Õppekavarühm
Õppekava nimetus

NEONILLA TERVISEKOOLI LAPSEHOIDJA ÕPPEKAVA
Tervishoid ja sotsiaalteenused
Lapsehoidja

Õppekava maht (EKAP):
Õppekava koostamise alus:

Õppekava õpiväljundid:

200 EKAP
Kutseharidusstandard, Vabariigi Valitsuse määrus nr 130, vastu
võetud 26.08.2013, Kutsestandard "Lapsehoidja, tase 4",
kinnitatud Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu otsusega nr 8
08.12.2011.
Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused,
hoiakud ja väärtused, 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 oskused laste hooldamiseks, nende arengu
toetamiseks ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Õpilasel on oskused planeerida, teostada, hinnata ja arendada
oma tööd, järgida kutseetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid,
oskused iseseisvalt rakendada oma erialaseid teadmisi
ning oskused toimetulekuks erinevates töösituatsioonides.
Õpilasel on teadmised ja oskused lastele, endale ja kaastöötajatele
turvalisuse tagamiseks ja ohuolukordades toimetulekuks, oskused
teha seadustest ja eetikast lähtuvaid valikuid.

Statsionaarne- ja mittestatsionaarne õpe
Õppekava rakendamine
(sihtrühmadele ja kasutatavatele
õppevormidele):
Nõuded õpingute alustamiseks: Lapsehoidaja eriala õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel,
kellel on omandatud vähemalt põhiaharidus ja vanus eriala
lõpetamisel vähemalt 18 aastat.
Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kõik
eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
Õpingute läbimisel omandatav Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse
kvalifikatsioon:
kutse „Lapsehoidja“ vastavad kompetensid.
Osakutse(d):

puuduvad

Lõpetamisel väljastatavad
dokumendid:

Õpilased, kes on läbinud lapsehoidaja kutseõppe täies mahus,
saavad kutseõppe lõputunnistuse ja hinnetelehe. Õppekava
läbimisel osaliselt, väljastab kool omandatud kompentenside
kohta õiendi.
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Õppekava struktuur:
1. Põhiõpingud 80 EKAP
1.1. Lastekaitse ja sotsiaalhoolekande alused 5 EKAP
1.2. Pedagoogika 15 EKAP
1.3. Psühholoogia 15 EKAP
1.4. Lapse tervishoid 20 EKAP
1.5 Erivajadustega laste hoolekanne ja eripedagoogikaalused 15 EKAP
1.6 Kodumajandus 10 EKAP
2. Üldõpingud 20 EKAP
2.1 Keeled 10 EKAP
2.2 Kutse-eetika 5 EKAP
2.3 Töökeskkond 10 EKAP
3.Valikõpingud 90 EKAP
4. Praktika 50 EKAP
Valikõpingud toetavad ja laiendavad kutseoskusi. Valiku aluseks on õpperühmas enamuse
otsus.

Spetsialiseerumised (moodulite nimetus ja maht): puuduvad
Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi: Marek-Igor Vellend
Amet: Direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal
Telefon: +372 5122 730
e- post: marek.vellend@gmail.com
Märkused
1. Moodulite rakenduskavade link : http://neonilla-tervisekool.ee/lapsehoidjarakenduskava.php/

2

