
 

 

„Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad“ õppekava 

Täienduskoolitusasutus

e nimetus 

Koolituskeskus Luwi 

Õppekava nimi Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad 

Õppekavarühm  Psühholoogia 

Õppe kogumaht 

(akadeemilistes 

tundides) 

6 akadeemilist kontakttundi 

Õppekava koostamise 

alus 

 

Kutsestandard Õpetaja, tase 6 kutset läbiva kompetentsi B.2.9, 

tegevusnäitaja 6. loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt 

headele suhtlemistavadele; juhib oma emotsioone ja käitumisviise vastavalt 

situatsioonile; esindab õpetaja professiooni, suheldes erinevate 

sihtgruppidega; loob koostööks vajalikke suhtevõrgustikke; kujundab 

õppijate kommunikatsiooni-/ suhtlemisoskusi; analüüsib ja arendab oma 

suhtlemisoskusi, annab konstruktiivset tagasisidet ja on sellele avatud. 

Sihtgrupp  Täiendusõppeks õpetajatele, lasteaedade ja lastehoidude personalile,  laste- 

ja asenduskodude personalile ning lapsevanematele 

Õppe alustamise 

tingimused 

- 

Õppe eesmärk 

 

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, 

mis teda häirib või mida laps veel ei oska. Meie roll, olles täiskasvanud lapse 

ümber, on seda märgata ja püüda teda aidata. 

Õpiväljundid 

 

 

Koolituse läbinu: 

• määratleb probleemi selgelt enda või lapse omana; 

• sõnastab ja edastab probleemi sildistamata ja süüdistamata; 

• leiab osapooli toetavaid lahendusi.  

Õppesisu • Kuidas aru saada, kellel on probleem? 

• Kuidas sõnastada probleem sildistamata, süüdistamata ja 

võimalikult täpselt? 

• Kuidas sõnumit edastada? 

• Kuidas tulla toime reageeringuga? 

• Kuidas leida kõiki osapooli toetavaid lahendusi? 

Õppemeetodid Loeng, eneseanalüüs, diskussioon, praktilised harjutused 

Iseseisev töö - 



 

 

  

 

Õppematerjalide loend Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.  

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid ja 

hindamiskriteeriumid 

Õpilane on osalenud vähemalt 80% õppetöös.  

Hindamismeetod: juhtumianalüüs 

Hindamiskriteerium:  õppija lahendab koolitaja poolt etteantud juhiste 

põhjal juhtumi, arvestades lapse heaolu 

Kursuse läbimisel 

väljastatav dokument 

(tunnistus või tõend). 

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui 

õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 

väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule 

Koolitaja 

kompetentsust tagava 

kvalifikatsiooni või õpi- 

ja töökogemuse 

kirjeldus. 

Kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas 

Õppemaksu tasumise 

kord ja tähtaeg 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppemaksu 

tagastamise alused ja 

kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Vaidluste lahendamise 

kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppekava kinnitamise 

aeg: 

22.11.2016 

Muudetud 06.10.2020 
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