„Aktiivsed õppetegevused lasteaiaõpetajatele lastes õpihuvi äratamiseks“ õppekava
Täienduskoolitusasutu Koolituskeskus Luwi
se nimetus
Õppekava nimi
Aktiivsed õppetegevused lasteaiaõpetajatele lastes õpihuvi äratamiseks
Õppekavarühm

Koolieelikute õpetajate koolitus

Õppe kogumaht
(akadeemilistes
tundides)
Õppekava koostamise
alus

6 akadeemilist kontakttundi

Sihtgrupp

Lasteaiaõpetajad ja lasteaias töötav tugipersonal, lapsehoidjad, lastega
tegelejad, lapsevanemad

Õppe alustamise
tingimused

Tunneb huvi liikumisega seotud õppe võimaluste kasutamise vastu ja
on valmis õpitud meetodeid töös lastega järgi proovima.

Õppe eesmärk

Eesmärk on tutvustada õpetajatele ja teistega lastega tegelejatele
mitmekülgseid liikumisega seotud viise õppimiseks ja nende
kasutamise võimalusi õppetöö planeerimisel. Läbi praktiliste tegevuste
saavad osalejad õppida tundma mitmeid erinevaid meetodeid ja luua
enda töö jaoks ka esimesed ülesanded.
Koolituse läbinu:
• kasutab erinevaid aktiivseid meetodeid õppetöö planeerimisel;

Õpiväljundid

Õppesisu

Õppemeetodid
Iseseisev töö
Õppe keel

Kutsestandard Õpetaja, tase 6 kompetents B.2.3 Õpetamine,
tegevusnäitaja 3. tegevusi lõimides rakendab mängu ja teisi aktiivset
õppimist, sh loovust toetavaid meetodeid, lähtudes õppija eripärast,
seatud eesmärkidest ja üldoskustest ning kaasava hariduse
põhimõtetest; selgitab õppijatele ja analüüsib koos nendega
õppetegevusi ning õpitulemusi; rakendab koostöös teiste
spetsialistidega vajadusel õppija individuaalset arenduskava; analüüsib
õpetamist ning rakendatavaid tugimeetmeid, kohandab tegevusi ja
keskkonda paindlikult, arvestades õppijate (liikumis)vajadusi;

•

kasutab oma töös erinevaid mänge õppe aktiveerimiseks;

•

disainib iseseisvalt aktiivseid ülesandeid ja tegevusi.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
• Miks on liikumine lapsele vajalik ja kuidas see toetab
õppimist?
• Erinevad aktiivõppe tegevused ja mängud.
Rühmatöö, loeng, praktiline ülesannete läbi tegemine.
Eesti keel

Õppematerjalide
loend
Nõuded õpingute
lõpetamiseks, sh
hindamismeetodid ja
hindamiskriteeriumid
Kursuse läbimisel
väljastatav dokument
(tunnistus või tõend).
Koolitaja
kompetentsust tagava
kvalifikatsiooni või
õpi- ja töökogemuse
kirjeldus.
Õppemaksu tasumise
kord ja tähtaeg
Õppemaksu
tagastamise alused ja
kord
Vaidluste lahendamise
kord
Õppekeskkonna
kirjeldus
Kvaliteedi tagamise
tingimused ja kord
Õppekava kinnitamise
aeg:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid
Õppija on osalenud 80% õppetöös.
Hindamismeetod: Aktiivsed õppeülesanded
Hindamiskriteerium: Õppija on lahendanud vastavalt koolitaja
juhistele praktilised ülesanded ning saanud neile positiivse hinnangu.
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui
õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend
väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule
Kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas
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