KUTSE
Kutsume Teid
laupäeval 28.04.2018.a kell 10.00
Kärla piirkonna kõigi lastega seotud täiskasvanute
(sh lapsevanemad, lasteaia ja kooli juhid, õpetajad, spetsialistid)

KOOSTÖÖPÄEVALE
Koostööpäeva juhivad
Margus Saks ja Tiia Lister
(MTÜ Tulevikuhariduse PIRN haridusnõustajad)
Koostööpäeva viime läbi endise Lääne-Saare vallavalitsuse arengu- ja nõustamisprogrammi „Aste,
Kärla ja Lümanda - 3 piirkonna haridusasutusi toetav tugisüsteem: ühtse koostöömudeli loomine ja
rakendamine“ raames.
Kus?
Millal?

„Koostööpäev“ toimub Kärla koolimajas
laupäeval 28. aprillil 2018.a ajavahemikul kell 10:00–16:00

Koostööpäeva kokkukutsumise selgituseks:
Alates 2018.a. algusest on Eesti hariduses toimumas suur muutus. Esmakordselt on põhikooli- ja
gümnaasiumi seadusesse (PGS) kirjutatud sisse selge nõue, et kõik lapsed peavad vajadusel saama
igakülgset tuge võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks oma kodukoha lasteaias ja koolis. See
puudutab kõiki peresid, lasteaedu ja koole, sest kõik lapsed võivad olla mingil ajavahemikul ajutise
või siis püsiva õpiraskuse või muu erivajadusega. See on suur väljakutse nii lapsevanematele kui
kõikidele õpetajatele. Seda eriti Saaremaal, kus töötab vähe tugispetsialiste. Suure valla väikesele
Kärla piirkonnale on lastele igakülgse toetuse tagamise ainsaks lahenduseks kogukonna koostöö,
kasutades ära kõiki olemasolevaid spetsialiste. Lisaks tuleb kasutada iga võimalust erispetsialistide
sh eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi täiendavaks kaasamiseks ka mujalt.
Olete kõik väga oodatud Kärla koolimajas toimuvale koostööpäevale, kus otsime üheskoos Kärla
piirkonna jaoks parimaid lahendusi, et korraldada laste toetamiseks koostööd meie kogukonnas kõige
tulemuslikumal moel.
Mitte keegi meist ei tea õpetajana ega lapsevanemana, millal just meie laps võib vajada tuge!
Koostööpäeval räägime erivajadustega laste olukorrast kogukonnas ja nende toetamiseks tutvustame
uut koostöömudelit.
Koostööpäeva rahastab AS Innove ja ESF „Kärla Põhikooli muutuva õpikäsitusega seotud organisatsioonikultuuri
arendamine kaasava hariduse väljakutsetega toimetulekuks ja selleks piirkondliku tugisüsteemide võrgustikupõhise
koostöömudeli loomine“ projekti nr 2014-2020.1.02.17-0480 raames.
Projekti lühitutvustus: „Kaasava hariduse aluspõhimõtteks ja KOV vastutusalaks on kvaliteetse hariduse kättesaadavuse
tagamine igale lapsele omas kodukohas. Projekti fookus on PGSi kaasava hariduse muudatustega seoses endise LääneSaare valla Kärla, Aste ja Lümanda piirkonna erivajadustega laste toetamine tulevikus. Projekti tulemused aitavad kaasa
uueks olukorraks valmistumisel, muutuste teadvustamisel, koolisisese ja piirkondliku tugivõrgustiku koostöömudeli,
tugisüsteemide strateegia loomisega.“

