Hooldustöötaja täienduskoolitus: eetika hooldustöös - õppekava

Õppekavarühm
Sotsiaaltöö ja nõustamine

Koolituse maht
6 akadeemilist tundi

Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud hooldustöötaja koolituse läbinud inimestele, kes soovivad oma teadmisi
hooldustöötaja eetikast täiendada ja/või meelde tuletada.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
• teab ja tunneb erialase töö eetilisi põhimõtteid ja teab, kuidas need juhivad hoolduse eri
etappides tehtavaid otsuseid
• teab ja tunneb eetiliste aluste ja väärtuste kujunemist
• teab ja tunneb erinevaid religioone ning omab sallivat hoiakut erinevate religioossete
arusaamade suhtes
• oskab oma tegevusi eetilisest aspektist hinnata ja analüüsida, analüüsida oma tegevust eetika
seisukohast, käituda eetiliselt
• tunneb ära ja lahendab pädevalt igapäevatöös eetilisi probleeme
Õppesisu
1. Üldalused
• Hooldustöötaja kutse-eetika üldised alused – põhiprintsiibid
• eetika mõiste
• käitumise moraalne iseloom
• elu ja surma eetilised küsimused

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Hindamismeetod:
Osalemine 100% koolituse tundides.
Hindamiskriteerium:
Õpiväljundeid ei hinnata.
Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale tõend.

Õppekeskkond
Viljandis (Tartu 15a) ning Valgas (Kesk tn 8). Õppetöö võib toimuda ka asutuses sisekoolitusena.
Õppijatel on kasutada individuaalsed lauad, tool, pabertahvel, projektor, arvuti, ruumis on riidenagi,
sund- ja loomulik ventilatsioon, Wi-Fi kasutamise võimalus. Koolituse hind sisaldab kohvipause.
Õppematerjalid
Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard
http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10558953/pdf/hoo ldustootaja-tase-3.7.et.pdf
Jaanisk, M., Koor, M. jt. Õpik-käsiraamat hooldustöötajale (2015). Hoolides ja hoolitsedes. Kirjastus Argo
Õppematerjal paberkandjal läbitud teemade kohta

Koolitajad
Elena Erm
Oman kõrgharidust sotsiaaltöös ning sellel erialal olen töötanud alates aastast 2006. Täiendavalt olen
läbinud mitmeid koolitusi nii rehabilitatsiooni- kui ka hoolekandeteenuse (erihoolekanne, dementsusega
inimeste hooldamine jmt) osutamisega seonduvalt. Alates 2017 aastast olen seotud Järvamaa Kutsehariduskeskusega, kus olen lektoriks hooldustöö õpperühmades, andes seal erialaaineid. Samuti olen olnud
seotud Dementsuse Kompetentsikeskuse tööga.

Kaja Koger
Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli ja oman magistrikraadi sotsiaalteadustes. Oman pikaajalist
töökogemust

rehabilitatsioonimeeskonnas

töötamisel

(sotsiaalne

rehabilitatsioon).

Rehabilitatsiooniteenuse klientideks on olnud nii lapsed kui täiskasvanud (kõik sihtrühmad). Olen juhtinud
hoolekandekeskust üle 15 aasta. Kokkupuude erivajadustega laste ja täiskasvanutega on olnud üle 20
aasta. Eelnevalt olen töötanud pedagoogina üldhariduskoolis aineõpetajana, käesolevalt Järvamaa
Kutseõppekeskuses kutseõpetajana (hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, kodumajanduse erialad).
Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2007. Läbitud koolitus andragoogika kutseõpetajale. Olen
omandanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusteraapia eriala.

