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Valikkursuse 
nimetus 

Eakate abistamine koduses keskkonnas 

Õppe maht   35 tundi, millest 28 tundi kontaktõpet (14 tundi teoreetiline ettevalmistus veebis ja/või auditooriumis ja 14 tundi praktilist tööd 
simulatsioonikeskuses või eakate päevakeskuses), 2 tundi õppekäikudeks hooldekodusse või eakate päevakeskusesse ning 5 tundi juhendatud 
iseseisvat tööd. 

Valikkursuse 
koostamise alus 

Kursuse koostamisel on lähtutud kutsestandardis „Hooldustöötaja, tase 4“ kompetentsidest (abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste 
läbiviimine, majapidamistööde korraldamine, töö eakatega) ja kutsehariduse 4. taseme kutseõppe õppekavast „Hooldustöötaja“, piiritledes 
käsitlust eaka toetamisega väärika vananemise teekonnal koduses keskkonnas. 

Kursuse 
lühikirjeldus 
 

Kursus on mõeldud gümnaasiumiõpilastele, et tutvustada hooldustegevusi eakaga ning kujundada õpilastes oskused, toetamaks eakat väärika 
vananemise teekonnal koduses keskkonnas. 
Kursuse jooksul tutvuvad õpilased vananemisega seotud protsessidega, õpivad teostama lihtsamaid hooldustoiminguid koduses keskkonnas, 
lähtudes eaka individuaalsetest vajadustest ja füüsilisest seisundist, mõistavad eaka sotsialiseerumise vajadust ja panustavad loovalt eaka 
aktiviseerimisse. 
Kursus koosneb seitsmest suuremast teemaplokist. Iga uus teema algab teoreetilise sissejuhatusega, millele järgneb arutelu, praktiline ja/või 
iseseisev töö omandatud teadmiste kinnistamiseks.  Rühmatööna koostavad meeskonnad eelnevalt loengutes läbitud teemade (nt 
vananemisega seotud muutused; eetika (sh suhtlemine) ja konfidentsiaalsus) põhjal eetilised põhimõtted eakaga suhtlemiseks ning esitavad 
selle ettenähtud tähtajaks. 

Õppe- ja 
kasvatuseesmärgid 

Õpetusega taotletakse, et õpilased mõistavad vananemisprotsessi, oskavad juhendada ja toetada eakat igapäevaelu toimingutes ning sooritada 
lihtsamaid hooldustoiminguid koduses keskkonnas. 

Õpitulemused   Kursuse läbimisel õpilane: 
1) omab ülevaadet vananemisega seotud toimetuleku probleemidest ja abivajaduse kujunemisest;  
2) teab a- ja antiseptika ning isikukaitsevahendite kasutamise põhimõtteid, järgib neid erinevate hooldustoimingute tegemisel;  
3) kavandab ja viib läbi eakale sobivaid ja jõukohaseid aktiviseerivaid tegevusi; 
4) käitub eetiliselt, arvestades eaka tausta ning erivajadusi;  
5) abistab ja juhendab eakat igapäevaelus toimetulekul, säilitades maksimaalselt eaka iseseisvuse ning enesekontrolli;  
6) tunneb ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid ning juhendab eakat erinevate abivahendite kasutamisel. 

Õppetegevus  
 

Õppetegevust kavandades on soovitatav lähtuda aktiivõppe (sh avastus-, uurimis-, probleem- ja projektõppe) põhimõtetest, võimaldades 
õpilastel töötada nii üksi, paaris kui ka rühmas, et arendada koostööoskust ja vastutustunnet. Õppetöö läbiviimisel on soovitatav kombineerida 
järgmisi õppetegevusi: 
1) auditoorsed loengud ja praktiline töö veebipõhises õpikeskkonnas;  
2) õppekäigud hooldekodus ja/või eakate päevakeskuses; 
3) iseseisev töö erinevate materjalide ja allikatega; 
4) simulatsiooniülesannete lahendamine; 
5) grupitöö – koostada nõuetekohaselt ja esitada tähtaegselt loengutes läbitud teemade (vananemisega seotud muutused ja eetika (sh 

suhtlemine) ja konfidentsiaalsus) põhjal kirjeldus eetilistest põhimõtetest eakaga suhtlemiseks (teemast lähtuva eesmärgi ja ajalise 



Kutseõppega seotud valikkursus gümnaasiumile, 2020 
 

raamistiku seadmine, ülesannete jaotamine, eesmärgini jõudmine, tulemuste esitlemine, järelduste tegemine); 
6) ettevalmistus grupitöö avalikuks esitlemiseks; 
7) avalik esinemine. 

Loengud vahelduvad praktiliste ülesannete täitmisega individuaalselt ja grupis nii klassiruumis kui ka veebikeskkonnas, simulatsioonikeskuses 
ning hooldekodus või eakate päevakeskuses. Loenguid toetab veebipõhine õpikeskkond, kuhu on võimalik laadida teemakohaseid 
õppematerjale.  
Praktilised harjutusülesanded: 

 teostatakse nõuetekohaselt kätehügieeni;  

 tutvutakse isikukaitsevahenditega ja harjutatakse nende kasutamist; 

 mõõdetakse arteriaalset vererõhku, kehatemperatuuri, veresuhkrut, kasutades sobivaid töövahendeid; 

 harjutatakse ergonoomilisi liikumis-, liigutamis- ja tõstmisvõtteid; 

 õpitakse tundma ja kasutama erinevaid liikumise abivahendeid  – ratastool, käimisraamid, kargud jne; 

 tutvutakse erinevate igapäevaelu lihtsustavate  abivahenditega – lugemisluup, haaratsid, erinevad söögi- ja köögiriistad, riietumise 
abivahendid jne;  

 tutvutakse erinevate hooldusabivahendite ja nende kasutamisega – mähkmed, sidemed, uriinipudelid, siibrid, funktsionaalne voodi, 
pesukindad jne; 

 tutvutakse meetoditega ja abivahenditega eakate aktiviseerimiseks koduses keskkonnas ning toimetulekuks iseseisvalt igapäevaelu 
toimingutega (hügieenitoimingud, toidu valmistamine; toas, treppidel ja õues ohutult liikumine, kodumasinatega töötamine, abistamine 
vajaliku info ja teenuste leidmisel, ajakirjade-, ajalehtede koos lugemine (ette lugemine), ristsõnade lahendamine, mälutreeningud (koos 
fotoalbumite vaatamine ja meenutamine), eaka jaoks olulise teekonna kaardistamine (kodukauplus, raamatukogu, päevakeskus, jne) ja 
ohtude märkamine ja märkimine. 

Valikkursuse lõpetamise tingimus: õpilased lahendavad individuaalselt situatsioonülesande, mis sisaldab eaka kodus tehtavate toimingute 
kirjeldamist ja tegevuste põhjendamist. 

Õppesisu   
Kõik teemad algavad teoreetilise sissejuhatusega, millele järgneb arutelu gruppides, praktiliste ülesannete lahendamine grupis ja/või iseseisvalt. 
Õppesisu teemad on järgmised: 
1. Vananemisega seotud füüsilised, psüühilised ja sotsiaalsed muutused ning nende mõju igapäevaelus toimetulekule (2 tundi).  
2. A- ja antiseptika põhimõtted (sh kätepesu, käte antiseptika, pindade puhastamine ja desinfitseerimine); isikukaitsevahendid,nende 

kasutamise põhimõtted ja tingimused (2 tundi). 
3. Eaka aktiviseerimine (2 tundi). 
4. Eetika (sh suhtlemine) ja konfidentsiaalsus (2 tundi). 
5. Eaka abistamine ja juhendamine (sh märkamine) tervise ja toimetuleku probleemidest lähtuvalt (sh hooldustoimingud) (2 tundi).  
6. Eaka terviseedenduse võimalused (2 tundi). 
7. Ergonoomika ja abivahendid, nende kasutamise põhimõtted (2 tundi). 
8. Praktilised harjutusülesanded erinevate teemade põhiselt (14 tundi). 
9. Õppekäigud hooldekodusse ja/või eakate päevakeskusesse (2 tundi). 
10. Iseseisev töö (5 tundi). 
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Füüsiline 
õppekeskkond 

Vajalik on töökorras arvuti, mis on varustatud internetiühenduse, kontoritarkvara, kõlarite ja kaameraga.  
Õppekäikudel hooldekodusse või eakate päevakeskusesse on vajalikud vahetusjalanõud (osalemisvõimalus eakate aktiviseerimiseks). 
Simulatsioonikeskuses praktiliste ülesannete harjutamisel on vajalikud vahetusjalanõud (mitte toasussid), sobiv tööriietus (soovitatavalt püksid, 
T-särk). Õpilasel peavad olema lühikesed lakkimata küüned, ehted (sõrmused, käe- ja kaelaketid, käekellad) peavad olema eemaldatud. Õpilast 
instrueeritakse enne praktilist tegevust kohapeal. Täpsem instrueerimine toimub enne praktikume. 
Praktilise töö ülesannete täitmiseks simulatsioonikeskuses on vajalikud kätehügieeni teostamise vahendid, arteriaalse vererõhu mõõtmise 
aparaadid, kehatemperatuuri mõõtmise vahendid, veresuhkru mõõtmise aparaat; muud erinevad liikumise, seismise, tõusmise, riietumise, 
söömiseja joomise abivahendid. 

Edasiõppimise 
võimalused 

Kursuse käigus omandatut on võimalik edasi arendada, jätkates õpinguid erinevatel sotsiaaltöö ja nõustamise valdkonna erialadel (nt 
hooldustöötaja, tegevusjuhendaja), mida on võimalik õppida järgmistes kutseõppeasutustes: Haapsalu Kutsehariduskeskus, Järvamaa 
Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Tervishoiu kõrgkool, Valgamaa 
Kutseõppekeskus. 

 


