Eesti Eripedagoogide Liidu üldkogu koosoleku
protokoll

Tartu Kutsehariduskeskus
31.03.2017.a
Koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 11.00
Koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 15.00
Koosoleku juhataja: Lea Pilme
Koosoleku protokollija: Eija Sõukand
Üldkogu koosolekust võttis registreerimislehtede põhjal osa 83 üldkogu liiget (74
osalejat + 9 volikirja), 3 liikmekandidaati, 2 kutse saajat st 86 hääleõiguslikku isikut
(Lisa 1).
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1. Üldkogu avamine
Lea Pilme ja Meelika Maila tervitasid kõiki üldkogul osalejaid. Kinnitati päevakord.
2. Uute liikmete vastuvõtmine

Eripedagoogide Liidu liikmeteks võeti vastu:
2.1. Merike Mägise
2.2. Kadri Rebane
2.3. Sandra Praats
3. Kutsetunnistuste üleandmine
Eripedagoogi kutse hindamiskomisjoni esimees Triin Kivirähk ja hindamiskomisjoni
sekretär Marge Süld andsid üle kutsetunnistused järgmistele inimestele:
3.1. Meelika Maila – EP kutsestandard tase 8
3.2. Kaja Pastarus – EP kutsestandard tase 8
3.3. Liis Ebavere – EP kutsestandard tase 7
3.4. Maris Juhkam – EP kutsestandard tase 7
3.5. Merike Mägise – EP kutsestandard tase 7
4. Kutsehariduse võimalused HEV-õppijatele
Kutsehariduse osakonna peaekspert Mari Tikerpuu tegi ülevaate HEV-õppijatest
kutseõppes.
5. Tartu Kutsehariduskeskuse võimalused ja HEV-õppija tugisüsteem
Tartu Kutsehariduskeskuse eripedagoog Reelika Metsa tutvustas tugisüsteeme
HEV õppijale nende haridusasutuses.

6. 2016. majandusaasta aruande kinnitamine
Lea Pilme ja Urve Pihlapson tegid ülevaate 2016.a majandusaasta aruandest.
Paranenud on liikmemaksu laekumine.
Liikmetel on oluline jälgida, et nende andmed oleksid süsteemis õiged. Kui
vahetatakse töökohta või e-maili aadressi, siis on vaja nendest muudatustest
teavitada ka juhatust.
Otsustati: Majandusaasta aruanne vastu võetud ühehäälselt.
7. EEL põhimääruse muudatuste arutelu ja kinnitamine
Lea Pilme tutvustas muudatusi EEL põhimääruses.

Ants Reinmaa pakkus välja võimaluse teha juhatuse koosolekuid ka ekoosolekutena (nt. Skype’i teel ning lisada see eraldi võimalusena
põhimäärusesse).
Reet Lill tegi ettepaneku võtta maha nõue, et juhatuse esimeest saab valida vaid
kaheks valitsusajaks. Kui inimene ise on nõus jätkama presidendi kohal, siis võiks
olla võimalus jätkata pikemalt kui kuus aastat.
Otsustati: Võtta põhimäärusest välja lause“ Presidendi kandidaadiks ei või üles
seada isikut, kes on president teist valitsusaega järjest“ (1 vastu hääl, 85 poolt)
Otsustati: Vastu võtta uuendatud põhimäärus

8. Juhatuse uue liikme valimine
Sirli Väinsar soovis seoses oma põhitöös kasvanud töökoormusega juhatuse
liikme kohalt tagasi astuda. Lea Pilme tegi ettepaneku uueks juhatuse liikmeks
valida Marge Süld.
Otsustati: Uueks juhatuse liikmeks valiti Marge Süld (85 poolt häält).
9. EEL tegemistest (koostöö teiste tugispetsialistide erialaliitudega, Tartu
Ülikooliga; uue juhatuse töökorraldusest jm)
Lea Pilme tutvustas juhatuse liikmete toimkondi ning tegi ülevaate juhatuse
seninsest tööst.
Toimkonnad:
Kristin Veltri ja Kristi Simso tegelevad kodulehe parendamisega ning on loonud
EEL lehe Facebooki.
Meelika Maila ja Erle Põiklik tegelevad üldkogude ja suvepäevade korraldamise ja
koordineerimisega.
Kaja Plado ja Kaja Pastarus koordineerivad Eripedagoogika kogumikuga
seonduvat tööd.
Marge Süld ning Sirli Väinsar on kutse andmisega seotud toimkonnas.
Anni Paaliste, Terje Kurik ja Karel Kuusk haldavad liikmeskonda ning soovivad
luua andmepanga liikmete töökogemustest, et teada milliste valdkondadega on
keegi rohkem kokku puutunud. Samuti soovitakse teha korda liikmete
kontaktandmed (töökoht, meiliaadress jms)

10. Kohapeal tõstatatud küsimused, probleemid, ettepanekud,
rõõmusõnumid
10.1. Sirli Väinsar tutvustas Mondo projekti, mille kaudu otsitakse eripedagooge
Keeniasse.
10.2. Marika Padrik rääkis lühidalt eripedagoogika osakonna ja psühholoogia
instituudi liitumise soovist ning asjaajamiste hetkeseisust. Toetuse on andnud ka
EEL. Tehakse ühispöördumine ülikoolile.

11. Kogumiku Eripedagoogika nr 52 esitlus
Kaja Pastarus tutvustas uut Eripedagoogika numbrit: Logopeedia ja emakeel.
Järgmine Eripedagoogika väljaanne on alushariduse teemal ning uuel kevadel
soovitakse välja anda Eripedagoogika matemaatikast.
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