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MAARJAMAA HARIDUSKOLLEEGIUM

 Maarjamaa Hariduskolleegiumi võetakse vastu psüühika ja 
käitumishäirega õpilased, kelle puhul tavapäraselt kasutatavad 
sekkumisviisid pole tulemusi andnud ja õpilased vajavad 
mitmedimensionaalset lähenemist ning sekkumisi.

 Vastuvõetavate õpilaste arv õppekohtades sõltub õpilaste 
individuaalsetest erivajadustest ja toimetulekutasemest.

 Mõlemas õppekohas jagunevad õpilasrühmad 3 toimetuleku taseme 
järgi. 

 MHK Emajõe õppekeskuses on võimalik õppida ja elada  alates 
1.01.2016 58 - 68 õpilasel (Hetkel on kohti 30, millest 2 on erihoolekande 
tarbeks) Emajõe õppekeskusesse võetakse vastu õpilasi, kelle 
toimetulek erinevate inimeste ja ettetulevate olukordadega on 
mitmete näitajate osas parem.

 MHK Valgejõe õppekeskuses on võimalus õppida ja elada 50-61
õpilasel. Valgejõe õppekeskusesse võetakse vastu lapsi, kelle käitumises 
esineb sagedane oht endale ja teistele ning sellest tulenevalt vajavad 
nad enam individuaalt struktuureeritud päevakava ja sekkumisi.



MHK eesmärgid

• Õnnelikud ja elus toimetulevad õpilased.

• Rahulolevad õpilaste vanemad.

• Professionaalsed ja enda tööga rahulolevad töötajad.

• Keskkond, mis toetab arenguid, elu, olu, ja ravi 
integreerimist.

• Optimeeritud ressursiga efektiivseim tulemus.

• Heastatud eksimused

• Kirjeldatud arengud

• Tõhus meeskonnatöö



Meeskonnatöö õnnestumise eeldused

 Prioriteetide ja lühieesmärkide seadmine 

 Ülesannete kokkuleppeline jaotamine

 Info kokkuleppeline jagamine

 Kokkulepetest kinnipidamine

 Tõhus ajaplaneerimine

Oma tegevusest tulemuste tagasisidestamine

Oma rolli mõtestamine

 Personaalse ja ühisvastutuse teadvustamine



Meeskonnatöö

Ülesannete ja infojaotus 
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• õpilase psühhiliste protsesside 
hindamine

• õpilase riskide ja ressursside 
hindamine

• individuaal- ja grupinõustamine

• ÕIK

• osalemine juhtumikorralduse ja reha 
meeskonna töös

• lapsevanemate nõustamine

• kasvatuspedagoog tagab igapäevased 
päevakavast tulenevad tegevused ja 
kasvatusliku  järelevalve.

• järelevalve spetsialist tagab päeva 
jooksul tehtavate toimingute ja keskkonna  
turvalisuse. Sekkub vajadusel vägivalla  
ära hoidmiseks või selle vallandumisel.

• vaimse tervise õde jälgib õpilase tervisest 
tulenevaid riske ja teeb ettepanekuid 
ennetamiseks

• õpilase riskide ja ressursside 
kaardistamine

• õpilase sotsiaalse toimetuleku taseme 
hindamine

• arengueesmärgi püstitamine

• juhtumi korraldamine, võrgustiku 
koordineerimine

• ÕIK/tugikava/reha plaan

• individuaal ja grupitööd

• õpilase akadeemilise toimetuleku 
taseme hindamine

• õpilase õpioskuste ja teadmiste 
arendamine aine ja kooli õppekava 
kaudu

• osalemine juhtumikorralduse töös

• IÕK

õpetaja sots.ped.

psühholoogtugipersonal



Õpilase profiili loomine (ÕIK)

tugikava

Lepitakse kokku eesmärgid ehk õpilase 

seisund milleni soovitakse toetava tegevuse 

kaudu jõuda; aeg millega soovitakse 

eesmärkideni jõuda;

Vastutajad, kes viivad tegevusi läbi 

Pidev hindamine, vaatluse, testide jms abil.

Mõjutusmeetmete muutmine, jätkamine, 
lõpetamine.

tugisüsteem

IÕK

Tugikava

REHplaan

kasvatustegevus

Õppetegevus

Rehabilitatsiooni teenused

Õpilase riskide ja ressursside kaardistamine

Esmaste dokumentide alusel
(vastuvõtu leht ja kaasasolevate )

Kahe kuu jooksul vaadeldud tulemuste 
põhjal

(õpioskuste hindamine, sots-oskuste 
hindamine, lühiajaline kodukülastus)



Integreeritud rehabilitasiooniteenus…

Mida see tähendab MHK-s?

 REH meeskonna tõhus koostöö raske ja püsiva 

psüühikahäirega õpilase päeva teraapilisel 

struktureerimisel.

 Ühiselt arengueesmärkide püstitamine ja vajalike 

tugitegevuste planeerimine.

Õpilase toimetuleku pidev jälgimine ja rehabilitatsiooni 

õnnestumiseks kokkulepitud  tegevuste ellu viimine. 

 Tugimeetmete mõju perioodiline hindamine õpilase 

arengule.



Murepunktid

 Palju muutusi ja uusi süsteeme korraga.

 Laste jaoks pole alati piisavalt aega .

 Tihti valdab toimetulematuse hirm.

 Kohati üleliigne empaatia.

 Kokkulepete eiramine.

 Kohati liigse jõu kasutamine.










































