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Õppekava 

LASTE TOITUMISNÕUSTAJA  
 

Õppekava nimetus: LASTE TOITUMISNÕUSTAJA 

Õppekavarühm: Teraapia- ja taastusravi 

Õppe eesmärk: 

Koolituse tulemusena on õpilane saanud põhjalikuma 
ettevalmistuse töötamaks laste ja peredega - nii tervete kui 
haigete laste või nende peredega, tundes oma kompetentsuse 
piire ning töötades teiste spetsialistide meeskonnas.  

Hariduse liik: Täienduskoolitus 

Õppekeel: Eesti keel 

Koolituse liik: Täiendõppe koolitus 

Õppekava maht: 
160 tundi (74 tundi teooria-, 30 praktika-, 36 iseseisva töö- ja 20 
superviseeritud praktika tundi).  

Õppeaeg: 13 kuud 

Õppetöö korraldus: 
Teoreetiline ja praktikaõpe, iseseisev õpe, superviseeritud 
praktika.  

Õpingute alustamise 
tingimused: 

Nõutav toitumisnõustaja õppe läbimine. Nõutav on vähemalt 15 
kliendi nõustamise kogemus (sh vähemalt 5 toitumise 
probleemiga lapse või tema pereliikme nõustamine). 

Lõpetamise tingimused: 
Õpilane lubatakse lõpetamisele, kui ta on osalenud vähemalt 80% 
auditoorse töö tundides ja 100% praktikaõppes, esitanud kõik 
nõutud tööd ning läbinud eksami positiivselt.  

Lõpetamisel antav 
dokument: 

Tunnistus programmi läbimise kohta 

 
 

Annely Sootsi Koolitus OÜ - Kalevi 108 Tartu 
 +372 7441 340 - annely@tervisekool.ee - www.tervisekool.ee 

 Registrikood 10536322  
Majandustegevusteate nr 169677 

mailto:annely@tervisekool.ee
mailto:annely@tervisekool.ee
http://www.tervisekool.ee/
http://www.tervisekool.ee/
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ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS 
Toitumisnõustaja kutsestandard tase 5;  tervisenõustaja toitumise alal tööle esitatavad nõuded, 
kompetentsuse tasemed (Eesti Toitumisnõustajate Ühendus, www.toitumisnoustajad.ee), 
Juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks, EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2016. 
 
TEADMISTE JA OSKUSTE ALUSED 
Riiklikult tunnustatud toidu- ja toitumissoovitused; mujal maailmas rakendatavad toitumissoovitused (nt 
Põhjamaade, Vahemeremaade); uuem tõenduspõhine tervisliku tasakaalustatud toitumise alane 
kirjandus; EV seadusandlus. Toitumisnõustaja kutsestandard ja tegutsevate toitumisnõustajate poolt 
koostatud dokumendid: toitumisnõustamise näidustused ja sihtgrupid, toitumisala spetsialistide 
kirjeldused, toitumisnõustaja kompetentsuse tasemed, erinevad juhendid. Tõenduspõhine info 
toiduallergia, -talumatuse ning erinevate taimetoitluste kohta. Meeskonnatöö põhimõtted 
tervisehoolduse meeskonnas töötamisel. 
 
KOOLITUST LÕPETAVA ÕPILASE KOMPETENTS 
Täiendkoolitust “Laste toitumisnõustaja” lõpetav õpilane on suuteline pakkuma kvaliteetset ja 
nõuetekohast toitumisnõustamise teenust igas vanuses lapsele ja lapse perele, haigete laste nõustamisel 
töötab funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnas. 
  
SIHTGRUPP 
Toitumisnõustaja õppe läbinud inimene, kes soovib töötada laste toitumisnõustajana.  
 
ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS  
Õpe jaguneb teooria- ja praktikaõppeks, iseseisvaks õppeks ning superviseeritud praktikaks. Teooriaõpe 
koosneb ühepäevastest tsüklitest kord kuus või rohkem kordi kuus, kestvusega kokku 1,1 aastat.  
Õppe maht kokku 160 tundi (74 tundi teooria-, 30 praktika-, 36 iseseisva töö- ja 20 superviseeritud praktika 
tundi).  
Teoreetilised õppepäevad toimuvad skype/webinari vahendusel, praktilised õppepäevad aga Tervisekooli 
ruumides Tallinnas ja/või Tartus. 
 
ÕPPESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED 
Õppesse asumiseks peab õppuril olema läbitud toitumisnõustaja õpe ning klienditöö kogemus laste ja 
nende pereliikmetega töötamisel.  
 
Vastuvõtudokumendid:   

• haridust tõendav dokument (keskharidus). 

• Isiklik avaldus koos motivatsioonikirja ja CV või vabas vormis eluloo ja tööalase tegevuse 
kirjeldusega. 

• Tervisenõustaja toitumise alal õppe lõpetamise tunnistus või toitumisnõustaja õppe tunnistus ja 
sooritatud arvestused:  

o 4- päevane nõuetekohane menüü (veganmenüü ja GK-dieedi menüü) kliendile,  
o 2-päevase menüü analüüs,  
o 1 kliendijuhtum, 
o põhitoitainete ja toiduallergia/-talumatuse kontrolltöö. 

• Vähemalt 15 kliendi toitumisnõustamise kirjeldus, sh vähemalt 5 toitumise probleemiga lapse või 
tema pereliikme nõustamise kirjeldus. 
 
 

http://www.toitumisnoustajad.ee/
http://www.toitumisnoustajad.ee/
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ÕPPETÖÖ ON ÕPILASTELE TASULINE  
Õppemaksu tasutakse igakuiselt arve alusel enne vastava tsükli toimumist. Õppemaksust saab õppija 
vabastada peale lepingu lõpetamist kooliga. Vaata õppetasu maksmise korda Tervisekooli kodulehelt. 
 
ÕPPEBAAS  
Praktikaõpe toimub Tervisekooli ruumides Kalevi 108 Tartus ja Pirita tee 26c-33 Tallinnas. Koolil on 
õppetööks sisustatud ruumid ning grupitöö ruum/ruumid. Koolil on vajalikud õppe- ning näitlikustamise 
vahendid, eestikeelsed raamatud (k.a kooli poolt koostatud õpikud) ja soovitava lugemise 
demonstreerimiseks võõrkeelsed õpikud. Kool pakub õpilastele ja kooli lõpetanud praktikutele eesti 
keeles lugemiseks ja töös kasutamiseks vajalikku materjali kooli kodulehel.  
Superviseeritud praktika toimub õppurite töökohal ja kodus ning kooli nõustamiskabinetis.  
Õppetöö läbiviimise kvaliteedi kindlustamise aluseid vaata Tervisekooli kodulehelt. 
 
KOOLITAJAD 
Laste toitumisnõustamise õppe koolitajad peavad olema erialase hariduse (toitumisnõustaja või 
toitumisterapeudi) ja pedagoogilise ettevalmistusega ning lastega töötamise kogemusega.  

- Nõustamise ja kliendisuhtluse koolitaja peab olema toitumisnõustaja/toitumisterapeudi 
haridusele lisaks saanud ka psühholoogi/nõustaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ning omama laste 
ja nende peredega töötamise praktikat. 
 

Vt konkreetsete koolitajate kohta infot Tervisekooli kodulehelt. 
 
ÕPPEMEETODID 
Teoreetilises õppes kasutatakse peamiselt loenguvormi ja arutelusid. Praktikal koolikeskkonnas menüüde 
analüüsimist, juhtumite lahendamisi, rollimänge, praktiliste oskuste treeninguid.  
 
Igale õppetsüklile järgneb iseseisev töö õppematerjaliga. Iseseisev töö seisneb töös õpikute, 
loengumaterjali ja toitumisalase kirjandusega, iseseisvaks tööks on ka juhtumite analüüside kirjutamine, 
menüüde koostamine ja kontrolltöö küsimustele vastamine.  
 
Superviseeritud praktika seisneb klientide praktilise nõustamise juhendamises õpetajate poolt, juhtumite 
dokumenteerimises ja kokkuvõtete esitamises õpetajale. 
 
HINDAMINE, ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED 
Õpilane lubatakse arvestusele ja lõpetamisele, kui ta on osalenud vähemalt 80% auditoorse töö tundides 
ja 100% praktikaõppes.  
 
Õpilane lubatakse lõpueksamile, kui eelnevalt on arvestused sooritatud. 
 
Arvestused ja eksam loetakse arvestatuks/mittearvestatuks.  
 
Kordusarvestused ja korduseksam 
Arvestuse ja eksami mittesooritanud õpilane saab loa arvestust veel kaks korda sooritada.  
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KOOLITUSE EESMÄRGID, ÕPIVÄLJUNDID, ÕPPE SISU JA – MATERJALID  
 
LASTE TOITUMISNÕUSTAJA SPETSIALISEERUMISÕPE 
 
Õppe eesmärk 
Koolituse tulemusena on õpilane saanud põhjalikuma ettevalmistuse töötamaks laste ja peredega - nii 
tervete kui haigete laste või nende peredega, tundes oma kompetentsuse piire ning töötades teiste 
spetsialistide meeskonnas.  
 
Õppe õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija: 

- on suuteline pakkuma toitumisnõustamise teenust igas eagrupis tervele lapsele/lapse 
pereliikmetele lapse toitumisega seoses, sh koostama ning analüüsima menüüsid.  

- annab soovitusi selektiivse söömishäire puhul, õpetades/kasutades ise sobivaid tehnikaid ning 
suunates last vajadusel edasi teiste spetsialistide juurde. 

- on kompetentne soovitama lapsele toidulisandeid, kui ta avastab toitanetepuuduse (mitte 
haiguspuhuselt).  

- on saanud ettevalmistuse töötamiseks teiste spetsialistidega meeskonnas ning teab teiste 
meeskonnaliikmete töötamise põhimõtteid ja oskab last /lapse peret vajadusel edasi suunata. 

 
 
ÕPPE SISU JA MAHT, ÕPPEMEETODID JA -MATERJALID  
 

Teemad Õppe sisu 
Õppemeetod & 

koolitajad 

1. päev 
LAPSE ARENG 
 

Arengupsühholoogia. Laps erinevates eaperioodides – 
lapse areng, seda mõjutavad faktorid ja suhtlemine 
selles eaperioodis lapse ja tema perega. 

Teooriaõpe 8 tundi. 
Psühholoog Annely Soots; 
Psühhoterapeut Sirli 
Kivisaar. 

2. päev 
PEREPSÜHHOLOOGIA 

Laps peres, perepsühholoogia. Pere mõju lapse 
arengule, käitumisele ja haigustele. Söömise roll ja 
tähtsus perekonnas. Söömisharjumuste kujunemine ja 
muutmine perekonnas. 
 
Iseseisev töö: eneseanalüüs – päritoluperekonna mõju 
minu arengule ja täsikasvanueale, minu 
toitumisharjumustele.  

Teooriaõpe 8 tundi.  
Psühholoog Annely Soots;  
Psühhoterapeut Sirli 
Kivisaar. 

3. päev 
SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA  

Suhtlemine lapse ja perega. Perenõustamise alused. 
Praktiliste nõustamisoskuste õpe. 

4 tundi teooria- ja  
4 tundi praktikaõpet. 
Psühholoog Annely Soots. 

4. päev 
SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA  

Suhtlemine lapse ja perega – praktiliste 
nõustamisoskuste õpe. 

2 tundi teooria- ja  
6 tundi praktikaõpet. 
Psühhoterapeut 
Sirli Kivisaar. 
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5. päev 
TOITUMISE ERIPÄRAD 
ERINEVATES 
EAPERIOODIDES 

Imetamine. 
Lisatoit. 
Väikelapse toitmine. 
Kooliealise ja nooruki toitumine.  
 
Iseseisev töö: nõustada igas eagrupis last/tema 
vanemaid, vähemalt 5 juhtumit. 

Teooriaõpe 8 tundi. 
Psühholoog, toitumis- ja 
imetamisnõustaja 
Karin Järvis; 
Toitumisterapeudid 
Hiie Järva ja Triin Muiste. 

6. päev 
LASTE JA NOORUKITE 
VAIMSED PROBLEEMID JA 
TOITUMISNÕUSTAMINE 

Õppimise, käitumise, tähelepanu- ja 
keskendumishäirete seos toitumisega. 

Teooriaõpe 8 tundi. 
Funktsionaalse toitumise 
terapeudid Annely Soots 
ja Sirli Kivisaar; 
Psühholoog, toitumis-
nõustaja Karin Järvis. 

7. päev 
SELEKTIIVNE SÖÖMINE 

Selektiivne söömine vs. valiv sööja, erinevad 
lähenemised lapse paremini ja rohkemaid toite sööma 
saamiseks. 
 
Iseseisev töö: 1 selektiivse söömisega lapse /pere 
iseseisev nõustamine supervisiooni all. 

Teooriaõpe 8 tundi. 
Psühho- ja toitumis-
terapeut Sirli Kivisaar; 
Psühholoog, toitumis-
nõustaja Karin Järvis; 
Toitumisnõustaja Maarja 
Luik. 

8. päev 
ERINEVAD LASTE 
SÖÖMISE/TOITMISEGA 
SEOTUD 
TEOORIAD/LÄHENEMISED 

Näputoit. 
Meeltepõhine toitumine. 
Lapse toitumisnõustamise praktika. 

4 tundi teooria- ja  
4 tundi praktikaõpet. 
Toitumisterapeut  
Triin Muiste. 

9. päev 
SÖÖMISHÄIRED, 
MEESKONNATÖÖ PEREGA, 
PSÜHHOLOOGIDE, 
PSÜHHOTERAPEUTIDE JA 
ARSTIDEGA 

Anoreksia, buliimia, vältiv söömine jt häired uue ICD11 
klassifikatsiooni järgi, meeskonnatöö vajalikkus ja 
alused. 
Laste psühhoteraapia, mänguteraapia jt lastele 
suunatud psühhoteraapiad. Praktilised näited, sh 
psühhoteraapiast.  
 

Teooriaõpe, 
juhtuminäited praktikast 
8 tundi. 
Psühholoog, toitumis-
terapeut Annely Soots; 
Psühho- ja toitumis-
terapeut Sirli Kivisaar; 
Psühholoog, toitumis-
nõustaja Karin Järvis. 



 6 

10. päev 
KEERULISEMAD, FTT 
TASEMEL 
TERVISPROBLEEMID LAPSEL 
- MEESKONNATÖÖ 
FUNKTSIONAALSE 
TOITUMISE 
TERAPEUTIDEGA 

Autism, epilepsia, juveniilne artriit, immuunsuse 
tugevdamine, seedeelundkonna haigused, 
nahahaigused, liigestehaigused, vähk jm. Eridieedid, 
laste toitumisnõustaja kompetents, töötamine 
funktsionaalse terapeudi meeskonnas. 
 
3 eridieedi juhendamine: gluteenivaba/kaseiinivaba, 
munavaba vt dieetide juhendamine funktsionaalse 
toitumise terapeudi meeskonnas, sh retseptide 
soovitamine, toiduvalmistamise ja väljas söömise 
õpetamine lapsele/perele.  
Praktiline töö: 3 erimenüü koostamine erinevas 
vanuses lapsele (munavaba, gluteeni- ja kaseiinivaba, 
muna 

Teooriaõpe, 
juhtuminäited praktikast 
8 tundi. 
Psühholoog, toitumis-
terapeut Annely Soots; 
Psühho- ja toitumis-
terapeut Sirli Kivisaar. 
 

11. päev 
MÄNGULISED TEHNIKAD 
LASTELE TERVISLIKU 
TOITUMISE ÕPETAMISEKS 

Mängulised tehnikad, mille abil õpetada lastele 
tervislikku toitumist koolis, lasteaias, eravastuvõttudel 
jne. Mänguliste vahendite kasutamine laste nõustamisel 
(käpiknukud, lauamängud, loovterapeutilised 
lähenemised jne).  

Praktiline õpe 8 tundi. 
Mänguterapeut 
Sirli Kivisaar. 

12. päev 
TOIDULISANDID LAPSELE, 
LASTE TOITUMISNÕUSTAJA 
KOMPETENTS. 

Kuidas orienteeruda lastele suunatud toidulisandite 
maailmas. Mille alusel valida toidulisandit toidulaual 
puudujääkide likvideerimiseks? Toidulisandite 
soovitamine terviseprobleemide puhul – 
toitumisnõustaja kompetents. 

Teooriaõpe 8 tundi. 
Funktsionaalse toitumise 
terapeudid 
Annely Soots, Sirli Kivisaar 
ja  Eliisa Lukk. 

13. päev 
ARVESTUS 

Teooriaeksam.  
Praktiline lapse nõustamise juhtum.  

Praktikaõpe 8 tundi. 
Funktsionaalse toitumise 
terapeudid Annely Soots 
ja Sirli Kivisaar 

Kokku 
74 tundi teooriat 
30 tundi praktikat 

Superviseeritud praktika 20 tundi 

Iseseisev töö 38 tundi 

KOKKU 160 tundi 

 
ÕPPEMATERJALID  

• Tervisekooli loengumaterjal erinevatel teemadel. 

• Bee Wilson, “Esimene suutäis. Kuidas me sööma õpime”.  

• Annely Soots jt. “Laste toitumine ja tervis”. Pegasus 2016. 

• Euroopa laste rasvumise seire. WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI). Tervise 
Arengu Instituut. Eesti 2015/16. õa uuringu raport. Anneken Metsoja, Liis Nelis, Eha Nurk. 

• Toitumissoovitused lapse valiva söömise korral. Tervisekooli õppematerjal, 2018. 

• Selektiivne söömishäire lapsel. Markuse näide. Heleri Kukk, toitumisnõustaja. Ajakiri 
Toitumisteraapia nr. 7, 2013. 

https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/152456745217_euroopa_laste_rasvumise_seire__est_.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/152456745217_euroopa_laste_rasvumise_seire__est_.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Valiva%20soomise%20korral%20toitumissoovitused.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Valiva%20soomise%20korral%20toitumissoovitused.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Selektiivne%20s%C3%B6%C3%B6mish%C3%A4ire.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Selektiivne%20s%C3%B6%C3%B6mish%C3%A4ire.pdf
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• Vegan-laste toitumine. Kadri Hekk, toitumisnõustaja, 2018. 

• Rauapuudusaneemia lastel. Referaat 2018, Janne Kullamaa. 

• Teismeliste toitumine ja selle seosed vaimse tervisega. Karin Järvis, psühholoog, 
toitumisnõustaja 2017. 

• Mõtteid laste toitumise kohta (sh nõuandeid valiva söömisega lapse abistamiseks) ja näide 
seedevaevustega lapse toitumisest. Ülle Hõbemägi, toitumisterapeut. Toitumisteraapia nr. 1, 
2011. 

• Muutunud toitumisharjumused ja kehvem tervis. Angela Ling, toitumisnõustaja. Ajakiri 
Toitumisteraapia nr. 7, 2013. 

• Organismi hüdratsioonitaseme ja veetarbimise seosed kognitiivsete protsessidega, hinnangutega 
meeleolule ning enesetundele. Karin Järvis, psühholoog, toitumisnõustaja. 

• Keskkonna toksilisus ja tervis. Annely Soots, psühholoog ja toitumisterapeut.  Ajakiri 
Toitumisteraapia nr. 7, 2013. 

• Laste ja noorukite ülekaalulisuse ennetamine.  Siret Saarsalu, toitumisterapeut. Ajakiri 
Toitumisteraapia nr. 7, 2013. 

• Käitumisprobleemid ja muud psüühilised häired lapsel. Annely Soots, psühholoog ja 
toitumisterapeut.  Ajakiri Toitumisteraapia nr. 7, 2013. 

• Käitumishäire seos toitumisega. Kristiina Singer, toitumisnõustaja. Ajakiri Toitumisteraapia nr. 7, 
2013. 

• Käitumishäire ja toitumine. Toitumisega ADHD vastu. dr Brian Mc Donogh and Christina Bailey, 
ajakiri Advancing Nutirtion. 

• Toitainete osatähtsus laste kognitiivse arengu toetamisel. Anneli Arumetsa, 2016. 

• Jaapanis on terveimad lapsed. Irina Palk, 2017. 

• Balletitantsijast laste toitumine. Krista Mulenok, 2018. 

• Sügava ja raske puudega laste ja noorte mitteformaalsete hooldajate marginaliseerumine. 
Kvalitatiivne uurimus. Tartu 2007. Sirli Kivisaar ja Dagmar Narusson. 

• Toitumine lapse haiguse puhul. Jüri Tervisekeskuse perearst Riina Raudsik. Artikkel ajakirjast 
Toitumisteraapia nr. 3, 2012. 

 
 
HINDAMISMEETODID JA -KRITEERIUMID  
 

HINDAMISMEETOD HINDAMISKRITEERIUMID 

Iseseisva töö esitamine õpetajale: eneseanalüüs 
– päritoluperekonna mõju minu arengule ja 
täiskasvanueale, minu toitumisharjumustele. 

Õpilane analüüsib iseenda arengut nii 
toitumisnõustajana kui isiksusena, osates 
märgata arengu mõjutajaid lapsepõlvest, sh 
tuues välja mõju toitumisharjumustele. 

Iseseisva töö esitamine õpetajale: nõustada igas 
eagrupis last/tema vanemaid (vähemalt 5 kliendi 
nõustamise kogemus, esitada juhtumi analüüsid) 

Õppe aja jooksul on õpilane nõustanud 
vähemalt viit erinevas vanuses last ja/või tema 
pereliikmeid ning õpetajale esitatud juhtumite 
analüüsis on kirjeldatud juhisele vastavalt enda 
nõustamistegevust, kliendi reageeringuid ning 
saavutatud tulemusi. 

https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/tervislk%20toitumine/taimetoitlus/Vegan-laste%20toitumine%20Kadri%20Hekk%202018.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/tervislk%20toitumine/taimetoitlus/Vegan-laste%20toitumine%20Kadri%20Hekk%202018.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Teismeliste%20toitumine_%20Karin%20J%C3%A4rvis%20Tervisekooli%20l%C3%B5put%C3%B6%C3%B6.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Teismeliste%20toitumine_%20Karin%20J%C3%A4rvis%20Tervisekooli%20l%C3%B5put%C3%B6%C3%B6.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/M%C3%B5tteid%20laste%20toitumise%20kohta%20%C3%9Clle%20H%C3%B5bem%C3%A4gi.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/M%C3%B5tteid%20laste%20toitumise%20kohta%20%C3%9Clle%20H%C3%B5bem%C3%A4gi.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/N%C3%A4ide%20seedevaevustega%20lapse%20toitumisest.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/N%C3%A4ide%20seedevaevustega%20lapse%20toitumisest.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/N%C3%A4ide%20seedevaevustega%20lapse%20toitumisest.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/N%C3%A4ide%20seedevaevustega%20lapse%20toitumisest.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Muutunud%20toitumisharjumused%20ja%20kehvem%20tervis.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Muutunud%20toitumisharjumused%20ja%20kehvem%20tervis.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/H%C3%BCdratsioon%20ja%20vaimne%20tervis%20Karin%20J%C3%A4rvis.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/H%C3%BCdratsioon%20ja%20vaimne%20tervis%20Karin%20J%C3%A4rvis.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/H%C3%BCdratsioon%20ja%20vaimne%20tervis%20Karin%20J%C3%A4rvis.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/H%C3%BCdratsioon%20ja%20vaimne%20tervis%20Karin%20J%C3%A4rvis.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Keskkonna%20toksilisus%20ja%20terviseprobleemid.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Keskkonna%20toksilisus%20ja%20terviseprobleemid.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Laste%20ja%20noorukite%20%C3%BClekaalulisuse%20ennetamine.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Laste%20ja%20noorukite%20%C3%BClekaalulisuse%20ennetamine.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/K%C3%A4itumis-%20ja%20muud%20ps%C3%BC%C3%BChilised%20h%C3%A4ired%20lapsel.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/K%C3%A4itumis-%20ja%20muud%20ps%C3%BC%C3%BChilised%20h%C3%A4ired%20lapsel.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Aktiivsus-%20ja%20t%C3%A4helepanuh%C3%A4ire.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Aktiivsus-%20ja%20t%C3%A4helepanuh%C3%A4ire.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/autism/ADHD%20artikkel%20McDonogh,%20Bailey%20t%C3%B5lge.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/autism/ADHD%20artikkel%20McDonogh,%20Bailey%20t%C3%B5lge.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Anneli%20Arumetsa%20Lapse%20kogn%20areng%202016_docx.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Anneli%20Arumetsa%20Lapse%20kogn%20areng%202016_docx.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Irina%20Palk,%20referaat%20Jaapani%20lapsed%20on%20terved.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Irina%20Palk,%20referaat%20Jaapani%20lapsed%20on%20terved.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Balletitantsija%20toitumine%202018%20%20Krista%20Mulenok.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Balletitantsija%20toitumine%202018%20%20Krista%20Mulenok.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Laste%20uurimus%20Sirli%20Kivisaar%202007.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Laste%20uurimus%20Sirli%20Kivisaar%202007.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Toitumine%20laste%20haiguse%20korral.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/laste%20toitumine/Toitumine%20laste%20haiguse%20korral.pdf
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Iseseissva töö esitamine õpetajale: 1 selektiivse 
söömisega lapse/pere iseseisev nõustamine 
supervisiooni all. 

Nõustatud peab olema vähemalt ühte 
selektiivset sööjat ning saadud 
nõustamiskogemus, mida jagatakse 
superviisoriga.   

Eridieetide juhendamise kokkuvõtte esitamine 
õpetajale: gluteenivaba/kaseiinivaba, munavaba 
jt dieetide juhendamine funktsionaalse toitumise 
terapeudi meeskonnas, sh retseptide 
soovitamine, toiduvalmistamise ja väljas söömise 
õpetamine lapsele/perele. 

Õpilane on õppimise ajal juhendanud vähemalt 
kolme eridieedi menüüd ning esitanud 
õpetajale ülevaate nõustamisest ning saadud 
kogemustest, sh on kirjeldatud nõustamisel 
kasutatud meetodeid, abivahendeid jm.  

Praktiline töö: 3 erinevas vanuses lapsele/perele 
erimenüü koostamine ja esitamine õpetajale:  
munavaba, gluteeni- ja kaseiinivaba, muna ja 
gluteeni- ning kaseiinivaba vm. 

Esitatud menüüd vastavad kõikidele menüüdele 
ja erimenüüle esitatavatele nõuetele. 

Teooriaeksam: kontroll-küsimustele iseseisev 
vastamine kõikide õpitud teemade osas. 

Kõik vastused on õpetaja poolt õigeks loetud. 

Praktiline lapse nõustamine koolikeskkonnas. 

Praktiline nõustamine viiakse läbi kolmeses 
grupis ning õpilane annab nõuetekohase 
ülevaate enda kogemusest nõustajana, 
nõustatavana ja vaatlejana. 

 
Õpilane lubatakse lõpetamisele, kui ta on osalenud vähemalt 80% auditoorse töö tundides ja 100% 
praktikaõppes, esitanud kõik nõutud tööd ning läbinud eksami positiivselt. 
 
KOOLITUSE LÄBIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT 
Laste toitumisnõustaja septsialiseerumisõppe lõpetanud õpilased saavad tunnistuse LASTE 
TOITUMISNÕUSTAJA õppe lõpetamise kohta. 
 
 


