Lapsehoidja eriala baaskursus
Täienduskoolitusasutuse nimetus: Neonilla Tervisekool
Õppekava nimetus: Lapsehoidja eriala baaskursus
Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele
Õppe kogumaht: 1600 ak/h (akadeemilist tundi ) auditoorne õpe (900 ak/h ),
praktiline õpe ( 550) ja iseseisev tõõ ( 150)
Õppekava koostamise alus: Lapsehoidja, tase 4 kutsestandard
Nõuded õppingute alustamiseks / sihtgrupp :
Õpingute alustamise tingimuseks on põhihariduse olemasolu ja vanus eriala
lõpetamisel 18 aastat.
Sihtgrupiks on isikud, kes soovivad omandada lapsehoidja töö teostamise

baasoskused ja teooria.
Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õpilasel on õppetöö lõppedes lapsehoidja töö teostamise
baasoskused ja teadmised ning lapsehoiu teostamiseks vajalikud hoiakud ja
väärtused. Valmis töötamiseks lapsehoiuvaldkonnas lapsehoiu teenuse pakkujana
ning sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste
leidmiseks lastega tegelemisel, valmis töötamiseks avatud tööturul
lapsehoiuteenuseid pakutavates ettevõtetes (nt.lasteaed) või ettevõtjana on oskused
laste hooldamiseks, nende arengu toetamiseks ning valmis õpingute jätkamiseks ja
elukestvaks õppeks.
Õpiväljundid:
Õpilasel on oskused planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööalaseid oskusi,
järgida kutseetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid, oskused iseseisvalt rakendada
oma erialaseid teadmisi ning oskused toimetulekuks erinevates töösituatsioonides.
Oskusi muuta lastega töö huvitavaks ja lapsi harivaks. Õpilasel on teadmised ja

oskused lastele, endale ja kaastöötajatele turvalisuse tagamiseks ja ohuolukordades
toimetulekuks, oskused teha seadustest ja eetikast lähtuvaid valikuid.
Õppe sisu:
1.

Põhiõpingud 80 EKAP - 700 ak/h

1.1.

Lastekaitse ja sotsiaalhoolekande alused - 80 ak/h

1.2.

Pedagoogika - 140 ak/h

1.3.

Psühholoogia - 140 ak/h

1.4.

Lapse tervishoid - 140 ak/h

1.5

Erivajadustega laste hoolekanne ja eripedagoogikaalused - 120 ak/h

1.6

Kodumajandus - 80 ak/h

2.

Üldõpingud - 200 ak/h

2.1

Keeled - 80 ak/h

2.2

Kutse-eetika - 40 ak/h

2.3

Töökeskkond - 80 ak/h

3. Valikõpingud - 260 ak/h
Valikõpingud toetavad ja laiendavad kutseoskusi. Valiku aluseks on õpperühmas
enamuse otsus.
4. Praktika - 420 ak/h
Lõpueksam - 20 ak/h
Õppemeetod/id: Loengud, seminarid, vaatlus, rühmatöö, ettekanded ja praktiline
õpe, praktika, iseseisev töö.
Iseseisev töö:
● Uurimistöö koostamine.
● Õppija koostab praktika aruandeid ja kannab need sisse praktikapäevikusse.

Valmistub ettekanneteks.
Õppematerjalid: Kõikide õpitavate moodulite töövihikud ja konspektid.
Õppefilmid, plakatid. Praktilise õppe teostamiseks vajalikud töövahendid.
Lisaks iga mooduli tarvis kirjandus internetis ja paberkandjal.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub Neonilla Tervisekooli õppeklassis, kus on loodud tingimused antud
õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega. Praktika toimub
praktikabaasides (lasteaiad, lastekodud ).

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod : EKSAM koosneb kirjalikust eksamist ja praktilisest osast.
Kirjalik eksam: kontrollitakse põhiõpingutel ja üldõpingute omandatud teoreetilisi
teadmisi ja oskusi.
Praktiline töö: õpilane demonstreerib oma teadmisi ja oskusi praktikal olles,
toetudes eelnevatele õpingutele, kogutud teoreetilistele teadmistele.
Praktikajuhendaja annab õpilasele hinnangu praktika läbimisel. Arvestatakse ka
praktikapäeviku täitmist ja sisu.
Hindamiskriteeriumid:
Eksam
Kirjalik osa: Õpilane vastab kirjalikult eksamil lapsehoidja õppes käsitletud
teoreetilistele küsimustele ja lahendab testülesandeid , toetudes teooriale ja praktikas
õpitule.

Praktilises töös:
Õpilane:
• töökoha ettevalmistamisel arvestab laste vanust, teostatavaid toiminguid
• planeerib tegevuse kestvuse ja kava vastavalt ülesseatud tegevuse spetsiifikale ,
arvestab praktikajuhendaja ettepanekute ja laste soovide ja võimalustega

• järgib lapsehoidjale esitatavaid nõudeid
• järgib kutseeetikat, konfidentsiaalsuse nõudeid, oskab rakendada oma töös
erialaseid teadmisi ja oskusi, et tulla toime lapsehoidja töös ettetulevate
situatsioonidega, peab kinni hügieeni nõuetest.
• lapsehoidja töös kasutab vajadusel sobivaid ergonoomilisi võtteid ja abivahendeid
• tagab heaolu lastele ja suhtleb lastevanematega ja juhendab neid vajaduse korral
arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ja kutse-eetika nõudeid
• tööpäeva lõppedes korrastab töökoha vastavalt juhendile
Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õppiväljundi/d.
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid, või saavutas need osaliselt.
Koolitaja: Neonilla Vellend

