
ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA

1. Üldandmed

Õppeasutus: Haapsalu Kutsehariduskeskus

Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):

Lapsehoidja töö erivajadusega lapsega

Õppekavarühm: (täiendus-
koolituse standardi järgi)

Lastehoid ja teenused noortele

Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste
erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on
optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.
Sihtrühm: Koolitus on mõeldud täiendõppena töötavatele lapsehoidjatele.
Õppijate arv: 12 inimest
Õppe alustamise nõuded: tööalane vajadus

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
Koolituse lõpuks õppija:

1. Tundes erivajaduse liike, identifitseerib erivajadusega lapse tavarühmas.
2. Mõistab varajase sekkumise olemust ning arendab last parimal võimalikul viisil

tulenevalt lapse primaarsest erivajadusest.
3. Teab HEV lapse tugivõrgustikku ning annab soovitusi lapsevanemale esmastest

abistamise võtetest.
4. Mõistab oma töö piire ning oskab kasutada eneseabi võtteid tulemaks toime HEV

lapsega lasteaia tingimustes.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse.
Kutsestandard: lapsehoidja, tase 4.
Kompetents B.2.6 Erivajadusega lapse hoidmine



Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas
Kool on õpetab töökohapõhises õppes lapsehoidjaid, tase 4. Sellega seoses on olnud pidev
kontakt lasteaedade juhatajate ja õpetajatega, lapsehoidjatega. Tagasisidedest on tulnud välja
vajadus koolitada lapsehoidjaid erivajadustega lapse teemal. Alushariduses räägitakse
varajasest märkamisvajadusest. Kuna iga aastaga suureneb vajadus osata märgata ja toetada
erinevate erivajadustega lapsi tavarühma tingimustes, siis nõudlus selle koolitusvajaduse järgi
tundus suur. Õppekava on seotud riikliku täienduskoolituse tellimuse prioriteetidega, mis
rõhutab (OSKAst tulenevalt) haridusvaldkonna toetamise vajadust.

Õpiväljundite sisu on kokku pannud eriala spetsialist, kelle on pikaajaline töökogemusest
nõustajana. Väljundid on seotud kutsestandardiga. Kaasava hariduse raames on HEV lapsed
kaasatud järjest rohkem tavarühma, mis nõuab õpetajatel järjest suuremat pädevust. Koolituse
sihtrühm on Läänemaa lasteaedade lapsehoidjad, kes vajavad teadmiste täiendamisest
erivajadustega lapse ning eneseabi võtete ja võimaluste osas.

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 30

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 24

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus

vormis)

24

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

0

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 6

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded



Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua sisu peamised teemad ja alateemad sh
eristada auditoorne ja praktiline osa. Esitada õpiväljundite saavutamiseks vajaliku
õppekeskkonna lühikirjeldus. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt)
kui need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need
välja.
Õppe sisu:
- Erivajadused, nende liigitamine ja identifitseerimine  6
- Erivajadustega lapsed alushariduse kontekstis 2
- Jonn kui normaalne arenguline ilming 2
- Kus jookseb piir üleannetuse/kasvatamatuse ja erivajaduse vahel? 4
- Piiride seadmine käitumisraskustega lastele. 2
- Varajase sekkumise tähtsus 2
- Tugisüsteemid- ja võrgustik 2
- Lapsehoidja eneseabi võimalused ja võtted. 4
- Iseseisev töö: praktiline ülesanne töökeskkonnas (6 tundi)

Õppekeskkonna kirjeldus:
Auditoorne 20 kohaline õppetöö klass, arvuti, multimeedia projektor. Koolitus toimub
Haapsalu KHK õppeklassis. Ruum vastab õppe läbiviimiseks vajalikele nõuetele.
Koolitusmaterjalid koostab koolitaja.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutav on vähemalt
70% kontakttundides osalemine ja õpiväljundite saavutamise hindamine. Õppijale
väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
Õppemeetodid: loeng, arutelu, rühmatöö, praktiline töö. Mitteeristav hindamine.
Kursuse läbimiseks vajalik osalemine auditoorses töös ja aruteludes. Teostatud ning esitletud
kõik nõutud praktilised tööd. Kõik situatsioonid ja ülesande arutelude alused teostada oma
töökoha baasilt.
Hindamiskriteeriumid:
1. Kirjeldab erivajaduste liike seostades õpitavat oma praktilise tööga
2. Lähtuvalt oma lasteaia rühmast, eristab erivajadustega lapsed.
3. Arutleb HEV lapse arendamist oma lasteaia rühmas, lähtuvalt primaarsetest

erivajadustest
4. Kirjeldab oma tööst lähtuvalt  ühe juhtumi põhjal varajase sekkumise olemust.
5. Tundes HEV lapse tugivõrgustikku, annab soovitusi esmastest abistamise võtetest.
6. Kirjeldab vastastikuse supervisioon abil võtteid HEV lapsega toimetuleku osas.

Nõutav on vähemalt 70% kontakttundides osalemine. Lõpetaja  saab  HKHK täiskasvanute
täienduskoolituse tunnistused. Tõendid väljastatakse, kui õpiväljundeid ei saavutatud, kuid
õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

5. Koolitaja andmed



Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku
kompetentsust näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Kristin Binsol
Tartu Ülikool (2000) eripedagoogika cum laude
Tartu Ülikool (2004) magister artium Haridusteaduskonna eripedagoogika
Täienduskoolitused:
Tartu Ülikool „Nõustamise koolitus õppenõustamiseksuste spetsialistidele“ (130 tund)
Tartu Ülikool „Andekas laps“, „Psüühikahäired koolilastel“
Töökäik
Ettevõtja. Lasteaed  Lepatriinu MTÜ asutaja. Innove (Haapsalu Rajaleidja keskus).
Eripedagoog. Haapsalu KHK kutseõpetaja.

Õppekava koostaja:
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/
Marelle Möll Kristin Binsol
Äriteenuste osakonna juhataja koolitaja/kutseõpetaja
Marelle.moll@hkhk.edu.ee kristin.veltri@gmail.com
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