
 
 
LAAGIRPRAKTIKA JUHEND  

 

Laagripraktika sooritamiseks tuleb üliõpilasel täita järgmised tingimused:  

1. Osalemine laagrikasvataja koolitusel (laagrikasvataja kvalifikatsiooni nõuete alusel tulevaste laagrikasvatajate ette valmistamine). Osalemise 

kulud katab instituut eelregistreerimisel registreerunud üliõpilastele.  

2. Sooritada laagrikasvataja eksam Eesti Noorsootöö Keskuses. Eksami tasu katab üliõpilane, eksami sooritust tõendab kasvataja tunnistus. 

 3. Täita kvalifitseeritud laagrikasvataja tööülesandeid iseseisvalt valitud laagripraktika kohas - õpilasmalev, noortemalev, vaba aja ja puhke 

laagrid noortele (va spordilaagrid, treenerikohustuste kõrval vaba aja korraldamine). Praktika pikkus 10 tööpäeva (TSR6042.LT) või 15 tööpäeva 

(TSR6015.LT)  

4. Koostada praktika aruanne, esitada praktika aruanne kirjalikult ja digitaalselt, ettekanne teha praktika kaitsmisseminaril.  

Juhul kui tudeng kandideerib ÕPILASMALEVASSE (http://malev.ee/  ) , tuleb lähtuda Sihtasutus Õpilasmaleva poolt korraldatud ja organiseeritud 

koolituste, eksami ja praktikakohtade valikuga ja mahtudega.  Kandideerimise info: http://malev.ee/ee/1576/kandideerimine  

Arvestus loetakse  sooritatuks kui üliõpilane on läbinud edukalt laagrikasvataja koolituse (esitatda aruande lisana kirjalik kinnitus koolituse 

läbiviijalt), sooritanud edukalt laagrikasvaja eksami (esitada aruande lisana kasvataja tunnistus ENTKst), täitnud laagirkasvataja ülesandeid 

valitud laagirpraktika koha(tade)s (laagrijuhi allkirjastatud kirjalik hinnang soorituse kohta aruandes) ning esitanud ja esitlenud praktika aruande 

kaitsmisseminaril.  

 

 

 

 

http://malev.ee/
http://malev.ee/ee/1576/kandideerimine


 
 

1. KOOLITUS NOORTELAAGRITE KASVATAJATELE JA JUHATAJATELE  

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet korraldab koolitust noorte- ja projektlaagri kasvataja ning juhataja kvalifikatsiooni (noorsootöötaja 

osakutse) omandamiseks. Koolituse kogumaht 40 akadeemilist tundi, mis koosneb kasvataja/juhataja koolitusest mahuga 32 

akadeemilist tundi ja esmaabi koolitusest mahuga 8 akadeemilist tundi. Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend, mis  on kasutatav 

noortelaagri kasvataja ja -juhataja kvalifikatsiooni tõendamisel dokumendipõhiselt või esmatõendamisel (eksam).  

NB! Rekreatsioonikorralduse üliõpilased ei pea osalema eraldi esmaabi koolitusel, arvestatakse TST6138/TST6034 Esmaabi ainekursuse 

positiivset läbimist, mida saab tõendada õiendi väljevõttena. Aga võib osaleda. 

Koolituse toimumise koht: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakond, Suur-Ameerika 35. 

Koolituse algus 9.30 ja lõpp 16.30 (lõuna 12.40–13.20) 

Kasvataja koolituste toimumise ajad: 

1)     13.;14.;21. ja 22.märts 2018. Eksam 23.märts 2018 (info eksami kohta koolitusel) 
2)     10.-13.aprill 2018. Eksam 17. aprill 2018 (info eksami kohta koolitusel) 
Esmaabi koolituse toimumisajad: 

09.märts 2018 
6. aprill 2018 
10. mai 2018 
Täiendav info koolituste ajakva ja registreerimise kohta siit: http://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Koolitus-noortelaagri-kasvatajatele-

ja-juhatajatele  

REGISTREERIMINE: Koolitusel osalevate rekreatsioonikorralduse üliõpilsate arv on piiratud! Seetõttu tuleb esmalt teha 

eelregistreerimine:  Reeda Tuula, reeda.tuula@tlu.ee. Eelregistreerimise  tähtaeg 1.märts 2018. 

 Pärast kinnituse saamist tuleb registreerida Tallinna Spordi- ja Noorsooameti kodulehel, vastavalt valitud koolituse kuupäevadele: 

Lisainfo koolituse kohta: 

Tiiu Kadak 

Tallinna spordi- ja noorsooamet Noorsootöö osakonna peaspetsialist  

Tel: 614 7496 / 522 7008 

Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee   

 

https://www.google.ee/maps/place/Suur-Ameerika+35,+10122+Tallinn/@59.4278269,24.7317168,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4692949a440c780d:0xa8b61414a7abc284!8m2!3d59.4278269!4d24.7339055?hl=et
http://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Koolitus-noortelaagri-kasvatajatele-ja-juhatajatele
http://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Koolitus-noortelaagri-kasvatajatele-ja-juhatajatele
mailto:reeda.tuula@tlu.ee
mailto:Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee


 
 

 

2. LAAGRIKASVATAJA EKSAM 

 

Info eksami sooritamise kohta koolituse raames. 

 Noortelaagrites töötavad kasvatajad ja juhatajad peavad omama kehtivat tunnistust. Laagrikasvataja ja –juhata osakutse kohta leiad 

info siit: https://www.entk.ee/laagrikasvataja-ja-juhataja-osakutse  

Eksami eest peab iga osaleja ise tasuma 10€ , vajadusel tuleb dekanaadist küsida õiendi esmaabi kursuse läbimise kohta. Eksami 

registreerimiseks saab dokumente esitada hiljemalt 4 tööpäeva enne eksami toimumist, esitada tuleb: 

1. avaldus (digi)allkirjastatult  

2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart)  

3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu on €10, arve saab siit tellida: 

https://www.entk.ee/node/2098)  

4. haridust tõendava dokumendi koopia 

5. dokumentide koopiad, mis tõendavad noorsootöötaja kompetentsidega seotud täiendkoolituste läbimist vähemalt 32 ak h ulatuses 

viimase 3 aasta jooksul. 

6. dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 tunni ulatuses viimase 3 a jooksul  

Dokumendid tuleb saata/viia Eesti Noorsootöö Keskusesse  aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn, digiallkirjastatult e-posti aadressile 

kutse@entk.ee . 

 

 

3. PRAKTIKAKOHT  

 

Vabalt valitud tegutsemistõendiga noorte vaba aja ja puhke laager, kus on nõutud laagrikasvataja kvalifikatsioon. Erinevad spordilaagrid, 

kus peamiseks eemsärgiks on spordiala üdlfüüsiline või erialane ettevalmistus, ei ole arvastatavad. Välja arvatud need spordilaagrid, kus 

on vaba aja korraldaja tööülesannete täitmiseks eraldi ametkoht loodud. Õpilasmalevasse kandideerimisel tuleb juhinduda sihtasutuse 

tingimustest. Üks laagirvahetust on tavaliselt 5-6 tööpäeva. 

Tegevusloaga noortelaagrite info siit: https://www.entk.ee/noortelaagrideestis  

 

https://www.entk.ee/laagrikasvataja-ja-juhataja-osakutse
https://www.entk.ee/node/2098
mailto:kutse@entk.ee
https://www.entk.ee/noortelaagrideestis


 
 

4. ARUANNE JA ESITLUS 

 

 Täita praktika aruande kõik nõutud osad,  koos lisadega (koolituse  tõend, eksami tunnistus) Esitada aruanne nädal aega enne 

kaitsmiseminari toimumist. Esitluse pikkus max 10 minutit, soovituslik kasutada esitlusprogrammi aruande visualiseerimiseks ja 

õpitulemuste esitlemiseks. Aruande vorm lisa 1. 

 

 

Laagripraktikat koordineerib: Reeda Tuula  reeda.tuula@tlu.ee 

 

 


