
Kinnitatud  
Direktori 20.09.2016 

Käskkirjaga nr 6-p 

Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Õppekeskuse koolitusplaan 2016/2017      

Eesmärk Koolituse valdkond ja nimetus Toimumise aeg  sihtgrupp/osalejad/koolituse 
maht 

Eelarve 
aastas 

Koolide personali haridus  vastab 
kvalifikatsiooninõuetele 

Tasemekoolitus 

1.Tasemekoolitus:  
Kõrgharidustase- magistriõpe  

 

september-mai 1üldharidusainete õpetaja 
1 kutsehariduse õpetaja 

300 

1.Lisaeriala omandamine  gümnaasiumi astme 
inglise keel , gümnaasiumiastme bioloogia, 
põhikooli eesti keel 

 

september-mai 3 üldharidusainete õpetaja 500 
0 

Koolide personal on osalenud tööalastel 
täienduskoolitusel, seminaridel 
 

Seminarid, konverentsid, sisekoolitused 

1.Evakuatsiooniõppus september 80 (gümnaasium ja 
õppekeskus) 

0  

2.Diabeedialane koolitus 17. oktoober õpetajad, õpilaskodu 
personal 

 

3.Ettevõtluskoolitus 19. oktoober Õpetajad projekt 

4.Kriisikäituminen 28. november 80 (gümnaasium ja 
õppekeskus) 

540 

5.Digipädevuste arendamine 
 

september –mai 5x 40 töötajat (kutse- ja 
üldainete õpetajad) 

400 

6.HEV õppijate toetamine jaanuar 40 õpetajat (kutse- ja 
üldainete õpetajad) 
 

1000 

4. Koolisisesed arendusseminarid (üldharidus) - 
lõiming, üldpädevused, valikainete rakendumine 

oktoober, jaanuar, 
juuni,  august 

35 õpetajat 500 



 
Praktikult praktikule 
Koolisisene metoodiline tund 

November, veebruar 40 õpetajat 100 

 
Koolisisesed õppekava arendusseminarid 
õppekeskuses 

jaanuar, aprill 20 õpetajat 100 

 
Meeskonnatöö jaanuar, august 40 õpetajat 100 

 
Tutvumine kutse- ja üldhariduskoolidega jaanuar, juuni 40 õpetajat 500 

Koolide personal on osalenud 
psühholoogia,pedagoogika, juhtimis- ja 
ainealastel täienduskoolitustel, 
teabepäevadel, seminaridel 

Täienduskoolitus    

1.Õppekeskuse ja gümnaasiumi üldharidusainete 
õpetajate erialane täiendkoolitus 

september-august 40 õpetajat 2000 

2.Kutseõpetajate tööalane koolitus turismi-, 
toitlustus- ja majutusteeninduse õppekavarühm 

september- mai 
3 õpetajat 300 

3.Kutseõpetajate tööalane koolitus kaubanduse 
õppekavarühm 

september- mai 
1 õpetaja 100 

3.Kutseõpetajate tööalane koolitus info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia õppekavarühm 

september- mai 
1 õpetajat 100 

4.Kutseõpetajate tööalane koolitus 

Transporditehnika õppekavarühm 

september- mai 
2 õpetajat 300 

5.HITSA koolituse digipädevuste arendamiseks 
(veebipõhised tasuta koolitused) 

september- mai 20 õpetajat 0 

 
5.Osalemine maakonna konverentsidel 
teabepäevadel, hariduspäeval, ainekomisjonide 
teabepäevadel 

vastavalt maakonna 
töökavale 

30 õpetajat 0 



 
6. Ettevõtluskoolitus oktoober- mai 2 õpetajat 100 

 
7. VEPA koolitus vastavalt TAI kavale 1 õpetaja 100 

 
8. Hooliv klass 3x õa-s Tugiteenuste 

osakonnajuhataja, huvijuht, 2 
õpetajat 

400 

 
9. Andragoogika august Kutseõpetajad 1000 

Direktor, õppejuht, õppealajuhataja, 
huvijuht on osalenud juhtimisalastel 
koolitustel, teabepäevadel, 
infoseminaridel 

1.SA Innove ning Haridus- ja 
Teadusministeeriumi teabepäevad, 
infoseminarid 

september-juuni 

 

Direktor, õppejuht, 
õppealajuhataja, huvijuht 

 

500 

 

 

Personalitöö oktoober-detsember Direktor 100 

Mentorlus oktoober-november Õppealajuhataja 100 

Digipööre kooli juhtimises oktoober-mai õppealajuhataja, 
haridustehnoloog, 1 õpetaja 

300 

Koolide tehniline personal osaleb 
täiendkoolituses 

Täienduskoolitus 

1.Personalitöö vastavalt 
koolituspakkumistele 

2 Töötajat 300 

2.Riigihangetel osalemise koolitus 1 töötaja 100 

 3.Tööohutus  1 töötaja 50 

 4.Toitlustamisalased koolitused (köögi personal) 4 töötajat 300 

Kutseõpetajate stažeerimine Stažeerimine ettevõttes 

1.Turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse 

õppekavarühm 
jaanuar- august 3 õpetajat 300 

2.Transporditehnika jaanuar- august 2 õpetajat 300 

 


