TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOLI ÕPPEKAVA
Lastehoid ja teenused noortele
Lapsehoidja
Childminder
Õppekava kinnitatud
Kõrgkooli nõukogu 29.03.2017. a. otsusega nr 4
Õppekava kood EHISes
141177
Õppekavarühm
Õppekava nimetus

JÄTKUÕPPE
ÕPPEKAVA

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2

EKR 3

Õppekava maht (EKAP)
Õppekava koostamise
alus

Õppekava õpiväljundid

EKR 4
kutsekeskharidus

EKR 4

EKR 5

EKR 4

EKR 5

X
60 EKAP
Lapsehoidja,
tase
4
kutsestandard.
Sotsiaalhoolekande
Kutsenõukogu otsus 3/13.12.2016 ja kutseharidusstandard nr 130,
26.08.2013;
Kutseõppeasutuse seadus;
Kutseharidusstandard;
Kutseseadus lisa 1 „Kvalifikatsiooniraamistik“;
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus;
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekava statuut. Kinnitatud rektori
käskkirjaga nr 23, 17. 04.2014
Õigusaktid leitavad: www.riigiteataja.ee
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja
hoiakud lapsehoidjana töötamiseks, lapse arendamiseks koostöös
lapsevanema või hooldajaga, lapsele sobivas keskkonnas ja
valmisolek erialaseks enesetäiendamiseks ning elukestvaks õppeks.
Õppekava õpiväljundid:
Õpilane:
1) lähtub kvaliteetse paindliku teenuse pakkumisel kutse-eetika
põhimõtetest ning lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavatest
nõuetest, arvestades lapse heaolu tavapärastes ja uudsetes
olukordades ning perekonna vajadustest;
2) kujundab lapsest lähtuvalt lapsele turvalise ja mängulise
kasvukeskkonna;
3) planeerib, viib läbi ja hindab koostöös lapsevanema/hooldajaga
lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset
arengut toetavaid tegevusi lapse individuaalsusest lähtuvalt;
4) hindab oma kutseoskusi ja planeerib oma professionaalse arengu
läbi elukestva õppe;
5) mõistab infotehnoloogia rolli, rakendab infotehnoloogia
võimalusi isiklikel ja tööalastel eesmärkidel, järgides turvalisuse
ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid ja häid suhtlemistavasid;
6) mõistab ettevõtluse põhimõteid ja seostab erialase ettevalmistuse
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nõudeid tööturul rakendumise võimalustega ning planeerib oma
karjääri;
7) mõtleb süsteemselt ja loovalt ning oskab oma ideid kriitiliselt
hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi nende rakendamiseks;
8) vastutab kutseala keerukate ja mitmekesiste, uudseid lahendusi
eeldavate tööülesannete täitmise eest võrgustikus ja iseseisvalt
ning põhjendab oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult
usaldusväärsele informatsioonile tuginedes.
Õppekava rakendamine
Õpe võib toimuda statsionaarse (koolipõhine ja töökohapõhine) ja mittestatsionaarse õppe
vormis.
Nõuded õpingute alustamiseks
Lapsehoidja õppekaval õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu.
Vastuvõtutingimused ja -kord määratakse kindlaks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli
vastuvõtukomisjoni töökorra ja vastuvõtueeskirjaga.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist ja
kutseeksami sooritamist.
Õpingute läbimisel omandatav
kvalifikatsioon Lapsehoidja, tase 4
osakvalifikatsioon puudub
Õppekava struktuur
PÕHIÕPINGUTE MOODULID
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP
Õpilane:
1) mõistab oma vastutust otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis;
2) mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist;
3) mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
4) mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel;
5) käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2. Lapse kasvukeskkonna kujundamine 5 EKAP, sh 1 EKAP praktikat
Õpilane:
1) kujundab lapsele turvalise ja mängulise kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust
ning tuginedes õigusaktidele;
2) hindab kasvukeskkonna ohutegureid ja ennetab ohtlikke olukordi, arvestades lapse
individuaalsust ja keskkonnatingimusi;
3) märkab võimalikke väärkohtlemise ilminguid ning seostab sekkumise võimalustega;
4) planeerib ja teeb majapidamis- ning koristustöid, kasutades olmetehnikat ning -keemiat
ohutusnõudeid järgides.
3. Lapse arengu toetamine 15 EKAP, sh 7 EKAP praktikat
Õpilane:
1) toetab lapse, sh imiku arengut, arvestades lapse individuaalsust;
2) kujundab lapse väärtused ja head käitumistavad koostöös lapsevanemate/hooldajatega,
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arvestades kultuurilist eripära;
3) kavandab, viib läbi ja analüüsib mängulisi ja loovtegevusi, arvestades lapse
individuaalsust;
4) kujundab lapse eneseteenindus- ja regulatsioonioskusi igapäevastes tegevustes.
4. Lapse tervise edendamine 10 EKAP, sh 2 EKAP praktikat
Õpilane:
1) jälgib lapse tervislikku seisundit ja reageerib muutustele, vajadusel annab esmaabi,
arvestades lapse individuaalsust;
2) märkab lapse tervist kahjustavaid tegureid ja ennetab lapse tervisele ohtlikud olukorrad;
3) planeerib, viib läbi ja analüüsib lapse tervist edendavaid tegevusi, arvestades lapse
individuaalsust;
4) hooldab ja põetab last, sh imikut lasteasutuses või koduses keskkonnas vastavalt arsti
juhendile, oma pädevusele ja kokkulepetele;
5) tagab lapse tervislikule seisundile vastava toitumise.
5. Koostöö lapsevanema või hooldajaga 3 EKAP, sh 2 praktikat
Õpilane:
1) tutvub perega ja teeb koostööd, arvestades lapse huve ning pereväärtusi;
2) suhtleb perekonnaga ja annab tagasisidet lapse arengust ning tegevustest.
6. Erivajadusega lapse hoidmine 12 EKAP, sh 3 praktikat
Õpilane:
1) kogub infot lapse erivajaduste kohta erinevaid allikaid kasutades ja kutse-eetikat järgides;
2) planeerib ja viib tegevusi ellu, motiveerides ning juhendades last koostöös lapse
võrgustikuga;
3) loob hooliva ja salliva keskkonna erivajadustega lapse kaasamiseks gruppi, toetab last
abivahendite kasutamisel;
4) toetab koostöös võrgustikuga lapse tugevusi, motiveerides ja juhendades last igapäevastes
tegevustes.
Praktika 15 EKAP sisaldub põhiõpingute moodulites.
VALIKÕPINGUTE MOODULID JA NENDE VALIMISE VÕIMALUSED
Õpilasel on võimalik valida 9 EKAP ulatuses järgmiste moodulite hulgast:
1. Võõrkeel 2 EKAP
Õpilane:
1) mõistab igapäevaelu valdkondadega seotud kõnet ja tekst;
2) vestleb ja vahetab infot tuttavatel teemadel.
2. Digitehnoloogia kasutamine 2 EKAP
Õpilane kasutab digiajastu tehnoloogilisi vahendeid informatsiooni hankimisel, töötlemisel,
jagamisel, tööalasel suhtlemisel, asjaajamisel ning enesetäiendamisel eetika ja turvalisusnõudeid
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rakendades.
3. Laste massaaž 2 EKAP
Õpilane teeb lapsele massaaži tema tegevusvõime ja heaolu toetamiseks.
4. Väikelaste võimlemine 3 EKAP
Õpilane viib läbi arendavaid liikumistegevusi väikelapse füüsilise arengu seaduspärasusi
arvestades.
5. Perekool 1 EKAP
Õpilane mõistab tulevase pere koolitamise vajalikkust, omab ülevaadet rasedusest, sünnitusest ja
sünnitusjärgsest perioodist, vastsündinu hooldusest ja rinnaga toitmisest ning toetab noori
lapsevanemaid lihtsamate probleemide korral.
6. Tegevusteraapia 3 EKAP
Õpilane:
1) viib koostöös lapse võrgustikuga läbi terapeutilisi tegevusi lapse võimeid ja vajadusi
arvestades;
2) toetab peret sobiva tehnilise abivahendi valikul ja kasutamisel, lähtudes lapse tegevusvõimest ja vajadusest;
3) toetab peret kasvukeskkonna kohandamisel lapse tegevusvõimele ja vajadustele sobivaks.
7. Ergonoomika ja lapse turvavahendid 3 EKAP
Õpilane:
1) rakendab oma töös ergonoomilisi võtteid ja abivahendeid enda ja lapse terviseriskide
ennetamiseks ja töövõime taastamiseks;
2) valib lapse vajadustest lähtuva turvavarustuse ning kasutab seda ohutusnõuetele vastavalt.
8. Loovus ja loovtegevused 2 EKAP
Õpilane juhendab, arendab ja motiveerib last loovust arendavates aktiivtegevustes toetudes
tema võimekusele.
Koolil on õigus muuta valikõpingute valikud, arvestades kooli võimalusi ja õpilaste soove.
Spetsialiseerumised puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Tiina Uusma
ametikoht Kutseõppe õppekavade juht
telefon +3727370229
e-post tiinauusma@nooruse.ee
Lapsehoidja, tase 4 õppekava moodulite rakenduskavad
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Lisa 1. Lapsehoidja eriala kompetentside ja õppekava moodulite vastavustabel
Mooduli nimetus õppekavas ja õpiväljundid
Kompetents
Tööülesande nimetus
1. Lapse kasvukeskkonna toetamine
1. Lapse kasvukeskkonna kujundamine
1. Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna Õpilane:
loomine
1) kujundab lapsele turvalise ja mängulise
kasvukeskkonna, arvestades lapse
individuaalsust ning tuginedes
õigusaktidele;
2. Ohutegurite hindamine ja ennetamine
2) hindab kasvukeskkonna ohutegureid ja
ennetab ohtlikke olukordi, arvestades lapse
individuaalsust ja keskkonnatingimusi;
3. Väärkohtlemise märkamine
9. märkab võimalikke väärkohtlemise
ilminguid ning seostab sekkumise
võimalustega;
4. Majapidamis- ja koristustööde
10. planeerib ja teeb majapidamis- ning
tegemine
koristustöid, kasutades olmetehnikat ning keemiat ohutusnõudeid järgides.
5. Olmetehnika kasutamine ja
ohutusnõuete järgimine.
2. Lapse arengu toetamine
2. Lapse arengu toetamine
1. Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-,
Õpilane
sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste
1) toetab lapse, sh imiku arengut, arvestades
kujunemise toetamine.
lapse individuaalsust;
2. Lapse keele ja kõne toetamine
3. Lapse isiksuse ja arengu mõistmine
4. Lapse väärtuste ja hea käitumistava
2) kujundab lapse väärtused ja head
kujundamine
käitumistavad koostöös
lapsevanemate/hooldajatega, arvestades
kultuurilist eripära;
5. Mängu ja tegevuste kavandamine,
3) kavandab, viib läbi ja analüüsib mängulisi ja
läbiviimine ja analüüsimine.
loovtegevusi, arvestades lapse
individuaalsust;
6. Lapse loovuse toetamine
7. Lapse enesekohaste oskuste
4) kujundab lapse eneseteenindus- ja
kujundamine
regulatsioonioskusi igapäevastes tegevustes.
3. Lapse tervise edendamine
3. Lapse tervise edendamine ja haige lapse
hooldamine
1. Lapse tervisliku seisundi jälgimine
1) jälgib lapse tervislikku seisundit ja
reageerib muutustele, vajadusel annab
esmaabi, arvestades lapse individuaalsust;
2. Lapse tervist kahjustavate tegurite
2) märkab lapse tervist kahjustavaid tegureid
määratlemine ja ohtliku olukorra
ja ennetab lapse tervisele ohtlikud
ennetamine
olukorrad;
3. Lapse tervist edendavate tegevuste
3) planeerib, viib läbi ja analüüsib lapse tervist
läbiviimine
edendavaid tegevusi, arvestades lapse
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4. Haige lapse hooldamine ja põetamine
kodus
5. Haigestunud lapse hooldamine
lasteasutuses
6. Kroonilist haigust põdeva lapse
hooldamine
7. Lapse individuaalsetele vajadustele ja
tervislikule seisundile vastav
toitlustamine
8. Esmaabi andmine
4. Koostöö lapsevanema/hooldajaga
1. Laste ja perede tausta tundma õppimine
ning arvestamine
2. Lapsevanema/hooldaja kaasamine
igapäevastesse tegevustesse ja
kasvukeskkonna kujundamisesse
3. Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga,
tagasiside andmine lapse arengust ja
tegevustest
5. Erivajadusega lapse hoidmine
1. Info kogumine lapse erivajaduste kohta

2. Tegevuste planeerimine ja elluviimine

3. Hooliva ja salliva keskkonna loomine
4. Füüsilise keskkonna kujundamine, sh
abivahendite kasutamise toetamine
5. Lapse arengupotentsiaali ja tugevate
külgede toetamine
Valitav kompetents
Kompetents
Imiku (0-1 aastat) hoidmine
1. Hooldustoimingute tegemine
2. Imiku arengu toetamine
Läbivad kompetentsid
Õpipädevus
Suhtluspädevus

individuaalsust;
4) hooldab ja põetab last, sh imikut
lasteasutuses või koduses keskkonnas
vastavalt arsti juhendile, oma pädevusele ja
kokkulepetele;

5) tagab lapse tervislikule seisundile vastava
toitumise:
 tööosa 1. õpiväljundis
4. Koostöö lapsevanema/hooldajaga
1) Tutvub perega ja teeb koostööd, arvestades
lapse huve ning pereväärtusi

2) Suhtleb perekonnaga ja annab tagasisidet
lapse arengust ning tegevustest
5. Erivajadusega lapse hoidmine
1) kogub infot lapse erivajaduste kohta
erinevaid allikaid kasutades ja kutse-eetikat
järgides;
2) planeerib ja viib tegevusi ellu motiveerides
ning juhendades last koostöös lapse
võrgustikuga;
3) loob hooliva ja salliva keskkonna
erivajadustega lapse kaasamiseks gruppi,
toetab last abivahendite kasutamisel;
4) toetab koostöös võrgustikuga lapse
tugevusi, motiveerides ja juhendades last
igapäevastes tegevustes.
Põhiõpingute moodulites


imiku hooldustoimingud M 4. Lapse tervise
edendamine
 imiku arengu toetamine M 3. Lapse arengu
toetamine
Läbivad kompetentsid kajastuvad põhiõpingute
hindamiskriteeriumites ja õpiväljundites
nt iseseisev töö; arutelu; analüüs; essee; referaat;
eneseanalüüs; praktiline töö; juhtumianalüüs jt
nt rollimäng; arutelu; intervjuu; ettekanne jt
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Enesemääratluspädevus
Tegevuspädevus
Infotehnoloogiline pädevus
Algatusvõime ja ettevõtlikkus

nt rollimäng; arutelu; intervjuu; ettekanne jt
nt ajurünnak; ajurünnak; eneseanalüüs jt
nt infootsing; koostab elektrooniliselt; kasutab
andmebaase; õppeinfosüsteemi kasutamine jt
nt ajurünnak; arutelu; rühmatöö, eneseanalüüs jt
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LISA 2. Õppekava mahud lapsehoidja eriala kompetentside ja õppekava moodulite
vastavustabelis
Osakaal
Maht õppekavas
45 EKAP
Kompetents
Põhiõpingute mooduli
100%-st
kutsestandardis
nimetus õppekavas
Kohustuslikud kompetentsid
Lapse kasvukeskkonna
10
toetamine
Lapse arengu toetamine
40
Lapse enesekohaste
oskuste kujundamine
Lapse tervise edendamine 20
Koostöö
5
lapsevanema/hooldajaga
Erivajadusega lapse
25
hoidmine
Valitavad kompetentsid

1. Lapse kasvukeskkonna
toetamine
2. Lapse arengu toetamine

5 EKAP/praktika 1

3. Lapse tervise edendamine
4. Koostöö
lapsevanema/hooldajaga
5. Erivajadusega lapse
hoidmine
Valikõpingute mooduli
nimetus õppekavas
Võõrkeel
Digitehnoloogia kasutamine
Laste massaaž
Väikelaste võimlemine
Perekool
Tegevusteraapia
Ergonoomika ja lapse
turvavahendid
Loovus ja loovtegevused

10 EKAP/praktika 2
3 EKAP/praktika 2

15 EKAP/praktika 7

12 EKAP/praktika 3
Maht õppekavas
9 EKAP
2 EKAP
2 EKAP
2 EKAP
3 EKAP
1 EKAP
3 EKAP
3 EKAP
2 EKAP
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LISA 3. Õppekava mahud lapsehoidja eriala kompetentside ja õppekava moodulite
vastavustabelis

I õppeaasta

Moodul
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Lapse kasvukeskkonna kujundamine
Lapse arengu toetamine
Lapse tervise edendamine
Koostöö lapsevanema või hooldajaga
Erivajadusega lapse hoidmine
Valikõpingud

I semester

II semester
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