
 
 

Täienduskoolitusasutuse 

nimetus 

Arengukoolitused OÜ 

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 217973 

Õppekava nimi Õpetajat abistav täiskasvanu kui oluline lüli rühmas, head suhted ja 

toimiv koostöö 

Õppekavarühm  Kasvatusteadused 

Õppe kogumaht Maht 7 ak tundi, millest kõik on auditoorne töö.  

Õppe eesmärk Õppe tulemusena on koolituse läbinu arendanud enda  kompetentse 

oma töö efektiivseks juhtimiseks, et teadlikumalt panustada 

meeskonna koostöösse ja laste arengusse   

Õppekeel Eesti keel 

Õpiväljundid Koolituse läbinud: 

• On teadlikum õpetaja abi olulisusest ja eesmärgistatud 

tegevustest lasterühmas 

• Reflekteerib oma tegevusi, arvestades lapse vanust ja 

individuaalsust 

• Analüüsib läbi praktiliste harjutuste oma suhtlemist ja käitumist 

• Teab koostöö põhimõtetest ja toimimisest ning enda panuse 

vajalikkusest 

• On analüüsinud enda oskusi ja teadmisi, mille tulemusena on 

enese arenguks kirja pannud 1. sammu.  

Õpingute alustamise 

tingimused 

Puuduvad 

Õppe sisu Koolitusel käsitletavad teemad: 

• Kaasaegne õpikäsitus – minu roll selles 

• Teadlikkus õpetajat abistava täiskasvanuna laste rühmas, õpetaja 

abi rollid/eesmärgid rühmas; 

• Tavapärane käitumine ja suhtlemine ning selle mõjust teistele 

• Suhtlemine ja hoiakud  - takistus või areng  

• Hea koostöö alused. Minu panus hea koostöö toimimiseks. 

õppekeskkonna 

kirjeldus 

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavas koolitusruumis. 

Auditoorne töö toimub seminariruumis, mis on standardse 

varustusega, kus on piisavalt ruumi liikumiseks. Õpperuum vastab 

töötervishoiu ja tööohutuse  nõuetele. 

Õppematerjalide loend Koolitusel osalejad saavad õppematerjalid, mis on koostatud 

koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadel. 

Lõpetamise tingimused Õppur on osalenud vähemalt 85% õppetöös. 

Hindamismeetod: eneseanalüüs 

Hindamiskriteerium: õppija koostanud eneseanalüüsi vastavalt 



 
koolitaja poolt etteantud kriteeriumitele. 

Väljastatav dokument Tunnistus või tõend. 

Tunnistus, kui lõpetamise nõuded on täidetud.  

Tõend, kui õpiväljundid jäid omandamata, kuid õppija võttis osa 

õppetööst või kui õppija osales õppetöös osaliselt.  

Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

koolituse läbiviimiseks 

vajaliku 

kvalifikatsiooni, õpi- 

või töökogemuse 

kirjeldus. 

Magistriharidus sotsiaalteaduste valdkonnas. Töökogemus lasteaias. 

Täiskasvanute koolitaja, vähemalt tase 6. 

Õppemeetodid • Loeng  

• Aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule 

• Praktilised harjutused 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

Õppekorarlduse alused 

 

Vaidluste lahendamise 

kord 

Esimese võimalusena lahendame vaidlused omavaheliste 

läbirääkimiste käigus saavutatud kokkuleppe teel. Kui kokkulepet 

ei saavutata, lahendame vaidlused Tartu Maakohtus 

Õppekava kinnitamise 

aeg 
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https://arengukoolitused.ee/wp-content/uploads/2021/02/Oppekorralduse-alused.pdf

