
 
 

LAAGIRPRAKTIKA JUHEND  

Laagripraktika sooritamiseks tuleb üliõpilasel täita järgmised tingimused:  

1. Osalemine laagrikasvataja ja/v juhataja koolitusel (noorsootöötaja osakutse kvalifikatsiooni nõuete alusel tulevaste 
laagrikasvatajate ette valmistamine). Osalemise kulud katab instituut eelregistreerimisel registreerunud üliõpilastele.  

a. Juhul kui tudeng kandideerib ÕPILASMALEVASSE (http://malev.ee/ee/), tuleb lähtuda Sihtasutus Õpilasmaleva poolt 
korraldatud ja organiseeritud koolituste, eksami ja praktikakohtade valikuga ja mahtudega.  

2. 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  15 
tööpäeva (TSR6015.LT) , st kolm laagrivahetust. 

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

 

1. E-KOOLITUS NOORTELAAGRITE KASVATAJATELE JA JUHATAJATELE  
 

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet korraldab koolitust noorte- ja projektlaagri kasvataja ning juhataja kvalifikatsiooni 
(noorsootöötaja osakutse) omandamiseks. Koolitusel osalemiseks on vajalik interneti ning mikrofoni (ja võimalusel kaamera) 
olemasolu. Koolitus toimub Zoom keskkonnas, soovitatav on kasutada koolitusel osalemiseks veebibrauserit Google Chrome 
(teistega ei pruugi toimida).  Laagriasvataja-juhataja koolituse math on 32 akadeemilist tundi jagatuna 5 päeva peale. 
Koolitusel osalejatele väljastatakse vajadusel tõend, et koolituse sisu vastab osakutse tase 4 ja osakutse tase 6 pädevustele. Tõend 
on kasutatav laagrikasvataja ja/või -juhataja kvalifikatsiooni esmatõendamisel (eksam) või korduvtõendamisel dokumendipõhiselt. 

 
NB! Esmaabi ainekursuse positiivset läbimist saab  tõendada õiendi väljevõttena LTI-st. 
 
 
 

http://malev.ee/ee/


 
 

Koolituse ja eksamite toimumise koht:   Laagrikasvataja-juhataja e-koolitus eesti keeles toimub 22.-26.03.2021 ja 03.-07.05.2021 

(valida üks) . Koolitus toimub esmaspäeval ja teisipäeval 10.00-12.00 ja 13.00-14.30, teistel päevadel 10.00-12.00.  
Kursuse  maksumus: Koolitus ilma esmaabita (32 akadeemilist tundi) – 56 eurot, hind sisaldab käibemaksu – tasub koolituse eest 
Tallinna Ülikool, peale koolitust  ülekandega vastavalt esitatud e-arvele. 
 
EELREGISTREERIMINE LAAGRIPRAKTIKA-le: Koolitusel osalevate rekreatsioonikorralduse üliõpilsate arv on piiratud! Seetõttu 
tuleb esmalt teha eelregistreerimine: reeda.tuula@tlu.ee. Eelregistreerimise  tähtaeg  28.veebruar. 
 
KOOLITUSELE REGISTREERIMINE ja lisainfo::  https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/laagrite-koolitused-2021 

Või : 
Tiiu Kadak 
Tallinna spordi- ja noorsooamet Noorsootöö osakonna peaspetsialist  
Tel: 614 7496 / 522 7008 
Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee   

 
 

INFO EKSAMI sooritamise kohta koolituse raames. 
Noortelaagrites töötavad kasvatajad ja juhatajad peavad omama kehtivat tunnistust, vastavasisulise info ja nõuded leiate Eesti 
Noosootöö Keskuse lehelt: https://entk.ee/noorsootoo-korraldamine/noorsootoo-kvaliteedi-arendamine/noorsootootaja-
kutse/kutse-taotlemine/laagrikasvataja-ja-juhataja-osakutse/ 
Laagrikasvatajate andmebaas: https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/laagrid/laagrikasvatajate-andmebaas/  

  
 

2. 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 (nt. Kurgjärve laagrid). Õpilasmalevasse 
kandideerimisel tuleb juhinduda sihtasutuse tingimustest. Üks laagirvahetust on tavaliselt 5 tööpäeva. 
Tegevusloaga noortelaagrite kohta infot leiad siit: https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/laagrid/  
Laagrite infot kajastavaid veebilehti (soovituslikud): 
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https://lastega.ee/index.php/et/lastelaagrid?view=k2content 

https://www.valma.ee/laste-ja-noorte-suvelaagrid/ 
http://www.taevaskoja.ee/taevaskoja-noortelaager/ 
https://www.lastekaitseliit.ee/lastelaagrid/ 

https://lastelaagrid.eu/ 

Huvikool Väike Päike: www.lasteklubi.ee. 

Lastelaager Merekaru: https://www.facebook.com/lastelaagerHiiumaal/ 
Lastelaager Merelapsed: https://www.facebook.com/LastelaagerMerelapsed/ 
Valgemetsa noortelaager: https://valgemetsa.ee/noortelaager/ 
 

Vajadusel PALUN pöördu koordinaatori poole, kui soovid teada, kas valitud laager sobib laagripraktika täitmiseks.  
 
 

3. 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-Fjodorov  reeda.tuula@tlu.ee 
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