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Sissejuhatus
Tüüpilises tasemeõppe keskkonnas on õppekava pakutavate koolituskursuste ja konkreetse sisu
kogum. Portelli (1987) sõnul on õppekavale pühendatud erialakirjanduses esitatud üle 120 mõiste.
Õppekava ingliskeelne versioon curriculum on pärit uusladina keelest (keskaja järgne ladina keele
vorm, mida kasutati peamiselt kirikutes ja koolides ning teadussõnavaras), milles keel tähendab
„õppekava“. Algselt tuleneb see klassikalisest ladina keelest, kus selle tähendus oli „jooksma“ või
„rada“ (nagu „võidusõidurada“), koos sõnadega, nagu koridor, kuller ja valuuta, mis kõik pärinevad ladinakeelsest sõnast currere – „jooksma“. (Merriam-Websteri sõnaraamat, september 2020).
See on seotud õppimise kui õpilaste „võidujooksuga“ diplomite või hinnete suunas. Isegi Platon ja
Aristoteles kasutasid seda sõna, et kirjeldada klassikalisel perioodil Kreekas õpetatud teemasid.
Meie õppekava põhiidee:
„Õppekavas määratakse kindlaks koolituse eesmärgid, metoodika, aeg ja vajalikud ressursid“.

Projekti aluspõhimõtted
Huule- või suulaelõhe on kõige sagedam kaasasündinud puue. See seisund mõjutab ligikaudu 900
000 last, täiskasvanut ja perekonda kogu Euroopas. Projekt pakub põneva võimaluse töötada välja
uuenduslik teave ja vahendid tervishoiutöötajate jaoks, et võimaldada vanematel tuvastada märke,
mis viitavad probleemi olemasolule ja pakkuda praktilisi võimalusi toetada oma last, kes on sündinud huule-suulaelõhega ning kellel on tema seisundiga seoses kõne- ja keeleprobleeme või psühholoogilisi probleeme. Kõne, välimus ja psühholoogiline kohanemisvõime on tihedalt seotud.
Subjektiivset rahulolu kõne- ja lugemisoskusega on seostatud ka nende endi ning nende vanemate
teatatud psühholoogilise kohanemisega huule-suulaelõhega laste puhul.
Perekondlik keskkond on huule-suulaelõhega lapse positiivse kohanemise edendamisel kriitilise
tähtsusega. Lapse arengu, heaolu, sh suhtlemise ja kõnehäiretega seotud muudatuste kõige tähtsamad juhtijad on nende vanemad. Vanemad soovivad oma lapsele parimat ja tagavad neile optimaalsed võimalused kõikide eluraskustega toimetulekuks, kuid seejuures tunnevad nad sageli puudust spetsialistide nõuannete ning juhiste järele, mis aitaks neil selle eesmärgi saavutada. Huulesuulaelõhega lastele osutatav ravi erineb Euroopa lõikes märkimisväärselt. Erialadevahelise ravi
„kuldstandard“ on kättesaadav vaid vähemusele. Vanemad vajavad vägagi teavet ja nõuandeid
probleemide varajaste hoiatusmärkide tuvastamiseks ning raskustega tegelemiseks.
Nii vanemad kui ka tervishoiutöötajad soovivad usaldusväärse teabe väljatöötamist, mis toetaks
vanemaid oma laste positiivse kohanemise edendamisel. Teistsugune välimus või kõne ei pea takistama õnnelikku ja edukat elu. Vanematel on täiesti ainulaadne mõju sellele, kuidas laps huule-
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suulaelõhega sündimist ja selle ravimist kogeb, millised väärtused, suhtumine ning käitumine temas kujunevad ja kuidas sotsiaalkultuurilist teavet tõlgendada. Aga vanemad vajavad selles abi,
eriti kui neile kättesaadavad tervishoiuressursid on piiratud.
„Patsientide jaoks tähendab „innovatsioon“ uusi ravimeetodeid ning uusi ja paremaid viise ravi
korraldamiseks ja osutamiseks. Võimestatud patsiendid on partnerid ravikvaliteedi parandamisel
alates enesejuhtimise toetamisest ühise hoolduse planeerimise teel kuni teenuste hindamise ja (ümber)kujundamiseni“ (Euroopa Patsientide Foorum „Patsientide jaoks olulise seadmine ELi 2019.
aasta tervisepoliitika keskmesse“).
Selle projekti raames on välja töötatud materjalid, mida tervishoiutöötajad jagavad vanematele ja
mis pakuvad neile praktilisi viise, kuidas aidata lastel oma kõnet ja keelt parandada ning vanemate
psühholoogilist vastupidavust suurendada. Vanemate koolitamisel ja teavitamisel on positiivne
mõju nende lapse keele ja kõne arengule. Samuti aitavad asjakohased oskused ja teave vanematel
tõhusalt edendada laste psühholoogilist vastupidavust ja positiivset kohanemist varases lapsepõlves ning nooremas koolieas. Näiteks oskus ebapiisava sotsiaalse või psühholoogilise kohanemise
ning haridus- või sotsiaalsete raskuste varajasi märke aegsasti tuvastada võib vanematele märku
anda, et nad peaksid usaldusväärseid edasise toetuse allikaid otsima, parandades seega võimalusi
oma lapse hilisemat elujärge parandada.

Projekti eesmärk
Projekti eesmärk on vähendada tervisealast ebavõrdsust, suurendades teadlikkust kõne, keele ja
psühholoogilise arenguga seotud küsimuste kohta huule-suulaelõhe probleemiga silmitsi seisvate
mitte-eriarstide seas. Projekt pakub põnevat võimalust arendada välja tervishoiutöötajatele suunatud uuenduslikku teavet ja ressursse, et võimaldada vanematel tuvastada defektile viitavaid märke
ning pakkuda praktilisi viise oma lapse toetamiseks kõne- ja keeleraskustega toimetulekul. Kõne,
välimus ja psühholoogiline kohanemisvõime on tihedalt seotud.
Projekti eesmärgid on:
• suurendada teadlikkust ja arusaamist suhtlemisoskustest (kõne ja keel) huule-suulaelõhega laste
vanemate ning tervishoiutöötajate seas, kes ei ole kõne- ja keeleterapeudid;
• arendada vanemate teadmisi igapäevasest varajasest suhtlemisest, kõnest ja keelest ning sellest,
kuidas huule-suulaelõhe neid mõjutab, ning võimalikest psühholoogilise stressi ilmingutest; kirjeldada võimalusi, kuidas aidata kõne- ja keeleprobleemidega lapsi ning pakkuda võimalusi
psühholoogilise vastupidavuse suurendamiseks.
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Projekti partnerlus
Partnerlus hõlmab laia geograafilist piirkonda ja ulatuslikku sotsiaalset mõõdet.
Partnerid on pärit Bulgaariast, Eestist, Itaaliast, Iirimaalt, Maltalt, Madalmaadest, Norrast, Rumeeniast ja Serbiast. Partnerlus hõlmab hoolikalt koostatud kombinatsiooni „tegijatest“ teadusuuringute, tervishoiuteenuste ja koolituse (kutsehariduse ja -õppe ehk VET) valdkonnast ning rahvusvahelisest mittetulundusühingust. Seega on partnerluses esindatud lai valik asjakohaseid, kõrgetasemelisi ja üksteist täiendavaid oskusi.
Partnerlus koosneb organisatsioonidest, kellel on põhjalikud teadmised, võrgustikud ja kogemused
riiklikul ning Euroopa tasandil.
Koordinaator (NL) on üleeuroopaline spetsialiseerunud MTÜ, kes edendab parimate tavade järgimist huule-suulaelõhe ravis. Organisatsioon on korraldanud tervishoiutöötajatele ja kasutajarühmadele koolitusprogramme kaheksas riigis.
Norra partner (NO) on VETi ja EQVETi valdkonna juhtivspetsialist ning toob kokku huule-suulaelõhega seotud psühholoogia ja lapseea vastupidavusvõime arendamise valdkonna rahvusvahelised eksperdid.
Kõne- ja suhtlemishäirete ning nende ravi alaste teadusuuringute ja teadmiste valdkonnas väga kogenud partner (IRL) on seda tüüpi Euroopa projektide jaoks uus. Sellel partneril on suurepärased
kogemused teaduskoostöö alal.
Teised projektipartnerid panustavad vajaliku erialase kogemuse erialadevahelise huule-suulaelõhe
ravi pakkumisel suure, keskmise ja väiksema tervishoiuressursiga riikides (BU, EE, IT, MT RO,
RS).
Seitse partnerit on varem teinud edukalt koostööd mitmesugustes Euroopa strateegilistes partnerlustes, tagades silmapaistva kvaliteediga projektid ja väljundid, mis kajastuvad lõplikes positiivsetes hinnangutes.

Kursuse moodulid
Kursus koosneb kuuest moodulist, mis sisaldavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi harjutusi. Iga
mooduli sisu kirjeldatakse järgnevatel lehekülgedel seoses EFQ 2. taseme eesmärkidega. EQF 2.
tasemele paigutamine on mõeldud selleks, et tagada kursuse kerge ligipääsetavus ja igakülgne arusaadavus nendele tervishoiutöötajatele, kes ei ole logopeedid ega keeleterapeudid.

Õpitulemused
Arvestades, et Bologna protsessi üks peamisi omadusi on vajadus parandada kvalifikatsioonide ja
kvalifikatsioonistruktuuride traditsioonilisi kirjeldamisviise, kirjutati kõik kolmanda taseme õppeasutuste moodulid ja programmid kogu Euroopa kõrgharidusruumis õpiväljundite osas ümber.
Õpitulemused näitavad, mida õppijad peaksid saavutama ja kuidas nad peaksid saavutatut näitama.
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Õpitulemuste kasutamine mõjutab mitmesuguseid haridus- ja koolituspraktikaid ning põhimõtteid.
Peamine eesmärk hariduse andmise muutmisel õppekavade ja kvalifikatsioonide õpiväljundite rõhutamise kaudu on õppimist tõhustada ning lihtsamaks muuta. Õppekavade puhul on õpitulemuste
esmane roll seotud valmisolekuga kaasata õppijad aktiivselt oma õppeprotsessi juhtimisse koos
õpetajatega.
Kvalifikatsioonide seisukohast aitab õpitulemuste kasutamine õppimise tunnustamiseks kaasa:
• kvalifikatsioonide paremale sobitamisele tööturu ootustega;
• haridus- ja koolitussüsteemide paindlikkuse ning vastutuse suurendamisele, mis eeldatavasti tagab määratletud tulemuste saavutamise, võimaldades samal ajal suuremat autonoomiat nende tulemuste saavutamise viiside otsustamisel.
Õpitulemused peavad olema kirja pandud selliselt, et need vastaksid eesmärgile:
● õpiväljundid keskenduvad õppijate saavutustele, mitte õpetatu sisule.
Õpitulemused on õppimise tunnustamiseks tähtsad.
Põhiküsimus õppijale või lõpetajale ei ole enam „mida sa oma kraadi saamiseks tegid?“, vaid pigem „mida sa nüüd teha oskad, kui oled oma kraadi kätte saanud?“. Selle kursuse puhul ei keskendu me ühelegi kraadile ega ECVETi punktidele, vaid pigem toimunud õppeprotsessile ja sellele, mida vanemad pärast koolitust teavad.
Järgnevat õpitulemuse definitsiooni (ECTSi kasutusjuhend, lk 47) võib pidada suurepäraseks määratluseks:
„Õpitulemused on väited selle kohta, mida õppija peaks teadma, mõistma või suutma pärast õppimisprotsessi lõppu näidata.“

Kuidas õpitulemusi sõnastada?
Fry jt (2000) soovitavad oma praktilistes nõuannetes õpitulemuste kirjutamise kohta kasutada
„üheselt mõistetavaid tegusõnu“ ja loetlevad mitmeid näiteid Bloomi taksonoomia tegusõnadest.
Autorid tõid mõne näite tegusõnade kohta, et näidata erinevusi eesmärkide ja õpitulemuste lahtikirjutamises kasutatava sõnavara vahel, nagu on osutatud alljärgnevas tabelis. (Fry jt, 2000, lk 51)
Õpetamiseesmärgid
Teab
Saab aru
Määrab
Väärtustab
Mõistab
Tutvub
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Õpitulemused
Teeb vahet
Valib
Koostab
Kohandab
Tuvastab
Lahendab, rakendab, loetleb

EQF – Euroopa kvalifikatsiooniraamistik
Euroopa Komisjon esitas ettepaneku Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku koostamiseks 2006. aasta
septembris. Selles soovituses visandati Euroopas kehtestatav üldine raamistik, mis hõlbustaks kvalifikatsioonide ja kvalifikatsioonitasemete võrdlemist, et edendada geograafilist ning töörännet ja
elukestvat õpet. Raamistiku tuum koosneb kaheksast kvalifikatsioonitasemest, mida kirjeldatakse
õpitulemuste (teadmised, oskused ja pädevus) kaudu.
Riike kutsuti üles seostama oma riiklikke kvalifikatsioonitasemeid EQFi kehtestatud neutraalse
võrdlusalusega.
EQF kujutab endast uut lähenemisviisi Euroopa kvalifikatsioonialasele koostööle. Varem ei ole
püütud võtta kasutusele võrdlustasemetel/kirjeldustel põhinevaid õpitulemusi, mis hõlmaksid kõiki
võimekuse vorme ja kvalifikatsioonitasemeid.
EQFi eesmärgid
EQFi eesmärk on parandada kvalifikatsioonide läbipaistvust kogu Euroopas.
See raamistik on Euroopa standardne tõlgendusvahend, mis hõlbustab kõikjal Euroopas võrrelda
mitut tuhandet antud kvalifikatsiooni. Võrdlusraamistik koosneb kaheksast tasandist, mis määratletakse nn õpitulemuste alusel, st omandatud teadmiste, oskuste ja pädevustega seoses. Iga ELi
liikmesriik saab seostada oma riiklikud kvalifikatsioonid kaheksa eeldatava võrdlustasemega. Selle
vahendi abil saavad teistes riikides asuvad sidusrühmad hinnata, millised teadmised, oskused ja
pädevused on omandanud kvalifikatsiooni saanud isik.
EQFi soovituses nõutakse, et seos riiklike kvalifikatsioonitasemete ja EQFi lugude vahel määratletaks õpitulemuste alusel.
Lisaks sellele nõutakse soovituses, et individuaalsed kvalifikatsioonid oleksid õpitulemustes kirjeldatud ja määratletud. Nn õpitulemuste lähenemisviis nihutab rõhu õppimise kestuselt ja õppeasutuselt, kus õpe toimub, õigele arusaamisele ning teadmistele, oskustele ja pädevustele, mis on või
peaksid olema omandatud õppeprotsessi käigus. Kuigi see on suhteliselt uus, on nn õpitulemuste
lähenemisviisi rakendatud erinevates riikides, valdkondades ja eesmärkidel.
EQF ei ole mõeldud haridusprogrammide või ametite klassifitseerimiseks, vaid keskendub kvalifikatsioonisüsteemidele ja -raamistikele. EQFi tasemed ei kajasta osalemist konkreetsetes haridusprogrammides ega konkreetsete ülesannete või ametite jaoks vajalikke pädevusi. Loomulikult on
kvalifikatsioonid seotud hariduse ja koolituse ning töömaailmaga ja need elemendid on EQFis ülimalt tähtsad.
EQF keskendub siiski õpitulemustele teadmiste, oskuste ja pädevuse kujul; neid vaadeldakse iseseisvalt haridusprogrammide või kutsealade kontekstides.
(Allikas: https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/EQF-Archives-EN.pdf)
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Ülevaade asjakohastest EQFi tasemete kirjeldustest:
EQFi tasand

Teadmised

EQFi kontekstis kirjeldatakse
teadmisi teoreetiliste või faktilistena.

2. tase

Töö- või õppevaldkonna faktilised põhiteadmised

3. tase

Töö- või õppevaldkonna faktide, põhimõtete, protsesside
ja üldmõistete tundmine

Oskused

EQFi kontekstis kirjeldatakse oskusi
kognitiivsena (hõlmates loogilist, intuitiivset ja loovat mõtlemist) ning
praktilisena (hõlmates käelisi oskusi
ning meetodite, materjalide, töövahendite jne kasutamist).
Kognitiivsed ja praktilised põhioskused on vajalikud asjakohase teabe
kasutamiseks ülesannete täitmisel ja
rutiinsete probleemide lahendamisel
lihtsaid reegleid ning vahendeid kasutades
Ülesannete täitmiseks ja probleemide lahendamiseks on vaja mitmesuguseid kognitiivseid ning praktilisi
oskusi, nagu põhimeetodite, vahendite, materjalide ja teabe valimine
ning rakendamine

Allikas: https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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Pädevus

EQFi kontekstis kirjeldatakse pädevust
seoses vastutuse ja iseseisvusega.

Töötamine või õppimine järelevalve
all, kuid teatud määral iseseisvalt

Vastutuse võtmine töö- või õpiülesannete täitmise eest; oma käitumise
kohandamine probleemide lahendamisel olenevalt olukorrast

Õppekava raamistik
Projekt SCR4Cleft
Huule-suulaelõhega laste vanemate toetamiseks välja töötatud koolitusprogramm
Üldeesmärk
• Suurendada teadlikkust ja arusaamist suhtlemisoskustest ning positiivsest psühholoogilisest
kohanemisest huule-suulaelõhega laste vanemate seas.
• Arendada vanemate teadmisi kõnehäiretest ja võimalikest psühholoogilise stressi märkidest;
kirjeldada võimalusi kõne- ja keeleprobleemidega laste aitamiseks; pakkuda võimalusi psühholoogilise vastupidavuse tugevdamiseks.
Kavandatud EQFi tase: 2

Sihtrühm:
tervishoiutöötajad ja huule-suulaelõhega laste
vanemad

KOOLITUSMOODULID

1. moodul. Taust ja tutvustus
2. moodul. Mis on suhtlemine? Mis on kõne ja keel?
Mis on säilenõtkus?
3. moodul. Huule-suulaelõhe mõju, probleemide ja raskuste tuvastamine
4. moodul. Kuidas saate toetada oma lapse suhtlemist ja logopeedilist ravi?
5. moodul. Kuidas saate toetada oma lapse säilenõtkust?
6. moodul. Kuidas saate (vanematena) toetada iseennast ja oma säilenõtkust?

ÕPPEAEG TUNDIDES
Loengutunnid = 14
Iseseisva töö tunnid = 0
Enesehindamistunnid = 1,0
Tunnid kokku: 15
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1. moodul. Taust ja tutvustus
1. mooduli selgitus
See moodul on sissejuhatus õppekavasse. See hõlmab huule-suulaelõhe levimust Euroopas, huulesuulaelõhega laste probleeme ning ravi ulatust ja kestust alates sünnist.

TEADMISED

OSKUSED

PÄDEVUSED

mooduli lõpuks õppijad
Teavad, milline on huule-suulae- oskavad hinnata huule-suulaelõlõhe levimus Euroopas
hega inimeste arvu konkreetses
rahvastikus
Oskavad loetleda mõnesid probleeme, millega huule-suulaelõhega lapsed silmitsi seisavad

oskavad välja selgitada huule-suulaelõhega laste toetusvajadused,
eriti suhtlemisel.

oskavad parandada oma laste säioskavad hinnata, kas isikul on
lenõtkust, rakendades lihtsaid straOskavad kirjeldada ravi ulatust ja juurdepääs kõikidele ravivõimalus- teegiaid, mida nad sellel kursusel
kestust
tele
õppisid

Mõistavad selle kursuse eesmärke

oskavad värvata õiged osalejad,
kes kursusest kasu saaksid

Pedagoogilised nõuanded
Oleks mõistlik alustada nn jää murdmisega, et vanemad õpiksid üksteist enne kursuse algust veidi
paremini tundma, millest oleks abi ka hiljem, kui nad probleemidest räägivad ja neid arutavad.
Püüdke kuulajaid kaasata, küsides nende arvamust ravivõimaluste kättesaadavuse ja toetusvajaduste kohta. Võite ka paarides toimuvat arutelu kasutada, et vanemad saaksid omavahel rääkida.

Järgnevates moodulites on esitatud versioonid kahele vanuserühmale ja need peegeldavad
erinevaid arenguetappe. Palun valige sobiva vanuserühma slaidid.
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2. moodul. Mis on suhtlemine? Mis on kõne ja keel? Mis on säilenõtkus?
2. mooduli selgitus
See moodul käsitleb peamiselt kommunikatiivseid lähenemisviise ja nendega seotud peamisi termineid. Eesmärk on, et kursusel osalejad mõistaksid, kuidas laste keeleareng tavaliselt kulgeb ja
kuidas see on seotud mitteverbaalse suhtlemisoskusega.
TEADMISED

OSKUSED

PÄDEVUSED

mooduli lõpuks õppijad
Mõistavad kommunikatsiooniga seotud elemente

Mõistavad ekspressiivset ja
retseptiivset keelt ning kõnet
Teavad laste keelearengu
etappide kontseptsiooni

Mõistavad, kuidas igapäevast
kõnet tekitatakse

On teadlikud tüüpilisest vanusest, mil arenevad tavaliselt
erinevad helid

Mõistavad, kuidas arusaamine, ekspressiivne keel ja
kõne on seotud mitteverbaalse suhtlemisoskusega

Oskavad kirjeldada kommunikatOskavad kirjeldada efektiivse suhtsiooni komponente ja nende koos- lemise põhioskusi ja takistusi
toimimist
Oskavad koostada erinevate suhtlusülesannete stsenaariume ning
Oskavad selgitada ekspressiivtuvastada, milliseid kõne- ja keeset ja retseptiivset keelt ning
leelemente kasutatakse
kõnet
Oskavad loetleda mõned mõistmise ja väljenduskeele põhijooned 0–3-aastastel või 4–11-aastastel lastel

On teadlikud, kas saavutatud etapid on laste suhtlemisega seotud
erinevate stsenaariumide kontekstis kohased

Oskavad näidata visuaalselt joonise abil, kuidas igapäevast kõnet
tekitatakse
Oskavad loetleda, millises järjekorras konsonanthelid laias
laastus arenevad

Oskavad selgitada kommunikatsioonitsükli elemente, nii
verbaalseid kui ka mitteverbaalseid
Oskavad kirjeldada mõningaid erinevusi, kuidas konsonanthelisid
tekitatakse

Mõistavad, kas arenguline ebaküpsus või puuduolevad helid vajavad sekkumist
Mõistavad kommunikatsioonitsükli keerukust

Pedagoogilised nõuanded
See moodul võib olla väga teoreetiline ja kui sihtrühm ei ole akadeemiline, peate kindlasti kasutama visualiseerimist kui peamist pedagoogilist strateegiat. Vaadake, kas leiate näitlikustamiseks
anatoomilisi mudeleid või lihtsaid YouTube'i videoid, milles võib kasu olla.
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3. moodul. Huule-suulaelõhe mõju, probleemid ja raskused
3. mooduli selgitus
Selles moodulis käsitletakse, kuidas huule-suulaelõhe võib mõjutada kõne ja keele arengut ning
erinevusi huule-suulaelõhest põhjustatud kõnevigades ja mahajäämuses.
TEADMISED

OSKUSED

PÄDEVUSED

mooduli lõpuks õppijad
On teadlikud, kuidas huulesuulaelõhe võib mõjutada
kõne ja keele arengut
Oskavad loetleda kõneraskuste ja hilistunud keeleoskuse põhjused
Mõistavad huule-suulaelõhest mõjutatud kõne tunnusjooni
Mõistavad erinevust huulesuulaelõhest põhjustatud
kõnevigade ja arengulise
ebaküpsuse vahel
Oskavad kirjeldada nelja
märki kõne ja keele arengu
hilistumisest 0–3 ning 4–11
aasta vanustel lastel

Tunnevad ära kõne, mõistmise ja ekspressiivse keele hilistumise märke lapse puhul,
kellel on huule-suulaelõhe

Oskavad mõista, kas lapselon
raskusi retseptiivse või ekspressiivse keele või kõnega

Oskavad kirjeldada huulesuulaelõhest mõjutatud kõne
tunnusjooni

Mõistavad, milliste seotud tegurite korral on vajalik suunamine ja kelle juurde

Oskavad eristada huule-suulaelõhest põhjustatud kõnevigu arengulisest ebaküpsusest

Oskavad ära tunda ja tuvastada tunnuseid, et lapse kõne
on mõjutatud huule-suulaelõhest

Tunnevad ära neli märki kõne
ja keele arengu hilistumisest
0–3 ning 4–11 aasta vanustel
lastel

Oskavad kõneraskuste korral
koostada plaani edasisuunamiseks

Otsustada, millal on sekkumine kõne ja keele osas asjakohane

Pedagoogilised nõuanded
Selles moodulis püüdke kaasata lapsevanemaid paarides või väikestes rühmades oma lapsega seotud kogemustest rääkima.

12

Sellest punktist alates on kõigi moodulite alguses lahtiütlused. Koolitajad peavad nendele
lahtiütlustele tähelepanu pöörama.
4. moodul. Kuidas saate toetada oma lapse suhtlemist ja logopeedilist ravi?
Lahtiütlus
•

See moodul pakub osalejatele mitut tõenduspõhist tehnikat, mida neile tutvustatakse, et
aidata edendada suhtlemisoskuste ja psühholoogilise säilenõtkuse arengut nii väikelastel,
lastel kui ka täiskasvanutel.

•

OSALISED EI PEA KASUTAMA KÕIKI NEID TEHNIKAID. Moodul pakub TÖÖRIISTAKASTI, millest abisaajad saavad valida ideid, mis sobivad nende olukorraga.

•

Mõned tehnikad nõuavad suhteliselt väikest pingutust, teised aga pidevat pingutust. Ärge
jääge kinni meetodisse, mis tundub liiga raske.

•

Tõenäoliselt ei saa osalejad osa moodulites toodud materjalist kasutada sügava meeleheite/stressi ajal (näiteks huule-suulaelõhe diagnoosimisel; vahetult pärast huule-suulaelõhega lapse sündi; enne või vahetult pärast kirurgilisi protseduure). Koolitajad peavad tagama, et osalised ei oleks koolituse ajal sügavas meeleheites/stressis.

•

Koolitajad peavad olema määratlenud sobivad toetusallikad juhuks, kui osaleja peaks koolituse ajal meeleheitesse langema.

•

Osalejad võivad valida, kas kasutada üht või enamat tehnikat psühhosotsiaalse spetsialisti
või logopeedi abiga – kui see ressurss on kättesaadav. Kuna paljudel huule-suulaelõhe lapsega vanemate rühmadel sellist tüüpi tugi paraku puudub, sobivad tehnikad kasutamiseks
ka ilma spetsialistita.

•

Kui mõned tehnikad ei ole isiklikult või kultuuriliselt asjakohased, võib keskenduda teistele tehnikatele.

•

Need moodulid sisaldavad palju teavet. Tunnis pauside tegemiseks võib arutleda väikestes
rühmades. Koolitajad võivad mooduli jooksul teha arutelupausi ühes või mitmes punktis
(mitte tingimata lõpus), nagu on näidatud slaidipaketis.

4. mooduli selgitus
See moodul käsitleb peamiselt seda, kuidas lapsevanemad saavad toetada oma laste keele- ja kõnearengut.
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TEADMISED

OSKUSED

PÄDEVUSED

üksuse lõpuks õppijad
Oskavad kirjeldada vanemate/hooldajate võtmerolli kõne, keele ja suhtlemise toetamisel
Oskavad kirjeldada nelja
kõne ja keele arengut toetavat põhimõtet
Oskavad nimetada nelja
kõne ja keele toetamise
strateegiat
Mõistavad peamisi tehnikaid kõnes helide kasutamise julgustamiseks
Oskavad nimetada kolme
ideed kõne- ja keelearengu
toetamiseks igas vanuserühmas (0–12 kuud, 12–24
kuud, 2–3, 3–4, 4–5 aastat)
Oskavad loetleda, milliseid
kõnehäireid saab ja milliseid ei saa kõneraviga ravida.
Oskavad öelda, mida lapsevanem peab või ei pea tegema, kui lapsel on kõneprobleem

Oskavad hinnata vanemate/hooldajate rolli
kõne, keele ja suhtlemise
toetamisel
Oskavad tuvastada põhimõtteid ja strateegiaid
kõne ning keele arengu
toetamiseks

Mõistavad peamisi tehnikaid kõnes helide kasutamise julgustamiseks

Teavad, milliseid kõnehäireid saab ja milliseid ei
saa kõneraviga ravida
Oskavad kavandada tehnikaid kuulamise ja kõne
edendamiseks

Aitavad vanematel näha
oma rolli kõne, keele ja
suhtlemise toetamisel
Õpetavad vanematele, kuidas rakendada kõne ja
keele arengu toetamise
põhimõtteid
Kavandavad vanemate
jaoks kõne ja keele toetamise strateegiaid

Annavad vanematele ideid
erinevates vanuserühmades kõne ja keele arengu
toetamiseks
Mõistavad, mida lapsevanem peab ja ei pea tegema, kui lapsel on kõneprobleem

Oskavad nimetada ühe
idee helide õpetamiseks
igal kõnetasandil

Oskavad määratleda kõnetasandeid helide õpetamisel

Pedagoogilised nõuanded
Juhtige nn kohviku tüüpi arutelu, kus vanemad saavad mõtteid ja kogemusi vahetada.
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5. moodul. Kuidas saate oma lapse säilenõtkust toetada?
Lahtiütlus
•

See moodul pakub osalejatele mitut tõenduspõhist tehnikat, mida neile tutvustatakse, et
aidata edendada suhtlemisoskuste ja psühholoogilise säilenõtkuse arengut nii väikelastel,
lastel kui ka täiskasvanutel.

•

OSALISED EI PEA KASUTAMA KÕIKI NEID TEHNIKAID. Moodul pakub TÖÖRIISTAKASTI, millest abisaajad saavad valida ideid, mis sobivad nende olukorraga.

•

Mõned tehnikad nõuavad suhteliselt väikest pingutust, teised aga pidevat pingutust. Ärge
jääge kinni meetodisse, mis tundub liiga raske.

•

Tõenäoliselt ei saa osalejad osa moodulites toodud materjalist kasutada sügava meeleheite/stressi ajal (näiteks huule-suulaelõhe diagnoosimisel; vahetult pärast huule-suulaelõhega lapse sündi; enne või vahetult pärast kirurgilisi protseduure). Koolitajad peavad tagama, et osalised ei oleks koolituse ajal sügavas meeleheites/stressis.

•

Koolitajad peavad olema määratlenud sobivad toetusallikad juhuks, kui osaleja peaks koolituse ajal meeleheitesse langema.

•

Osalejad võivad valida, kas kasutada üht või enamat tehnikat psühhosotsiaalse spetsialisti
abiga – kui see ressurss on kättesaadav. Kuna paljudel huule-suulaelõhe lapsega vanemate
rühmadel sellist tüüpi tugi paraku puudub, sobivad tehnikad kasutamiseks ka ilma spetsialistita.

•

Kui mõned tehnikad ei ole isiklikult või kultuuriliselt asjakohased, võib teistele tehnikatele
keskenduda.

•

Need moodulid sisaldavad palju teavet. Tunnis pauside tegemiseks võib arutleda väikestes
rühmades. Koolitajad võivad mooduli jooksul teha arutelupausi ühes või mitmes punktis
(mitte tingimata lõpus, nagu on näidatud slaidipaketis).

5. mooduli selgitus
Selles moodulis keskendutakse mõistele „säilenõtkus“ ja sellele, kuidas seda huule-suulaelõhega
lastes edendada.
Selles moodulis õpivad osalejad, kuidas töötada välja ja rakendada strateegiaid
huule-suulaelõhega laste säilenõtkuse arendamiseks.
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TEADMISED

OSKUSED

PÄDEVUSED

mooduli lõpuks õppijad
Oskavad loetleda 0–3aastaste või 4–11-aastaste laste peamised
arenguetapid.
Oskavad selgitada huulesuulaelõhest põhjustatud
võimalikku lisakoormust
0–3-aastastel või 4–11aastastel lastel

Märkavad arenguhäirete tunnuseid ja kaaluvad võimalusi selle
hilistumise võimalike mõjude
kompenseerimiseks
Selgitada välja võimalused, kuidas edendada kooliealiste
huule-suulaelõhega laste kaasamist nende hariduse kõigisse
aspektidesse

Oskavad selgitada terminit „säilenõtkus“.

Praktiseerivad positiivse perekeskkonna loomise tehnikaid

Oskavad selgitada, miks
on vanematel ainulaadne
võimalus edendada oma
laste säilenõtkust

Kavandavad ja rakendavad mitmeid tehnikaid huule-suulaelõhega laste säilenõtkuse arendamiseks

Oskavad tuvastada mitmesugused strateegiad
huule-suulaelõhega laste
säilenõtkuse edendamiseks
Oskavad kirjeldada tehnikaid, mis on mõeldud
stressi tõhusa juhtimise
edendamiseks huule-suulaelõhega lastel

Märkavad stressi ilminguid
huule-suulaelõhega lastel

Hindavad arenguhäiretega tegelemise võimaluste tõenäolist tõhusust
Oskavad koostada strateegia
positiivsete suhete arendamiseks lapsevanemate ja peamiste hooldajate/õpetajate
vahel
Mõistavad ja arutavad väliseid stressiallikaid, mis avaldavad survet huule-suulaelõhega lastele
Oskavad kriitiliselt hinnata
huule-suulaelõhega lapse tegevust sotsiaalmeedias ja kaaluda, kas sekkumine suhtlemismustrite muutmiseks on
asjakohane
Oskavad töötada välja strateegia, mis võimaldab lapsel
välja töötada sobiva tööriistakasti oma säilenõtkuse parendamiseks
Oskavad koostada sobiva kava
stressi vähendamiseks huulesuulaelõhega lastel

Pedagoogilised nõuanded
Püüdke selles moodulis teha ettepanekuid erinevate vahendite kohta, mida vanemad võiksid oma
tööriistakastis omada, VÕI lubage vanematel mõelda ja arutada, milliseid vahendeid nad tahaksid
oma tööriistakasti lisada.
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6. moodul. Kuidas saate (vanematena) toetada iseennast ja oma säilenõtkust?
Lahtiütlus
•

See moodul pakub osalejatele mitut tõenduspõhist tehnikat, mida neile tutvustatakse, et
aidata edendada suhtlemisoskuste ja psühholoogilise säilenõtkuse arengut nii väikelastel,
lastel kui ka täiskasvanutel.

•

OSALISED EI PEA KASUTAMA KÕIKI NEID TEHNIKAID. Moodul pakub TÖÖRIISTAKASTI, millest abisaajad saavad valida ideid, mis sobivad nende olukorraga.

•

Mõned tehnikad nõuavad suhteliselt väikest pingutust, teised aga pidevat pingutust. Ärge
jääge kinni meetodisse, mis tundub liiga raske.

•

Tõenäoliselt ei saa osalejad osa moodulites toodud materjalist kasutada sügava meeleheite/stressi ajal (näiteks huule-suulaelõhe diagnoosimisel; vahetult pärast huule-suulaelõhega lapse sündi; enne või vahetult pärast kirurgilisi protseduure). Koolitajad peavad tagama, et osalised ei oleks koolituse ajal sügavas meeleheites/stressis.

•

Koolitajad peavad olema määratlenud sobivad toetusallikad juhuks, kui osaleja peaks koolituse ajal meeleheitesse langema.

•

Osalejad võivad valida, kas kasutada üht või enamat tehnikat psühhosotsiaalse spetsialisti
abiga – kui see ressurss on kättesaadav. Kuna paljudel huule-suulaelõhe lapsega vanemate
rühmadel sellist tüüpi tugi paraku puudub, sobivad tehnikad kasutamiseks ka ilma spetsialistita.

•

Kui mõned tehnikad ei ole isiklikult või kultuuriliselt asjakohased, võib teistele tehnikatele
keskenduda.

•

Need moodulid sisaldavad palju teavet. Tunnis pauside tegemiseks võib arutleda väikestes
rühmades. Koolitajad võivad mooduli jooksul teha arutelupausi ühes või mitmes punktis
(mitte tingimata lõpus, nagu on näidatud slaidipaketis).

6. mooduli selgitus
See moodul käsitleb eelkõige seda, kuidas vanemad saavad hoolitseda enda eest, et olla
hästi valmis oma huule-suulaelõhega lapse eest hoolitsemiseks.
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TEADMISED

OSKUSED

PÄDEVUSED

mooduli lõpuks õppijad
Oskavad loetleda huulesuulaelõhega 0–3-aastaste või 4–11-aastaste
laste eest hoolitsemisega
tavapäraselt kaasnevaid
probleeme
Oskavad selgitada terminit „säilenõtkus“.
Oskavad selgitada, kuidas
säilenõtkus on kasulik
huule-suulaelõhega lapsi
kasvatavatele vanematele
Oskavad kirjeldada vähemalt nelja viisi, kuidas
täiskasvanute säilenõtkust suurendada
Oskavad kirjeldada sotsiaalmeedia kasutamise
positiivseid ja negatiivseid külgi
Oskavad nimetada nelja
tõhusat stressijuhtimise
tehnikat

Oskavad tõhustada ja kasutada
sotsiaaltoetuste võrgustiku olemasolevaid allikaid
Oskavad tuvastada erinevaid
viise, kuidas reageerida teiste
negatiivsetele küsimustele ja
kommentaaridele
Oskavad kasutada tehnikaid negatiivsete mõtete asendamiseks
positiivsete mõttemustritega
Oskavad selgitada erinevate
säilenõtkuse edendamise meetodite eeliseid ja puudusi oma
olukorras
Oskavad rakendada ühte või
enamat tõhusat stressijuhtimise
tehnikat

Oskavad kaaluda erinevate
säilenõtkuse edendamiseks
mõeldud tehnikate asjakohasust osaleja olukorda arvestades
Oskavad kriitiliselt oma olemasoleva sotsiaalse tugivõrgustiku tõhusust hinnata ja
seda vajadust mööda kohandada
Oskavad kavandada ja hinnata võimalusi optimistlikuma
tulevikunägemuse omaksvõtmiseks
Oskavad koostada sobiva tööriistakasti, mis sisaldab tehnikaid säilenõtkuse edendamiseks ja kava nende lõimimiseks oma igapäevaellu
Oskavad hinnata äsja rakendatud stressijuhtimise meetodite tõhusust ja kohandada
neid vajadust mööda

Pedagoogilised nõuanded
Olge väga praktiline, kui katsetate tehnikaid ja vahendeid, mida vanemad saavad kasutada, ning
ärge laske sellel olla lihtsalt võimalike valikute esitlus.
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Didaktilised suunised / koolituse korraldamine
Selles osas antakse koolitajatele teavet selle kohta, kuidas mooduleid koolituse korraldamisel
kasutada.
Koolitusel võib pideva kursuse läbiviimiseks kasutada kõiki mooduleid või valitud mooduleid killustatud kursuste jaoks. Koolitust saab pakkuda järgmises vormis.

•
•
•

Poolepäevane kursus
Ühepäevane kursus
Täielik kahepäevane kursus

Interaktiivset õpetamist ja arutelusid soodustavad ruumid võivad olla näiteks järgmised.
•
•

U-kujuline laud
Toolid ja lauad väikestele rühmadele (5–6) või ümmargused lauad suurematele rühmadele
Esitlustahvlid ja markerid
Märkmikud ja pastakad
PowerPointi näitamise võimalused
Piisavalt ruumi, et jaguneda väikesteks arutelurühmadeks

•
•
•
•

Koolitaja peab valmistama ette näited, mis on asjakohased tema enda kogemuste ja koolitusel osalejate kontekstis – praegusel juhul sobima vanematele. Samuti peavad nad koostama
koolituskava, mis hõlmab:

•
•
•

soojendusharjutust,

•

osalejaid ärgitatakse tooma näiteid oma kogemuste kohta,

•
•

trükitud materjali,

teavet mooduli(te) sisu kohta,
rühmaarutelude ja harjutuste jaoks eraldatud aega,

KAP-testi.

–
•
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Koolituse eelne ja järgne hinnang

Võimalus anda analüüsiv enesehinnang (nii koolitaja kui ka vanemate puhul)

–

Arutlege selle üle, mida koolitaja on koolituse jooksul õppinud ja kuidas saaks
koolitatavaid (vanemaid) ärgitada sama tegema

–

Mõelge, kuidas saab koolitaja äsja omandatud teadmisi ise praktikas kasutada
ja mil moel saab vanemaid innustada sama tegema

•

Kohvi- ja lõunapauside aja kavandamine

–

Kuna moodulid sisaldavad märkimisväärses koguses teavet, peavad koolitajad tegema vaheaegu aruteludeks, kui nad neid kasulikuks peavad. Moodulid sisaldavad
soovitusi punktide kohta, kus arutelu võib olla kasulik, kuid koolitajad võivad valida, mis on nende kontekstis ja koolituskeskkonnas kõige sobivam.

Didaktiline seosemudel
Üks rohkesti kasutatav lähenemisviis tervishoiualases erikoolituses on didaktiline seosemudel.

Õpitingimused
Koolitajate pedagoogiline ja erialane pädevus. Koolitatavate huvi ja tähelepanu.
Tingimused: koht, kus õppimine toimub.

Õpieesmärgid: millised pädevused õppijal koolituse lõpus on.

Sisu: töötamine patsientidega, kellel on huule-suulaelõhe või muu näokolju probleem. See
ütleb midagi kursuse või koolituse tegeliku sisu kohta.
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Õppeprotsess: kuidas me kursuse läbi viime? Klassiruum, iseõppimine, veebikoolitus jne.
Hindamine: koolituse hindamine on äärmiselt tähtis. Koolituseelsed ja -järgsed testid on
suurepärane meetod hindamiseks, kas osalejad on midagi õppinud.

Peamised pedagoogilised põhimõtted
Kursuse eesmärk on olla tööriistakast, mida saab kohandada eri riikide ja organisatsioonide vajadustele ning mis ei ole kursus „kõike peab järgima“. Sõltuvalt sihtrühmast ja kontekstist ei ole
kõik slaidid kõikides olukordades asjakohased. Koolitajate ülesanne on koostada oma kursused kohalike vajaduste järgi, sest tegemist on ressursside tööriistakastiga. Tuleb märkida, et moodulitest
on olemas erinevaid versioone teistele vanuserühmadele (0–3 ja 4–11). Valige olukorrale kõige
sobivam vanuserühm ja keskenduge sellele. Ärge kasutage kahe vanuserühma slaide samal ajal,
sest seal on palju kordusi.

Pidage meeles järgmisi pedagoogilisi põhimõtteid.
Kaasamine
On vaja usaldust, et aidata inimesel koolitusel olles oma käitumist muuta. Seega algavad kursus ja vestlus suhete loomisega. Kasutage järjekindlalt osalejate nimesid ning
austage kultuurilist ja keelelist mitmekesisust. Esimeses protsessis domineerib tervishoiutöötaja, kes kuulab vestluspartneri mõistmiseks aktiivselt. Tervishoiutöötajal
võib olla vaja uurida ka isiku väärtusi, et vanemaid mõista ja leida võimalusi soovitud
muutuste saavutamiseks. Seega võtavad tervishoiutöötaja ja lapsevanem juhtumi suhtes ühiselt kohustuse.

Suhtlus
See, kuidas me suhtleme, on tulemusega otseselt seotud. Motiveerivas suhtluses kasutab tervishoiutöötaja erinevaid suhtlemisviise: kinnitused, avatud küsimused, põhjalik kuulamine ja kokkuvõtted. Pidage meeles, et tähtis on tundlik suhtlemine, mis
on avatud, aus ja empaatiline.
Erinevus suletud ja avatud küsimuste vahel
Suletud küsimus, näiteks „Kas see kogemus on teie jaoks raske?“, kitsendab juhtumi
kirjeldust. Sõnastage avatud küsimus: „Mida see kogemus teie jaoks tähendab?“. See
võimaldab vanemal olukorda paremini analüüsida ning oma mõtteid ja tundeid oma
sõnadega väljendada.
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Võtke kuulamiseks aega
Kui vanemad millestki rääkida tahavad, pöörake kogu oma tähelepanu neile. Paika
pandud kavast hoolimata ärge andke järele soovile teha mitut asja korraga, kui lapsevanem räägib. Hoidke vanematega silmsidet ja korrake nende muresid, siis saate
olla kindel, ei mõistate nende vaatenurka. Tehke paus, et oma vastus põhjalikult läbi
mõelda.
Teie valmisolek kuulata mängib tõenäoliselt tähtsat osa selles, et aidata kursuse ajal
tagada vanemate edukat koostööd ja mõistmist.
Julgustage küsimusi esitama
Kui vanemad tunduvad millegi pärast mures olevat, kuid ei taha ise küsimusi esitada, siis esitage neile avatud küsimusi ja andke neile teada, et soovite nende küsimusi ja probleeme kuulda.
Asetage end vanemate olukorda ja mõistke nende tundeid ning emotsioone, sealhulgas nende hirmu ja soovi oma laste eest hoolitseda. Tuletage vanematele meelde, et
te teate, miks nad muretsevad – lapse tervis on nende jaoks esikohal. Tuletage neile
meelde, et see on esikohal ka teie jaoks.
Suletud küsimustele antakse sageli lihtsaid vastuseid. „Jah, ei, punane, viis, Martin.“ Suletud küsimused algavad tavaliselt tegu- või määrsõnaga:
Kas te arvate...? Kas te soovite...? Kui...? Kus...?
Selle asemel kasuta avatud küsimusi, nagu:
Kuidas teie arvates...? Mis on sellel...? Rääkige mulle...?
Teaduslik või teistelt kuuldud teave?
Liiga palju teaduslikku juttu võib mõne vanema jaoks frustreerivaks muutuda. Liiga
vähe teaduslikku juttu aga võib teisi vanemaid häirida. Mõne vanema puhul ei taba
liiga suur kogus teistelt kuuldud teavet märki. Teiste jaoks sobivad just lood teie või
mõne kursusekaaslase kogemusest. Millist lähenemisviisi kasutada, sõltub osalejate
kohta olemasolevast teabest. Vadake ja kuulake. Olge valmis kasutama teaduslike ja
isiklike lugude segu, mis vastab kõige tõhusamalt vanemate küsimustele. Koolitajad
peavad vältima teabega ülekoormamist.
Õppimise hindamine / enesehindamine
Juhendaja
- Mõelge selle üle, mida olete koolitusmoodulite ettevalmistamisel ja läbiviimisel
õppinud.
- Mõelge selle üle, mida olete õppinud osalejate jagatud kogemustest.
Kursusel osaleja
- Kasutage enne ja pärast kursust hindamistesti, et mõõta osalejate arengut.
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Küsige osalejatelt, kuidas nad saavad oma äsja omandatud teadmisi praktikas/töös
rakendada.

Terve päev: 1. koolituspäev
8.00–8.30
8.30–8.45
8.45–9.45
9.45–10.15
10.15–11.15
11.15–12.45
12.45–13.30
13.30–14.30
14.30–15.00
15.00–15.30
15.30–16.30
16.30–16.45
16.45–17.00
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TERVITUS JA SISSEJUHATUS
KAP-TEST – EELHINDAMINE
1. MOODUL
KOHVIPAUS
2. MOODUL
3. MOODUL
LÕUNA
4. MOODUL
5. MOODUL
KOHVIPAUS
6. MOODUL
Koolituse analüütiline arutelu
KAP-TEST – JÄRELHINDAMINE
KOKKUVÕTETE TEGEMINE

POOLEPÄEVASED KOOLITUSED – 1. PÄEV
8.30–9.00
9.00–9.45

TERVITUS JA SISSEJUHATUS
KAP-TEST – EELHINDAMINE
1. MOODUL

9.45–10.00

KOHVIPAUS

10.00–10.45

2. MOODUL

10.45–11.00

KOHVIPAUS

11.00–11.45

3. MOODUL

11.45–12.30

LÕUNA

POOLEPÄEVASED KOOLITUSED – 2. PÄEV
8.30–9.15

4. MOODUL

9.15–10.00

KOHVIPAUS

10.00–10.45

5. MOODUL

10.45–11.00

KOHVIPAUS

11.00–12.00

6. MOODUL
Koolituse analüütiline arutelu
KAP-TEST – JÄRELHINDAMINE
KOKKUVÕTETE TEGEMINE
LÕUNA

12.00–12.15
12.15– 13.30
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ECVETi soovitused
ECVETi põhieesmärk 2009. aasta ECVETi soovituse kohaselt oli hõlbustada kvalifikatsiooni
omandavate isikute hinnatud õpitulemuste ülekandmist, tunnustamist ja omandamist. Siin on kaks
elementi:
1.

aidata kaasa välismaal viibimise ajal toimunud õppimise ülekandmisele ja tunnustamisele
(geograafiline ränne);
2. toetada elukestvat õpet, võimaldades inimestel oma riigis erinevas kontekstis saavutatud
õpitulemusi üle kanda ja kinnistada, et tunnustatud kvalifikatsioone omandada, ajakohastada või täiendada.
ECVETi peamised eesmärgid on järgmised.
● Kvalifikatsioonid on kujundatud õpiväljundite alusel
● Kvalifikatsioonid on struktureeritud õpiväljundite üksustena, mida saab eraldi hinnata,
valideerida ja tunnustada
● Ainepunkte saab valideerida ja tunnustada teiste kvalifikatsioonisüsteemide raames
● Pädevate asutuste vahelised partnerlused hõlbustavad ainepunktide tunnustamist, sest nad
usaldavadüksteise kvalifikatsioone ja hindamist
● Kvalifikatsioone ja ühikuid saab kirjeldada veel ka ECVETi punktide abil. Punktid aitavad kvalifikatsiooni ulatust ja kvalifikatsiooni üksuste suhtelist kaalu määrata. 60 punkti
antakse õpiväljundite eest, mis eeldatavasti saavutatakse ühe aasta jooksul täisajaga kutsehariduse ja -koolituse raames
Seega on see kursus üles ehitatud ECVETi süsteemi ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemete põhiprintsiipidele, nii et iga partnerriik saab taotleda kursuse valideerimist oma haridussüsteemi kaudu riikliku kvalifikatsiooni osana või tööandjatelt heakskiidu saanud täiendkoolitusena.
See kursus võimaldab partnerlustel luua oma partneritega produktiivsemaid pikaajalisi partnerlussuhteid, aitab saavutada õppijate suuremat osalust ja parandab programmide kavandamist.
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