassiruumis töötama.
Minu õpilastele meeldivad väga teatrid, muinasjutud, seetõttu kasutan oma tundides sageli muinasjutte, meie muinasjuttude
kangelased tulevad ellu, räägivad erinevate häältega ja viivad lapsed kirjeldamatutesse rõõmudesse.
Kui ilm on ilus, siis läheme õue, selleks on meil mänguväljak. Sõltuvalt kooli õppekavast külastame ka Eesti muuseume, teatreid
ja erinevaid arenguprogramme. Kõik see aitab kaasa laste sotsialiseerumisele.
Jelena Pavlenko

Need loovad ülesanded aitavad kaasa kõne arengule,
vaimsete protsesside (mälu, tähelepanu, mõtlemine)
kujunemisele, peenmotoorika arenemisele, adekvaatsete
käitumisvormide kujunemisele ja emotsionaalse
ebamugavuse eemaldamisele.

Minu jaoks oli oluline mõista, kuidas see test sobib just minu
õpilastele, kas nad saavad sellega hakkama. See test sobib
hästi ka neile, kes ei suuda oma mõtteid sõnadega väljendada.
Jooniste ja sümbolite abil väljendab laps oma mõtteid, tundeid,
emotsionaalset olekut ja paljastab ka oma loomingulisi
võimeid.
Nagu kogemus näitab, sellise
ülesande kasutamine äratab
lastes huvi eneseväljenduse
vastu, vabastab, nad hakkavad
julgemalt ning enesekindlamalt
tegutsema, olenemata nende
võimete tasemest. Seda tüüpi
ülesanded aitavad kaasa
positiivsete emotsioonide
kinnistamisele, stimuleerivad
soovi tegelda loomingulise
tegevusega.
Lõpuks tahaksin lisada, et projektist „Isiksusele orienteeritud
planeerimine“ saadud kogemused aitasid mitmekesistada
õppimistegevusi ja keskenduda laste individuaalsetele
omadustele.
Kristina Sarri

Erivajadustega laste õpetamine on õpetaja üks peamisi
ülesandeid. Minu jaoks on oluline mõista, kuidas see test
kajastab lapse emotsionaalset seisundit ja meeleolu.
Testi “Kolm akent elus - minevik, olevik ja tulevik” lühikirjeldus.
Igas aknas kirjeldasid lapsed oma nägemist elust, millised
vajadused, oskused, soovid on inimesele vajalikud, kuidas ta
igas eluetapis areneb. Iga õpilane esindas end olevikus ja
tulevikus, rääkis oma muredest, hirmudest, kogemustest,
samas ka soovidest, tunnetest ja emotsioonidest.

НАДО ФОТО

Vilistlased vastavad...
1. Kõige eredam mälestus koolielust / Mis meeldis koolis
kõige rohkem?
2. Kui te oleksite täna õpetaja, mida soovitaksite teistele
lastele?
3. Mida tähendab kool teie jaoks?
4. Soovid / õnnitlused koolile juubeli puhul.
Alina:
1. Kui väiksena kooli tulin.
2. Õnnitleksin kooli lõpetamise puhul.
3. On oluline, et koolis õpetatakse mitmesuguste haigustega
lapsi.
4. Heaolu ja jätkata laste harimist. Siin saadakse kõike
õpetada.
Tanel:
1. Õpetajad, kes andsid mulle alati häid nõuandeid, näiteks
kuhu minna edasi õppima, ja andsid häid tunde.
2..On vaja õppida, et kindlasti hariduse saada.
3. Koht, kus võib hariduse saada.
4. Et meie kool oleks veelgi parem kui praegu. Ei puruneks!
Kirill:
1. Kõik.
2. Et õpiksid.
3. Haridusasutus, kus õpilased õpivad.
4. Et jääks alati sama ilusaks.
Ramon:
1. Kooli renoveerimine - uus kool, uued uksed ja uued tunded.
Väga head õpetajad ja õpilased, kes aitasid mul jätta
minevikku need halvad mälestused, mis olid mul eelmises
koolis.
2. Vastuta alati oma tegude eest! Õpi rohkem ja jälgi oma
käitumist ning suhtlemisviisi.
3. Kool on perekond!
4. Soovin edu, rohkem õpilasi ja et koolis oleks kõik hästi.
Ilja:
1. Projektid Kreekas ja Küprosel. Sain teada ja nägin palju
huvitavat ja uut. Põhimõtteliselt meeldis mulle kõik, aga
näiteks kõige maitsvam oli toit.
2. Edu elus.
3. Kool on kodu. Mitte seinad, vaid see, kus on süda!
4. Et kool jääks sama tugevaks ja las õpetajad hoiavad
ennast.

Erika:
1. Reisid Valgas tantsuetendustega. Mulle meeldis, et meile ei
antud palju kodutöid ega olnud vaja suvel lugeda
kohustuslikku kirjandust.
2. Hästi õppida ning mitte unustada unistada, unistused
peavad olema kõigil, püüdke igal juhul nende poole.
3. Kool on muretu aeg, lõbus ja palju-palju sõpru.
4. Kõike paremat!
Nastja K .:
1. Tutvumine klassikaaslaste ja õpetajaga, 1. september,
teatejooksud ja maiustused. Uue kooli ehitamine ja avamine,
kooli projektid, 9. klassi eksamid ja aktus kooli lõpetamise
puhul. Õpetajad, vaheajad, maitsev toit.
2. Kuulata tähelepanelikult õpetajat, mitte kalduda tundides
kõrvale. Näidata huvi õppimise vastu. Mitte kurvastuda, kui
midagi ei õnnestu.
3. Uued teadmised, hea tuju, enda tundmine ja enda kallal
töötamine, distsipliin, uued sõbrad ja suhtlemine.
4. Tahaksin tänada õpetajaid teadmiste eest, mille nad meile
panid, hea suhtumise, kannatlikkuse ja mõistlikkuse eest !!!
Aljona B.:
1. Reisid ja projektid koolist. Õpetajate hoolivus ja
tähelepanelikkus.
2. Astuda õpetaja kohale!
3. Kool on osake teadmisi, õpetamist ja mälestust.
4. Soovin, et kool õitseks rohkem ja et lapsed mõistaksid
õpetajaid ning õpetajad mõistaksid lapsi.
Anton:
1. Minu kõige põnevam seiklus oli klassi ekskursioonid.
Kehaline kasvatus.
2. Kuulata teraselt õpetajat.
3. Andis mulle teadmised ja oskused.
4. Palju jõudu ja jaksu edaspidiseks õppetööks.
Signe:
1. Kõige põnevaim mälestus koolist on tantsupeod Valgas.
Mulle meeldis koolis vaba aja veetmine tööõpetuse klassis ja
peale tunde tantsimine.
2. Kui oleksin õpetaja, siis soovitaksin oma õpilastele, et nad
oleksid tähelepanelikud ja kuulelikud nii koolis kui ka
väljaspool kooli.
3. Kool on koht, kus omandatakse haridust, sest just haridus
on kõige vajalikum elus.
4. Kallis kool, soovin sulle kõige paremat ja palju-palju õnne!!!

Üks tööpäev

Sõna õpetajale - intervjuu

Tavaline tööpäev
Minu tavaline tööpäev algab kooli saabumisega kell 7.55.
Riidehoius kohtun teiste õpetajatega, tervitan kõiki ja lähen
oma klassiruumi.

Mis andis mulle töö Ahtme koolis
Pärast aastatepikkust pausi pedagoogilises töös tulin sellesse
kooli õpetama.

Tunni ettevalmistamiseks on mul 15 minutit ja siis lähen oma
õpilastele vastu, kuna mõned meie lapsed tulevad kooli
Narvast. Sellele järgnevad rutiintegevused riidehoius. Antud
protsess on üsna aktiivne ja lärmakas.
Esimene õppetund on sotsiaalsete oskuste arendamine hügieeni põhioskused (WC, harjamine, käte pesemine).
Peaaegu kõik vajavad õpetaja suunamist või abi! Et tagada
turvalist keskkonda klassis, kordame pidevalt käitumisreegleid
ning teeme praktilisi ülesandeid, mis vahelduvad näitliku
materjaliga. Meie kool on hästi varustatud kaasaegsete ITseadmetega, mis aitavad arendada laste sotsiaalseid oskusi.

Muidugi olin alguses muretsenud, kuidas arenevad suhted
meeskonna ja õpilastega. Kuid mul vedas: kui mul oli raskusi
tööprotsessis või keerulistes olukordades lastega, võisin alati
paluda abi teistelt õpetajatelt, õppealajuhatajalt või direktorilt.
Selles koolis tajusin taas õpetaja erialase töö maitset. Erilist
rolli mängis kooli pedagoogide psühholoogiline kliima:
seminarid, projektid, paljud väljasõidud ja ekskursioonid - see
kõik aitas mul meeskonnaga liituda ja töös tekkivatest
raskustest edukalt üle saada.
Ja lapsed õpetasid mind märkama, kas ma kulutan edukalt või
mitte oma pedagoogilisi pingutusi neile. Siin koolis on oluline
pöörata tähelepanu mitte kogu klassile tervikuna, mis on
erineva arengutaseme lastega töötades võimatu, vaid igaühele
nö individuaalne lähenemine igale õpilasele.
Olen oma koolis viibimise, tööprotsessi ja töö tulemustega
täiesti rahul. Loodan, et meie kooli tulevik jääb sama
positiivseks ja minu otsese osalusega.
Nina Speževa

Teine tund - motoorika, mis on tihedalt seotud esimese
tunniga. Igal õpilasel on oma lemmikmängud ja ülesanded.
Teeme kindlasti sõrmeharjutusi ja võimlemist.
Järgmine õppetund on kommunikatsioon, mille käigus
kasutame piktogramme ja näitlikke materjale.
Lõunaaeg! Mõni laps vajab abi. Söömine võtab kaua aega ja
lapsed meelsasti söövad koolitoitu.
Mängulised tegevused on meie õpilaste jaoks tähtsal kohal,
seepärast meie viimane tund on kognitiivsete oskuste
arendamine. Siin saab kasutada erinevaid mänge, kineetilist
liiva, looduslikke materjale jne.
Sõltuvalt ilmast ja laste meeleolust võime käia õpilastega
õues, kus ma julgustan tungivalt nende iseseisvat tegevust.
Kell 13.45 - hakkavad lapsed riietuma ja sõidavad koju.
Mul jääb veel aega, et täita klassipäevikut ja valmistuda
homseteks tundideks.
Kell 15.15 lahkun koolist.
Nii möödub minu tavaline koolipäev, vaid on ka ebatavalisi,
kuid see on hoopis teine lugu....
Irina Kuzmenkova

Mina olen Ahtme Kooli osa!!!

ahtme
AK kool

Teraapiad

Mina ja kool

Liivahaldjal külas
Meie koolis on olemas
liivateraapia kabinet, kus
õpilasi kohtab väike
liivahaldjas ja annab tunnile
tooni. Lapsed käivad tundides
mõnuga, ootavad neid ja
tegutsevad aktiivselt liivaga.
Koolivälise tegevuse korraldamise kohta
Mis tahes tegevus, mille eesmärk on silmaringi laiendamine,
rikastab last, aktiveerib kognitiivseid võimeid, annab
võimaluse õpilasele omandada uusi teadmisi praktikas ja
väljendada ennast, parandada suhtlemist mitte ainult
omavahel, vaid ka täiskasvanutega.

Liivateraapia on lapse (ja
tõepoolest ka täiskasvanu)
saade tema avastuste
teekonnal enda ja oma siseja välismaailma äratundmisel.

Kokandustunnid
Meie kooli põhiülesandeks on õpilaste ettevalmistamine
iseseisvaks eluks. Selle ülesande täitmisel on suur roll just
tööõpetusel.
Tööõpetuse tunnid
annavad soodsamad tingimused meie kooli õpilastele
kognitiivsetes tegevustes esinevate puuduste
korrigeerimiseks. Tööõpetuse tundides toimub õpilaste
moraalse, tööalase, füüsilise ja esteetilise kasvatuse
kujundamine ja korrigeerimine.

Liivateraapia ajal elustuvad
meie hinge muinasjutud, toimub mõistmine ja omaksvõtmine:
täiskasvanute ja laste maailmad saavad üksteisele avatuks.

Meie koolis saab õpetaja korraldada oma õpilastele
õppereise, ekskursioone, muuseumide ja teatrite külastusi,
s.t. kavandada oma õppeprotsessi ka väljaspool kooli.
Õpetaja saab ühendada programmi mis tahes õppeaine või
õppeainetega kooli õppekavaga, kohandada oma õpilaste
jaoks ja minna põnevale teekonnale ning on täiesti võimalik,
et need ekskursioonid ja reisid jäävad meelde terve kooliaasta
põhisündmusena.
Tatjana Nazarenko

Mis juhtub lapsega, kui ta mängib liivas? Sageli ei suuda
lapsed väljendada oma tundeid, hirme, kahtlusi ja siis tulevad
appi liivamängud. Mängude ajal saab liivaga suheldes laps
oma esimese kogemuse peegeldumisest (sisevaatlus), ta
õpib oma aistinguid ära tundma ja tuvastama, arendades käte
peenmotoorikat. Kui laps üritab oma tundeid välja öelda,
toimub kõne ja mõtlemise areng.
Psühholoogide tähelepanekud näitavad, et just laste
esimesed ühismängud liivakastis võivad vanematele selgelt
näidata nende lapse käitumise ja arengu iseärasusi: kas ta
muutub eakaaslastega suheldes liiga agressiivseks või
arglikuks? Kõik see võib osutuda põhjuseks mõtisklustele
nende välja töötatud kasvatussüsteemi ja lapse arengu üle.

Meie kooli õpilased käivad erinevatel ekskursioonidel: AHHAA
teadus- ja meelelahutuskeskuses, Tartu
mänguasjamuuseumis, Jääaja keskuses, Eesti
Rahvamuuseumis, Eesti politseimuuseumis, Kohtla
kaevanduspargis, Alutaguse seikluspargis, Iisaku muuseumis,
Kauksi looduskeskuses, Kohtla-Järve kultuurikeskuses, Jõhvi
kontserdimajas jms. Kõik need meelelahutus-, kultuuri- ja
looduskeskused ning muuseumid pakuvad õppeprogramme
igas vanuses ja arengutasemega lastele, millega saab
tutvuda Internetis.

Oma tegevuses kasutan joonistamist valguslaudadel,
kineetilise liivaga töö meetodeid, värvilise liivaga töö
tehnoloogiat - aplikatsioone ja dünaamilist joonistamist.

Kokandus on üks tööõpetuse suundi koolis. Selle eesmärgiks
on iseseisev toimetulek toiduvalmistamisel kodus ning
tutvumine erinevate roogade valmistamise tehnikatega. Meie
praktilised kokandustunnid toimuvad kõigi vajalike seadetega
õppeköögis. Õppimise käigus tutvuvad õpilased toidu,
varustuse ja köögiriistadega.
Õpilased omandavad esmased oskused toidu valmistamisel,
nt õpivad köögivilju koorima, tükeldama ja riivima. Samas ka
õpivad nuga turvaliselt kasutama ja nõusid pesema. Nad
õpivad, kuidas toite valmistada ja lauda katta. Suurt
tähelepanu pööratakse ka sanitaar- ja hügieeninõuetele ning
ohutuseeskirjadele.

Liivaga töötades jõudsin järeldusele, et see suund pakub
lisaks ilule ka suurepäraseid psühhoterapeutilisi, hariduslikke
ja tervist säästvaid võimalusi. See on enesehinnangu tõus,
positiivsema Mina-kontseptsiooni arendamine, oma tunnetega
kontakti loomine, enda mõistmine ja aktsepteerimine.
Kindlasti sellel on veel palju võimalusi nii täiskasvanutele kui
ka lastele.
Liivateraapias on veel palju lahendamata võimalusi, nii
harivaid kui ka korrigeerivaid, nii lapsele kui ka õpetajale.
Liivakastis õppides teeme koos hämmastavaid avastusi ning
õpime üksteiselt.
Marina Arhipova
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Kokandus annab õpilastele võimaluse arendada esteetilist
mainet, samas ka selliseid isiksuseomadusi nagu töökust,
sõbralikkust, iseseisvust ja meeskonnas töötamise võimet.
Alexandra Yanson

Teraapiad

Õpetajad räägivad...
Saviteraapia
Meie koolis on olemas keraamikatöökoda - see on hästi
varustatud ruum erinevate keraamiliste toodete
valmistamiseks: alates voolimise algusest, esimesest
põletusest, glasuuri pealekandmisest kuni lõpliku põletuseni ja
valmistoote saamiseni - kõige kauem oodatud ja alati erinev,
särav ning huvitav.

Sotsiaalne areng muusika ja mängude kaudu
Selleks, et muusikaline tegevus koolis aitaks tõhusalt kaasa
mitte ainult teatud teadmiste omandamisele, vaid ka
erivajadustega lapse sotsiaalsele arengule, kasutame tunnis
erinevaid võimalusi loovaks väljendamiseks.
Muusikatunnid saavad aidata kaasa sotsiaalsete oskuste
arendamisele läbi rühmatööde klassiruumis:
amuusikalised mängud (last ei saa sundida tegelema, vaid
teda saab meelitada õppetööks tundides mänguelementide
kasutamise kaudu);
arütmilise saate, liikumiste või tantsudega laulu uurimine;
aliikumised muusika saatel (väljendades liikumiste kaudu
kuuldud muusikat), teiste rahvaste laulumängud ja tantsud;
apilliansamblid (võimaldavad mitmekesistada muusikalist
tegevust);
amuusika kuulamine (analüütiline ja emotsionaalne
lähenemine teosele). Erivajadustega lapsed eelistavad
muusikalist mustrit: neile meeldib valida kuuldavale sobiv
värv, keegi eelistab tantsida, on olemas ka neid, kes valivad
klassis ükskõik millise koha ja panevad silmad kinni;
amuusikamängude jäljendamine (jäljendab “nähtud” või
“kuuldud”);
auurimistöö teoreetilises valdkonnas (muusikaline materjal,
juhtivad küsimused, mis motiveerivad lapsi vastust otsima);
alapsed eelistavad eriti muusikalist lavastust, mis põhineb
lapsi huvitaval lool. Siin saate omavahel ühendada erinevat
tüüpi tegevusi: laulmine, liikuvus, muusikaline mäng ja
muusikariistad.

Savi kui materjal annab palju võimalusi, see on pehme ja
nõtke, veega pehmendatav. Sellega võib töötada kätega,
seda saab pigistada, visata, segada - ikka ja jälle kuuletub.
Savi reageerib tundlikult, muutub ja vaatamata sellele endiselt
ei purune, jääb saviks, millest saab jällegi voolida.

Muusikalises tegevuses osalemisega saab laps positiivseid
emotsioone, mis mõjutavad positiivselt tema sotsiaalset
arengut.
Irina Maljonkina

2. Mis on üks teie varjatud andeid?
Ajaldi koju minna. Armulikkus. Midagi pole varjatud, kõik on
ilmne. Loon mandalaid.
3. Õpetaja ideaalne puhkus
Hea uni. Reisimine. Ilus ilm, maaliline loodus, positiivsed
emotsioonid, erksad muljed, unustamatud aistingud, palju
positiivseid emotsioone lähedaste inimeste ringis - ideaalne
puhkus õpetajale! Üksindus mõneks tunniks .
Matkamine, paadisõit, vabas õhus sportimine jne.
Suurpuhastus

Savi võime põhjustada sellega töötades teatud sensoorseid
aistinguid on lastele sillaks aistingute ja tunnete vahel.
Lapsed, kes on saviga töötades vihased, võivad erineval viisil
nende ärritusest vabaneda. Ja need lapsed, kes tunnevad
ebakindlust ja hirmu, võivad omandada kontrolli- ja
enesekontrolli tunde.
Laps naudib savi kasutamist iseseisva tegevusena, kuid
voolimist võib seostada ka tõelise sotsiaalse tegevusega. Töö
käigus suhtlevad lapsed sageli üksteisega uuel tasemel,
jagavad mõtteid, ideid ja tundeid.
Klassiruumis õpime kannatlikkust, visadust, töökust,
tähelepanelikkust ja isegi kui kõik ei õnnestu alati - see ei oma
tähtsust. Peaasi, et laps oleks huvitatud.
Irina Boltova

Lastele antakse alati võimalus improviseerida ja vabalt luua.
Kooliüritustel toimuvad esinemised õpetavad lapsi üksteisega
suhtlema, olema aktiivsed, annavad võimaluse oma teadmisi
ja võimeid rakendada ning, mis on kõige tähtsam, aitavad
tõsta nende enesehinnangut.

1. Kas teil on õpetajate kohta lemmiktsitaat või aforism,
mis teid motiveerib?
Õppimises on peamine armastus. Nagu õpetaja ees, nii
õpilased järel. Püüan seda arvestada. (vanasõna)
Mida õpetajad on seedinud, seda õpilased söövad. (Karl
Kraus). "Õpetaja ei saa ainult anda! Ta peab enda jaoks
saama ka midagi." Veel üks: "Kui näete midagi uut, ei pea te
kartma, vaid otsima meetodeid takistuse ületamiseks."

4. Mis on õpetaja jaoks edukas koolipäev?
Pärast mida tunnen rahulolu.
Kui õpilane vaatas sulle silma ja naeratas tagasi.
Hommikul luua klassiruumis mugav, pingevaba ja
loominguline õhkkond, teha tunnid huvitavamaks ja
sisukamaks, aidata avaneda neil, kes ei saa seda ise teha,
rõõmustada vähemalt oma õpilaste las väikeste, kuid
saavutuste üle, olla päeva lõpuks oma tööga rahul.
Hea päev on see, kui tundides osalevad lapsed pole mitte
ainult kuulajad ja esinejad, vaid ka kaasloojad. See tähendab,
et nad saavad loova arengu. Õpetaja eesmärgiks on anda
võimaluse lastel loovalt areneda ja avastamisrõõmu kogeda.
5. Mis aitab teil väljendada kannatust selliste õpilaste
suhtes, kellega isegi Jumal hakkama ei saa?
Jumal saab igaühega hakkama. Õpin Temalt :))
Arusaam, et olen ainult inimene ja ma ei saa Jumalaga
vaielda. isiklik kogemus. Nali. Õigeaegne distsipliini tagamine.
Individuaalne lähenemine õpilasele. Nagu Karlsson - "Rahu,
ainult rahu!" Kuid see on uskumatult raske! Kogemus ja
arvutamine omaette viieni. Aktsepteerin last sellisena, nagu ta
on. Jälgin teda tähelepanelikult. Olen tema “omapärasuse”
suhtes üsna tolerantne. Ja ma mäletan alati - kannatlikkus ja
töö lihvivad kõike .

6. Millal ma olen õpetaja ja millal inimene?
Mul on kahju, et ma üha enam unustan, et olen Naine.
Õpetaja on eelkõige inimene, eriti meie töös.
Olen õpetaja ainult koolis. Alati inimene
7. Mida te endale sooviksite?
Tervist
Pidevat arengut, eneseharimist ega muutu mingil juhul
küüniliseks ja karedaks.
Rohkem uusi ideid, millega töötada.
Sooritada eesti keele tasemeeksami!
Rohkem optimismi ja enesekindlust tuleviku suhtes.
8. Mida soovikste kasutusele võtta või muuta?
Teiste inimeste suhtumine erivajadustega õpilastesse.
Muuta õppetundide ja koolikellade standardsüsteemi.
Kohtumised teiste koolide ja lasteaedadega.Rohkem
traditsioone
9. Kas õpetajaks otsustanud inimesel on vaja mingeid
erilisi omadusi?
Soov kogu elu õppida.
„Õpetaja amet on Jumala elukutse!
Emotsionaalne tasakaalukus. Leida ühist keelt kooli
juhtkonnaga.
Armastada lapsi!
Oskus panna ennast ja õpilast samale tasemele, et teda
mõista ja vastu võtta sellisena nagu ta on.
Esiplaanil peaksid olema ausus ja õiglus + professionaalsus.
10. Teie kõige ebaharilikum õpilane kõigi tööaastate
jooksul?
Mina ise.
Albert - ta tantsis nagu Michael Jackson!
Noormees, kelle peres olid tõsised raskused. Ta ise oli koolis
igas mõttes probleemne laps. Aja möödudes kooli lõpuks
sirgus tast tõsise ellusuhtumisega mõistlik inimene. IdaVirumaal sai temast tuntud kondiiter (eriti tordid, ka tema enda
retseptide järgi tehtud), pakuti tööd pealinnas, kuhu suunduski
Mulle tundub, et kõik mu õpilased on ebaharilikud.
Dima 1. klassis.
Mu isa, kes kunagi kauges minevikus on olnud õpilasena minu
kursustel täiskasvanute rühmas .
On selline õpilane, kellega vesteldes üllatun alati tema mõtete
voolavusest ja teen enda jaoks uusi avastusi.

Õpilaskodu

Projektist "I work!"

Partnerid ja projektid

Iga kooliaasta algab sellest, et koostatakse plaan, vastavalt
millele me töötame lastega,
samas on olemas õpilaskodu sisekorra eeskirjad ja
päevakord.
Igal lapsel on oma tuba. Lapsed ise hoolitsevad oma asjade
eest, koristavad oma tuba, igal hommikul teevad oma voodi
korralikult üles.

Projekt "Üleminek koolist koolijärgsesse ellu läbi
planeerimiskeskuse meetodite" (Ma töötan!), Erasmus+
Meie kool osaleb kahe aasta jooksul projektis "Üleminek
koolist koolijärgsesse ellu läbi planeerimiskeskuse meetodite"
(Ma töötan!). Antud projekt õpetas meid õpilast erinevate
nurkade poolt nägema ja mitte ainult haridusprotsessi prisma
kaudu, kinnistama õpilase väiksemat arengut, teadma, mis
teeb teda õnnelikuks või kurvaks, nägema lapses isiksust.
Samuti on oluline, kellega õpilane suhtleb, kellega on tal head
suhted.

Õpilase võimaluste ja vajaduste uurimiseks minu jaoks kõige
informatiivsemaks ja tõhusamaks õpilastega töötamise
meetoditeks on testid "Hea/ halb päev" ja "Mis töötab/ei
tööta." Uurides õpilase poolt täidetud teste “Hea /halb päev”,
saab õpetaja pildi sellest, mis teeb lapse õnnelikuks ja
kurvaks, samuti saab õppeprotsessi korraldada nii, et õpilane
saaks päeva jooksul rohkem positiivseid emotsioone, mis on
erivajadustega õpilaste jaoks väga oluline.
Analüüsides testi „Mis töötab/ei tööta“ tulemusi, saab õpetaja
kiiresti ja tulemuslikult töötada välja lapse töökava, et ta
saaks seda paremini omandada.

Projekti käigus olid õpilastele kasutusele võetud mõned
materjalid/testid. Oma töös kasutan järgmisi lehti: “Hea/halb
päev”, “4 + 1”, “Mis töötab/ei tööta” ja “Suhete ring”.

Pärast koolitunde vajavad lapsed puhkust ja lõõgastust natuke lamada, telekat vaadata või arvutit mängida.
Hea meelega veedame aega värskes õhus. Kevadel ja
sügisel sõidame tõuke- või jalgratastega, käime meie
koolihoovi mänguväljakul. Talvel on võimalus mäest
kelgutada, ja lumega mängida. Halva ilmaga käime jõusaalis,
kus mängime palli, hüppame batuudil ja tantsime.
Õpilaskodus saab laps teiste lastega koosviibimise kogemusi
ja tajub ümbritsevat maailma. Meie õpilaskodus igaüks saab
valida endale meelepärase tegevuse. Õpilaste
lemmiktegevused on savitöö, paberitöö, joonistamine ja
värvimine ning erinevad rollimängud. Samuti kaunistame kõik
koos eluruume ja tähtpäevadeks valmistame õnnitluskaarte
ning teeme erinevatest materjalidest käsitöid.
Meie lapsed on suurepärased abilised. Nad aitavad
õhtusöögiks lauda katta, aga pärast ka koristada laualt nõud.
Pärast õhtueinet pesevad nad kruusid ja oskavad kasutada
nõudepesumasinat.
Esmase eneseteenindamisega saavad hakkama vajadusel
kasvataja abiga, harjutavad hammaste pesemist, sh ka pesu
pesemist.

Testide kaudu saadud teabe põhjal pakub õpetaja tuge
õpilase arenguks ja tema edukaks sotsialiseerumiseks.
Viktoria Zimnitskaja

НАДО ФОТО

Partnerite kogemus.
Igal aastal võtavad meie kooli õpetajad aktiivselt osa
rahvusvahelistest projektidest ja neid koolitatakse koostöös
välispartneritega. See võimaldab meil oma töös kasutada
erinevate haridusasutuste kogemusi ja rakendada uusi
meetodeid erivajadustega laste õpetamisel.
Üks meie partneritest on Bluebell Park School Liverpoolis.
Selles koolis õpivad vaimse alaarenguga lapsed ja mõned
neist raske füüsilise puudega. Kolme nädala jooksul tutvusin
kooli tegevusega ja jälgisin õpetajate tööd erinevates
klassides. Iga laps, hoolimata sellest, kui raske tema füüsiline
seisund on, õpib koolis. Tuleb märkida, et kõik õpetajad on
suurepärased spetsialistid, kes armastavad lapsi ja oma tööd.
Õpetajate ja õpilaste vahel valitseb hea tahte, rõõmu ja
positiivse valitsemise õhkkond. Isegi kõige väiksemat sammu
peetakse täiskasvanu seisukohast lapse saavutamist
väikeseks võiduks.
Need on peamised põhimõtted, mida mulle selle kooli seintes
õpetati ja püüan oma töös neid järgida.
Minu jaoks oli väga oluline näha, kuidas mitte kõnelevaid ja
mitte kõndivaid lapsi õpetatakse, milliseid meetodeid ja
vahendeid nad tundides kasutavad. Uued teadmised olid mulle
väga kasulikud, kui hakkasin töötama hooldusklassi
õpilastega.

Peale nädalavahetust või vaheaega tulevad lapsed hea
meelega tagasi kooli õpilaskodusse.
Nende rõõmud ja kogemused - kõike elame kõik koos läbi!
Erika Smirnova

Mina pole kunagi varem selliste lastega töötanud, kuid inglise
kolleegide kogemus aitas mul ülesannetega hakkama saada.
Edaspidi loodan omandatud teadmisi edasi arendada ja
täiendada, mille abiks on meie koolis loodud suurepärane
materiaalne baas.
Larisa Zhugunova

