
   

1 

Kinnitatud direktori 26.04.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/74 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Koostöö ja suhtlemine lapsevanematega. 

Õppekavarühm: Isikuareng 

Õppekeel: Eesti  

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus :  

Lasteaedade töötajad, huvikoolide töötajad, huvialaringide juhendajad, puudega lapse 
hooldajad, noorsootöötajad. Eelistatud on madalama haridustasemega inimesed. 

Koolituse alustamise nõuded:  

- Kuulumine sihtgruppi 
- Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 

tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. 

- Valmisolek osaleda vähemalt 70 %  õppetöös. 

Rühma optimaalne suurus 

Osalejaid 15 

Koolituse õpiväljundid 

Koolituse läbinu: 

- teab lapsevanematega efektiivse koostöö põhimõtteid, võimalusi ja viise; 
- teab ja oskab kasutada koostöös lapsevanematega praktilisi suhtlemisoskusi; 
- teab konfliktide ennetamise ja juhtimise, eneseregulatsiooni põhimõtteid, ning 

praktilisi võtteid;  
- suhtleb perekonnaga ja arvestab perekonna väärtuste ja lapsekasvatuse  

põhimõtetega; 
- oskab end tööalaselt analüüsida 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Lapsehoidja, tase 4 kutsestandard, B.2.5 Koostöö lapsevanema/hoidjaga ja B.2.8 Lapsehoidja 
kutset läbiv kompetents 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas 

Antud koolitus on täienduskoolituseks lastega töötavatele inimestele erinevatel tööaladel 
(puudega lapse hooldajad, huvikoolide ja lasteaedade töötajad, huvialaringide juhendajad, 
noorsootöötajad).  

Teema on aktuaalne, sest laste arengu suunamisel tuleb teha edukat koostööd ka 
lapsevanematega ja mitte ainult õpetaja-lapsevanem tasandil vaid ka treener-lapsevanem, 
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juhendaja- lapsevanem, hooldaja-lapsevanem jne tasandil. Vastavalt eeltoodule on valitud nii 
sihtgrupp kui ka õpiväljundid.  

 

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 18 

 sh kontaktõppe maht: 18 

  sh auditoorse töö maht: 9 

  sh praktilise töö maht: 9 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht: - 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 

Teoreetiline ja praktiline auditoorne õpe on omavahel tihedalt seotud, sest üks õppemeetod 
muutub sujuvalt teiseks vastavalt õppegrupi osalejate soovidele ning valmisolekule tegevuste 
muutmiseks. Iga teemaga on seotud praktilise õppe situatsioonharjutused, mis ei vaja eraldi 
väljatoomist. 

 

A: Auditoorne kontaktõpe- 9h 

1. Lapsevanematega koostöö alused, eetilised põhimõtted. 
2. Kokkulepped ja piirid koostöös (Kellele? Milleks? Kuidas? Eesmärgid. Koostöö. Usaldus.)  
3. Lapsevanemate nõustamispõhimõtted. 
4. Suhtlemispsühholoogia alused.  
5. Konfliktid (tekke võimalikud põhjused, konflikt kui protsess, ennetamise võimalused, 

lahendamine, koostöö). 
6. Tööalane eneseanalüüs (Milleks? Põhimõtted ja eneseanalüüsi pidepunktid, 

tähelepanekud). 

B: Praktiline õpe  - 9h 

- Situatsiooniharjutused igapäevatööst lähtuvalt 
 

Õppemeetodid 
Loeng, vestlus, arutelu, rühmatöö, aktiivõpe läbi praktilise töö, praktilise töö analüüs. 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 
Õpe toimub klassiruumis ja erinevate kasutusotstarvetega ruumides.  
Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. 
 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud)  

Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust, töölehti  ning 
praktiliseks tegevuseks vajalikke töövahendeid. 

1) Õppematerjalid õppetegevuses kasutamiseks 
a) Õpetaja koostatud konspekt 
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b) Õpetaja koostatud esitlused 

2) Soovituslik abimaterjal õppijale: 

a) Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015134 

b) Koolieelse lasteasutuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/120112014012 

c) Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele https://www.riigiteataja.ee/akt/12804040 

d) Arula, T.; Linn, E.; Paal, K. (2005). Lapseea iseärasused. Härmametsa Talu kirjastus. 

Tartu 

e) Kivi, L.; Sarapuu, H. (2005). Laps ja lasteaed. Lasteaiaõpetaja käsiraamat. Tartu.  

f) Raivio, K., Siimes, M. A. (toim.) (1999). Lastehaigused. Tallinn: AS Medicina. 

g) Maser, M. (2013) Kogu pere toiduraamat. 

h) Raukas, R, Uibo, O, Raal, A (2006) Tervislik toit lapseootel naisele, imikule ja 

väikelapsele. 

i) Kraav, I. (2007) Lapsehoidja käsiraamat. Tallinn: Perekasvatuse Instituut 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid  

 Õpingute lõpetamise eelduseks on  70% osalemine õppetegevuses. 

 Osalemine praktilises tegevuses. 

 Arvestuse edukas läbimine  
 

Hindamismeetod-mitteeristav Hindamiskriteeriumid 

Tööalase eneseanalüüsi koostamine 
lähtuvalt koostööst lapsevanematega 

 Hinnatakse eneseanalüüsi oskust etteantud 
tööjuhise põhjal. 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud 

 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Terje Paes, Tercare OÜ juhataja ning nõustaja, koolitaja, tugiisik, karjäärinõustaja (7 järk), 
karjäärinõustajate kutseeksami hindamiskomisjoni esimees. 

Terje on oma erialased teadmised omandanud Tallinna Pedagoogilises Instituudis, on 
lõpetanud 1988 aastal koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala ning omab sellel alal 
magistrikraadi ning omandab hetkel Tallinna Ülikoolis magistrikraadi sotsiaaltöö erialal. Ta on 
töötanud noorte ja täiskasvanute koolitus- ja nõustamisvaldkonnas  alates aastast 1999. Terje 
on olnud väga erineva sisu ja vormiga koolituste korraldaja ja läbiviija ning osutanud 
nõustamisteenust nii  era- kui avalikus sektoris, erinevatele sihtrühmadele ja asutustele. Omab 
18 aastat praktilist töökogemust töötute, töötavate täiskasvanute ja noorte ning nendega 
tegelevate inimeste koolitaja,  mentori, psühholoogilise nõustaja,  karjäärinõustaja, tööklubide 
juhi ning projektijuhina 

 

Õppekava koostaja andmed 

Eda Gross: Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee     

Terje Paes: Tercare OÜ juhataja ning nõustaja ja koolitaja, tercare@gmail.com 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015134
https://www.riigiteataja.ee/akt/120112014012
https://www.riigiteataja.ee/akt/12804040
mailto:eda.gross@aianduskool.ee
mailto:tercare@gmail.com
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