
 
VÄIKELAPSE ARENG. PERE KUI ARENGUKESKKOND 

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Väikelapse areng. Pere kui arengukeskkond. 
 

Õppekavarühm 
0913 Õenduse ja ämmaemanduse õppekavarühm. 
 

Õppekava koostamise alus 

Õppekava koostamisel on tutvutud välismaa koolide ning WHO ja UNICEFi imetamisnõustajate 
kursuse programmiga ning tuginetud Eesti eriala ekspertide soovitustele.  
 
Õppe eesmärk 

Koolituse läbinud õppijal on põhiteadmised arengu seaduspäradest, arengupsühholoogias 
kasutatavatest mõistetest ja uurimismeetoditest, arengukeskkonna teguritest, perekonna 
arenguetappidest ja arengukriisidest, vanemluse käsitlustest. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• analüüsib väikelapse arengut ning tema arengukeskkonda teooriast lähtuvalt; 
• omab ülevaadet lapsevanemaks kasvamise protsessist; 
• omab teadmisi lapse arengut toetava keskkonna loomise põhimõtetest; 
• kasutab baastasemel arengupsühholoogias kasutatavaid mõisteid ja terminoloogiat. 
 

Sihtgrupp 

Imetamisnõustajad, raseduskriisinõustajad, tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad ja toitumis-
terapeudid. 
 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 52 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 18 akadeemilist tundi. 

 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Väikelapse füüsiline, kognitiivne ja sotsiaalne areng 
• Lapse arengulised vajadused. Lapse arengukeskkond 
• Enamlevinud probleemid turvalise ja toetava arengukeskkonna kujundamisel. Varane       

kiindumussuhe 
• Perekonna arenguetapid ja arengukriisid 
• Vanemliku rolli kujundamine ja sellega seotud probleemid 
• Pere ressursid 
• Pere struktuur ja selle seos pere toimimisega 
• Perede nõustamise spetsiifika 

 
Peamised õppemeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

 

Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub Tallinnas Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides või veebikeskkonnas Zoom. Õppeklassid 
on varustatud täiskasvanute õppimist toetavate ja tänapäevaste koolitusvahendite (pabertahvel, projektor, 
ekraan) ning vajaliku mööbliga. Lisaks on olemas kööginurk kohvipauside tegemiseks. Koolitusel on 
võimalus kasutada toimivat internetiühendust. Zoomi keskkonnas toimub õpe reaalajas audio ja video 
vahendusel. Õppija hoolitseb selle eest, et kaamera ja mikrofoni olemasolu, toimiv internetiühendus ja ilma 
segavate teguriteta õppekeskkond võimaldavad koolitusel aktiivselt osaleda.  
 

Lõpetamise tingimused 

Lõpetamise tingimuseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 80% ja kirjaliku iseseisva töö esitamine. 
 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tõend.  
 

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitaja omab erialast haridust ja töökogemust õpetataval teemal. Koolitaja kvalifikatsiooniga on võimalik 
lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 

 

 

Kinnitatud 21. märts 2022 
Rahvatervise Akadeemia OÜ juhatuse otsusega 

 

 


