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Juhindub oma töös õpetaja kutseetikast 

Õpetaja töö on toetada laste arengut, lähtudes nende arengutasemest, võimetest ning vajadustest ja 
arvestades Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia õppekavas seatud eesmärkidega.  

Õpetaja kasutab igapäevaselt oma töös sobivaid IKT-vahendeid, e-õppeks sobivaid keskkondi ja 
meetodeid, kaasaegseid IKT-põhiseid suhtlusvahendeid ning hindab ja arendab oma 
haridustehnoloogilisi pädevusi. 

1. Õpi ja õpetamistegevuste kavandamine 
1.1. Selgitab välja lapse arengu- ja õpivajadused, toetudes õppekavale. 
1.2. Märkab ja arvestab lapse erivajadusi. 
1.3. Valmistab ette arenguvestluste läbiviimise. 
1.4. Koostab nädalaplaani kaasates osapooli, arvestades õppekava ja valdkondade vahelist lõimingut. 
1.5. Valib õpetamismeetodid lähtuvalt muutunud õpikäsitluse põhimõtetest. 
1.6. Planeerib süstemaatiliselt väärtuskasvatusmetoodikate läbiviimise. 
2. Õpikeskkonna kujundamine 
2.1. Loob lapse vajadustest ja huvides lähtudes arengut soodustava õpikeskkonna nii toas kui õues. 
2.2. Tagab vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt turvalise õpikeskkonna. 
2.3. Järgib lasteaias kokkulepitud väärtusi ja reegleid. 
2.4. Töötab koostöös lastega välja rühmareeglid ning rakendab neid järjepidevalt igapäevatöös. 
3. Õppimise ja arengu toetamine 
3.1. Rakendab mängu ja teisi lasteaia õppekavas loetletud aktiivset õppimist toetavaid meetodeid ja 

paindlikku päevakava. 
3.2.  Toetab laste erinevusi ja erivajadusi (õpistiilid, andekused, kultuurilised eripärad) ning pakub 

neile motiveerivaid elulisi jõukohaseid õpiülesandeid. 
3.3. Rakendab süsteemselt õppimist toetavaid tagasisidestamise ja hindamise viise  lapse arengu 

kohta, lähtudes lasteaia õppekavast. 
4. Reflektsioon ja professionaalne enesearendamine 
4.1. Analüüsib enese rolli õpetajana ning sellest lähtuvalt määratleb enesearendusvajaduse. 
4.2. Rakendab enesetäiendamisel saadud teadmisi ja oskusi. 



4.3. Analüüsib õppeprotsessi ning sellest lähtuvalt kavandab tegevused  protsessi parendamiseks. 
5. Nõustamine 
5.1. Viib läbi  vähemalt kord aastas lapsevanematega laste arenguvestlused. 
5.2. Nõustab lapsevanemaid lapse arenguga seonduvates küsimustes ning arengut toetava 

keskkonna loomisel. 
6. Haridusliku erivajadusega õppija toetamine  
6.1. Kombineerib hindamise meetodeid ja valib sobilikud hindamisvahendid. 
6.2. Püstitab  hindamistulemustest  lähtuvad jõukohased arengueesmärgid ning valib lapsele sobivad 

meetodid nende elluviimiseks. 
6.3. Teeb koostööd lapsevanemate, kolleegide ning tugispetsialistidega. 
6.4. Tugiisiku olemasolul kaasab ning  teeb tihedat koostööd lapse arengu toetamiseks. 
7. Kommunikatsioon 
7.1. Hoiab talle usaldatud  lapsi ja vanemaid puudutavat konfidentsiaalset infot. 
7.2.  Lasteaia nimel  enda arvamuse edastamine  sotsiaalmeedias on taunitud. 
7.3.  Õpetaja täidab rühma blogi, mille täitmise tingimused on kokkulepitud lastevanemate 

koosolekutel. 
7.4. Õpetaja täidab igapäevaselt e-päevikut, märkides laste kohaloleku ning tagasisidestab  õppe- ja 

kasvatusprotsessi. 
7.5. Infovahetus lastevanematega  toimub läbi e-päeviku või lasteaia poolt loodud meililisti. 
7.6. Õpetaja kasutab  tööalases suhtluses  meiliaadressi nim.perenimi@rahvuslind.edu.ee  
7.7. Õpetaja hoiab lastevanemate kontaktandmed rühmatelefonis aktuaalsena ning tagab telefoni 

laetuse ja olemasolu  rühmaga liikudes. 
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