
Eesti Eripedagoogide Liidu Üldkogu koosoleku protokoll 14.11.2014 

1. Reglemendi rakendamine. Protokollija valimine. Protokollijaks valiti R. Lind. 

2. EEL presidendi Lea  Pilme sõnavõtt. 

Üldkogu päevakava tutvustus. Ülevaade kutsestandardist ja kutse omistamisest: kutse andja 

ülesanded, kutsekomisjoni ülesanded ja hindamiskomisjoni ülesanded. 1. taotlusvooru on 

esitatud 4 taotlust, kõik taotlevad tase 8. Kutsekomisjoni liikmete tutvustamine, kutse 

taotlemise ja andmise korralduse tutvustamine, taotluse tasu 100 EUR. Info  on EEL 

kodulehel. 

3. EEL uute liikmete vastuvõtt ja endiste liikmete liikmelisuse taastamine. EEL liikmeks otsustati 

vastu võtta:  

1. Signe Leht 

2. Epp Roon 

3. Helina Antsi 

4. Liisi Okas 

5. Merle Varik 

6. Sirje Hänni 

4. Eripedagoogika osakonna juhataja Marika Padrik:  ettekanne teemal „Mida uut on Tartu 

Ülikoolis  eripedagoogika osakonnas?“ 

Eripedagoogika osakond on töötanud Tartu Ülikoolis 46 aastat.  Struktuuriliselt asub Haridus- 

ja Sotsiaalteaduskonnas Haridusteaduste Instituudis. Õpetajahariduse õppekavad sh 

eripedagoogika õppekava on täielikult akrediteeritud 2014 a. kevadel. Eripedagoogika 

osakond asub Tartus, Näituse tn 2. Vastu võetakse 30 soovijat bakalaureuseõppesse ja 20  

Avatud Ülikooli. Magistriõppes arvud väiksemad ja mõned õppekohad on jäänud ka täitmata. 

Kutsestandardi ja õppekava koostamine on toimunud sünkroonselt.Bakalaureuse tasemel on 

sisse viidud vaatluspraktika. Magistritaseme õppekava on uus ja sisaldab ühisosa logopeedia 

ja eripedagoogika õppesuunal, seejärel toimub täpsem spetsialiseerumine. Avatud Ülikooli 

süsteem on oluline erialal töötavate inimeste jaoks magistritaseme saavutamiseks. Uutest 

töötajatest  - T. Jürjen (psühholoogia, käitumisraskuste teema), K. Pastarus (emakeel), A. 

Mursi (kliiniline logopeedia) Küsimused saalist. Vastused. 

5. Eripedagoogika osakonna programmijuht Pille Häidkind: ettekanne teemal „Vahendite 

loomine ja kohandamine eelkooliealiste laste arengu hindamiseks.“ 

Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja – noored“ TÜ projekt 2014 – 

2016 Projekti on kaasatud TÜ eripedagoogika  ja psühholoogia osakond. Välispartnerid on 

Venemaalt ja Norrast. Mc.Arthuri skriiningtest – 3-4 aastaste kõnetest; J. Strebeleva 

hindamismetoodika kohandamine; PEP -3 testi kohandamine -3-4 aastaste sotsiaalsete 

oskuste hindamine. Küsimused saalist. Vastused. 



6. EEL  juhatuse liikme Sirli Väinsar sõnavõtt: liikmelisus, liikmemaksu võlglasi 30%  Igakuine 

makse 4EUR,  pensionäridele ja üliõpilastele 2 EUR  ja „Vanapagana“ tiitli omanikud on 

vabastatud liikmemaksust. Liikmed peaksid kontrollima oma liikmemaksu tasumist alates 

01.05. 2014 Võlgnike arvu vähendamiseks palutakse teha püsimakse 

korraldus.“Eripedagoogika“ kogumik – tellijaid 256. Maksevõlgnikke 21. 

7. „Eripedagoogika“ nr 44 esitlus. Kaja Pastarus.  

Sarjast „Logopeedia ja emakeel“ Autoritest osa juba tuntud, osa uusi kirjutajaid. Ülevaade 

sisust.     

                                                                        Protokollija: Ruuda Lind 

  

 

 

 


