Kogenud erivajadustega laste õpetaja, kandideeri MTÜ Mondo vabatahtlikuks
Keeniasse!
Otsime kahte vähemalt 2-aastase töökogemusega erivajadustega laste õpetajat Keeniasse
(jaanuar-märts 2018), kes töötavad Rise and Shine erikoolis ning täidavad järgmiseid
ülesandeid:
•
•
•
•
•

korraldada erialaseid täiendkoolitusi Rise and Shine erikooli õpetajatele;
edendada sõpruskoolide projekti teemal METSik loodus;
jälgida ja toetada koolitoetusprogrammi elluviimist;
viia läbi väikesemahuline erialane uurimus koostöös Eesti Eripedagoogide Liiduga;
korraldada lähetusjärgseid teavitusüritusi oma erialaringkonnas.

Rise and Shine erikooli õpilane Rael Eesti koolilaste saadetud pildiga

Erivajadustega laste õpetajate kandidaatide valik ning ettevalmistus toimub koostöös Eesti
Eripedagoogide Liiduga, kuid kandidaadid ei pea olema hariduselt eripedagoogid. Oluline on
töökogemus erivajadustega laste õpetamisel.
Üldised nõuded kandidaatidele:
•

vanus alates 25 eluaastast;

•

inglise keele oskus suhtlustasemel;

•

eelnev töökogemus erivajadustega laste õpetamisel;

•

algatusvõime, võimekus töötada iseseisvalt oma tööaega ja tegevusi planeerides;

•

tervislik valmisolek (nii füüsiline kui vaimne) lähetuseks kuuma kliimaga piirkonnas
(umbes +28 kraadi), võimekus saada hakkama stressiga teises kultuuris;

•

võimalus osaleda ettevalmistavatel koolitustel ja valmisolek korraldada teavitusüritusi
Eestis pärast lähetuse lõppu.

Kandideerimiseks palun saada CV ning motivatsioonikiri aadressile
vabatahtlikud@mondo.org.ee. Kandideerimistähtaeg on 22. oktoober 2017.
Motivatsioonikirjas vasta muuhulgas ka järgmistele küsimustele:
1. Mis on Sinu kolm peamist motivaatorit antud positsioonile kandideerimiseks?
2. Millised on need oskused ja isikuomadused, mida pead enda tugevuseks tööülesannete
täitmisel sihtriigis?
3. Proovi kujutada ette vähemalt ühte tööalast stressiolukorda oma sihtriigis ning
kirjelda, kuidas selles olukorras käituksid.

Vestlused valitud kandidaatidega toimuvad oktoobris ning ettevalmistavad koolitused ja
kohtumised novembris ja detsembris (kokku 2-3 päeva, aeg kokkuleppeliselt vastavalt valitud
vabatahtliku töögraafikule). Programmi osalustasu on 100 eurot. Lähetusel osaleja saab
stipendiumi, mis katab reisi- ja elamiskulud. Projekti rahastab Eesti välisministeerium
arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.
Täpsem info projekti tegevuste plaanidest ja eesmärkidest, lisainfo sihtriikide,
partnerorganisatsioonide ning lähetuste kohta: http://mondo.org.ee/vabatahtlikud/
Soovil küsi lisainfot projekti koordinaatorilt Janika Tamm: vabatahtlikud@mondo.org.ee või
telefonil +37258151977

Taustainfo:
Kaks Eesti ekspertvabatahtlikku lähetatakse Lääne-Keeniasse Shianda külla, kus alates 2009.
aastast on Mondo teinud koostööd partnerorganisatsiooniga Western Focus Community
Organization (WEFOCO). WEFOCO on kogukonnapõhine organisatsioon, mis koosneb 25
naistegrupist, koguliikmeskonnaga üle 500 naise, kelle perekondade iseseisvuse ja elukvaliteedi
tõstmine on WEFOCO tegevuste peamine eesmärk. WEFOCO keskendub järgmistele
valdkondadele:

haridus,

HIV/AIDS-i

ennetustöö,

väikeettevõtluse

toetamine,

põllumajanduskoolitused. 2018. aasta jaanuaris lähetame Keeniasse kaks erivajadustega laste
õpetajat, et tõsta erivajadustega laste hariduse kvaliteeti 30 000 elanikuga küla ainsas

erivajadustega laste koolis. Rise and Shine koolis õpivad üheskoos nii füüsiliste kui vaimsete
erivajaduste ning õpiraskustega õpilased kui ka tavalapsed.

Eesti vabatahtlikud on siiani panustanud peamiselt orbude ja HIV-positiivsete laste hariduse
toetamisse ning naiste ja HIV-positiivsete inimeste eneseabi rühmade majandusliku võimekuse
tõstmisesse. Lisaks oleme teinud sõpruskoolide tegevuste ning koolitoetusprogrammi läbi
koostööd erinevate Shianda külas asuvate koolidega, kaasaarvatud Rise and Shine erikool,
millega oleme koostööd teinud viimase 5 aasta jooksul ning mis on oma piirkonna ainus kool
erivajadustega õpilastele.

Mondo vahendusel käib igal aastal eestlaste toel Keenias Shianda külas põhi- ja keskkoolis ca
140 last, nende seas on ka kümmekond erivajadusega last, kes käivad kohalikus Rise and Shine
internaatkoolis. Sellel koolil on ka sõpruskool Eestist - Tartu Hiie Kool - ning lisaks
toetuslastele oleme seda kooli toetanud Eesti arengukoostöö vahenditest madratsite ja
tekkidega, et pakkuda paremaid elamistingimusi koolis elavatele õpilastele. Kui füüsilise
puudega lastele hariduse pakkumisega tullakse toime, arvestades väga tagasihoidlikku
materiaalset keskkonda, puudub õpetajatel piisav ettevalmistus vaimse puudega lastega
tegelemisel.

Rise and Shine erikoolis käib hetkel 125 last, kellest 75 on vaimse ja ülejäänud füüsilise või
liitpuudega. Kohalik vajadus erikooli järele on aga palju suurem: 2017. õppeaastal plaanib kool
laieneda ja võtta juurde veel 50 last. Koolis töötab 10 õpetajat, kellest vähestel on vajalik
eriharidus, kuna koolil ei ole erikoolitusega õpetajate palkamine ning praeguste õpetajate
koolitamine rahaliselt võimalik. Sellest hoolimata õpib koolis mitmeid keerulise liitpuudega
lapsi, kelle vanematel ei ole olnud võimalust neid suunata vajalikesse erikoolidesse (näiteks
vaimsete erivajadustega laste kooli) ning nende laste kvaliteetseks õppetöösse kaasamiseks jääb
enamusel õpetajatel oskustest puudu, mistõttu võrreldes teiste õpilastega kannatab laste isiklik
areng ning haridustee. Õpetajatel on väga vaja täiendavaid erialalisi teadmisi, et vaimse
erivajadustega lastega paremini toime tulla.

Lähetatavad õpetajad toetavad ka sõpruskoolide tegevusi, panustades samuti „METSiku
looduse“ teemaliste tegevuste koordineerimisse nii Rise and Shine erikoolis kui ka teises viies
Eesti sõpruskoolis Keenias. Õpetajad kasutavad looduse ja keskkonnatemaatikat nii oma
tegevustes Rise and Shine lastega kui ka õpetajate koolituses. Eestisse naastes saavad mõlemad
õpetajad teha teavitustööd nii Rise and Shine kooli sõpruskoolis Tartu Hiie koolis kui ka teistes
Keenia koolide sõpruskoolides.

Erivajadustega õpilaste hariduse kvaliteedi tõstmiseks Keenia maapiirkondades,
täpsemalt Mumias piirkonnas ja Eesti Eripedagoogide Liidu liikmete teadmiste
täiendamiseks ning võimaliku koostöö algatamiseks Eesti Eripedagoogide Liidu ja Keenia
erivajadustega õpilaste koolide vahel lähetame Keeniasse kaheks kuni kolmeks kuuks
kaks erivajadustega laste õpetajat jaanuar-märts 2018.

