
Sotsiaalministri 26. novembri 2008. a määruse nr 73  

„Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja  

 pedagoogika täienduskoolituste läbiviimise korra  

 ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine“  

LISA 1  

   

Asenduskodu kasvatusala töötaja pedagoogika täienduskoolituse õppekava  

   

Mooduli nr.  I  

Mooduli nimetus  Lapse  areng ja selle kujunemine, erivajadusega laps  

   

Mooduli eesmärk  Selgitada osalejatele lapse arenguga kaasnevaid seaduspärasusi, 

pakkuda välja lahendusi erinevate situatsioonidega toimetulemiseks  

Käsitletavad teemad  Psüühilise arengu tingimused  

Imiku psüühilise arengu eeldused  

Väikelapse iseloomustus  

Lapse koolielu algus  

Murdeea tähtsus lapse arengus  

Täisealisuse avardumine ja väärtushinnangute kujunemine  

Kiindumuskäitumine  

Käitumishäired ning erivajadusega laps  

Mooduli maht  32 tundi  

   

Mooduli nr.  II  

Mooduli nimetus  Integratiivne laste ja peretöö  

   

Mooduli eesmärk  Laste ja peretöö intersektoraalsuse ning selle edendamise 

võimaluste tundmaõppimine  

Käsitletavad teemad  Laste ja peretöö piirkondlikud ressursid  



Laste ja peretöö sektorid, praktikud ja erialakultuurid  

Laste ja peretöö rahvuskultuuriline mitmekesisus  

Laste ja peretöö aegruum  

Praktikute ühistegevus intersektoraalsete probleemide lahendamisel  

Mooduli maht  8 tundi  

   

Mooduli nr.  III  

Mooduli nimetus  Sotsiaalpedagoogika  

   

Mooduli eesmärk  Tutvustada sotsiaalpedagoogika olemust. Anda ülevaade erinevatest 

sotsiaalpedagoogika vooludest.  

Käsitletavad teemad  Sotsiaalpedagoogika mõiste, olemus ja selle tõlgendused  

Jõustamine ja innustamine - sotsiaalpedagoogika olulisemad 

elemendid  

Aktiivsus ja vabaduspedagoogika  

Mooduli maht  16 tundi  

   

Mooduli nr.  IV  

Mooduli nimetus  Kasvatuspsühholoogia, ealine ja pedagoogiline psühholoogia  

   

Mooduli eesmärk  Õppida tundma lapse psühholoogilisi iseärasusi õppeprotsessis. 

Tähelepanu pööratakse õpetuse diferentseerimisele ja 

individuaalsele lähenemisele  

Käsitletavad teemad  Õppeprotsessi olemus, eesmärgid  

Teadmiste konstrueerimine  

Kõrgema astme mõtlemise arendamine  

Motivatsiooni mõjust õppimisele  

Motiveerivad õpiülesanded  

Õpiraskused  

Arengulised kitsendused ja võimalused  

Individuaalsed eripärad õppimisel  



Mooduli maht  56 tundi  

   

Mooduli nr.  V  

Mooduli nimetus  Sõltuvused  

   

Mooduli eesmärk  Anda ülevaade sõltuvustest ja sõltuvuskäitumisest ning selle 

omandamisest. Preventiivne töö. Anda teadmisi, kuidas 

sõltuvusprobleemidega lastega käituda.  

Käsitletavad teemad  Sotsiaalne sõltuvus  

Sõltuvuskäitumise omandamine  

Sõltuvuse tunnused  

Mooduli maht  8 tundi  

     

   

Sotsiaalministri 26. novembri 2008. a  määruse nr 73  

 „Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja  

 pedagoogika täienduskoolituste läbiviimise korra  

 ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine“  

LISA 2  

   

Asenduskodu kasvatusala töötaja sotsiaaltöö täienduskoolituse õppekava  

   

Mooduli nr.  I  

Mooduli nimetus  Laste heaolu põhimõtted ja hoolekande alused  

   

Mooduli eesmärk  Tutvustada laste hoolekande süsteemi, anda ülevaade erinevatest 

alusdokumentidest ja valdkonda reguleerivatest seadusandlikest 

aktidest. Tekitada diskussioon eetilistel teemadel.  

Käsitletavad teemad  Lapse õigused ja kohustused  

Töötaja õigused ja kohustused  



Eetika, moraal ja seadusandlus  

Mooduli maht  8 tundi  

   

Mooduli nr.  II  

Mooduli nimetus  Sissejuhatus sotsiaaltöösse  

   

Mooduli eesmärk  Tutvustada osalejatele erinevaid sotsiaaltöö teooriaid ning arutleda 

sotsiaaltöö printsiipide ja meetodite kasutamise üle Eesti 

hoolekandes.  

Käsitletavad teemad  Sotsiaaltöö teooriad  

Sotsiaaltöö printsiibid ja meetodid  

Eesti avalik hoolekanne  

Mooduli maht  8 tundi  

   

Mooduli nr.  III  

Mooduli nimetus  Juhtumitöö  

   

Mooduli eesmärk  Tutvustada juhtumitöö metoodikat. Anda ülevaade 

juhtumikorralduslike sekkumisplaanide koostamise alustest ning 

eesmärkide sõnastamisest.  

Käsitletavad teemad  Klienditeeninduse põhimõtted  

Informatsiooni kogumine, töötlemine ja hoidmine  

Probleemi määratlemine  

Juhtumikorralduslike sekkumisplaanide koostamine ja täitmine  

Võrgustikutöö  

Tagasiside andmine  

Mooduli maht  56 tundi  

Mooduli nr.  IV  

Mooduli nimetus  Grupitöö  

   

Mooduli eesmärk  Tutvustada gruppide kujunemist, grupi arengu erinevaid etappe ja 

anda näpunäiteid nõustamise ja konsulteerimise alustest. Rühma 

juhtimine  

Käsitletavad teemad  Erinevad grupid  



Grupi areng  

Eneseabi grupid  

Rühmatöö  

Mooduli maht  24 tundi  

   

Mooduli nr.  V  

Mooduli nimetus  Supervisioon  

   

Mooduli eesmärk  Tutvustada supervisiooni ja töö juhendamise mõisteid ja töötada 

välja töö juhendamise supervisiooni kord  

Käsitletavad teemad  Enesetäiendamine ja arendamine  

Tööjuhendamine  

Mooduli maht  16 tundi  

Mooduli nr.  VI  

Mooduli nimetus   Praktiline sotsiaalpoliitika  

   

Mooduli eesmärk  Sotsiaalpoliitika keskkonnapõhiste praktiliste toimemehhanismide 

tundmaõppimine  

Käsitletavad teemad  Sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse printsiibid ning mudelid  

Sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö aegruum  

Laste ja peretöö sektorid, praktikud ja erialakultuurid  

Laste ja peretöö rahvuskultuuriline mitmekesisus  

Praktikute ühistegevus intersektoraalsete probleemide lahendamisel  

Mooduli maht  8 tundi  

   

   

  Sotsiaalministri 26. novembri 2008. a  määruse nr 73  

 „Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja  

 pedagoogika täienduskoolituste läbiviimise korra  

 ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine“  

LISA 3  



   

Asenduskodu abikasvatajate 160-tunnise 

sotsiaaltöö ja pedagoogika 

täienduskoolituse õppekava  

   

Mooduli nr.  I  

Mooduli nimetus  Laste heaolu põhimõtted ja hoolekande alused  

   

Mooduli eesmärk  Tutvustada laste hoolekande süsteemi, anda ülevaade erinevatest 

alusdokumentidest ja valdkonda reguleerivatest seadusandlikest 

aktidest. Tekitada diskussioon eetilistel teemadel.  

Käsitletavad teemad  Lapse õigused ja kohustused  

Töötaja õigused ja kohustused  

Eetika, moraal ja seadusandlus  

Mooduli maht  8 tundi  

   

Mooduli nr.  II  

Mooduli nimetus  Lapse normaalne areng ja selle kujunemine  

Mooduli eesmärk  Selgitada osalejatele lapse arenguga kaasnevaid seaduspärasusi, 

pakkuda välja erinevaid lahendusi toimetulemiseks.  

Käsitletavad teemad  Psüühilise arengu tingimused  

Imiku psüühilise arengu eeldused  

Väikelapse iseloomustus  

Lapse koolielu algus  

Murdeea tähtsus lapse arengus  

Täisealisuse avardumine ja väärtushinnangute kujunemine  

Kiindumuskäitumine  

Mooduli maht  32 tundi   

   

Mooduli nr.  III  



Mooduli nimetus  Positiivse muutuse soodustamine  

   

Mooduli eesmärk  Aidata osalejatel aru saada usaldussuhte loomise tingimustest ja 

võimalustest läbi kommunikatsioonitehnikate õpetamise  

Käsitletavad teemad  Suhtlemise olemus  

Suhtlemise etapid  

Kuulamisoskus  

Intervjueerimisoskus  

Tagasiside - positiivne ja negatiivne  

Positiivse suhte loomine  

Nõustamise alused  

Mooduli maht  32 tundi  

   

Mooduli nr.  IV  

Mooduli nimetus  Motiveerimine ja konfliktide juhtimine  

   

Mooduli eesmärk  Õpetada osalejatele konfliktidega toimetuleku võimalusi, aidata 

koostada juhtumiplaani, tutvustada erinevaid tingimusi 

motivatsiooni suurendamiseks.  

Käsitletavad teemad  Juhtumiplaani koostamine  

Hindamine  

Planeerimine  

Probleemi olemus  

Eesmärgid  

Motivatsioon  

Mooduli maht  24 tundi  

   

Mooduli nr.  V  

Mooduli nimetus  Eneseanalüüs  

   

Mooduli eesmärk  Tutvustada erinevaid võimalusi, mis aitavad vältida läbipõlemist  



Käsitletavad teemad  Eneseanalüüs  

Kuidas seada prioriteete  

Kuidas planeerida aega  

Kuidas öelda „ei“  

Mooduli maht  8 tundi  

   

Mooduli nr.  VI  

Mooduli nimetus  Erivajadusega laps, käitumishäired ja seksuaalkasvatus 

erivajadusega inimestele  

   

Mooduli eesmärk  Luua tingimused hoolekandeasutuse kasvatusala töötajale teadmiste 

ja oskuste parendamiseks erivajadusega lapsega töötamisel  

Käsitletavad teemad  Kõrvalekalde põhjused ja iseloomustus  

Käitumisraskustega ja agressiivne laps  

Seksuaalkasvatus ja seksuaalhäired  

Mooduli maht  8 tundi  

   

Mooduli nr.  VII  

Mooduli nimetus  Sõltuvus  

   

Mooduli eesmärk  Anda ülevaade sõltuvustest ja sõltuvuskäitumisest ning selle 

omandamisest. Preventiivne töö. Anda teadmisi, kuidas 

sõltuvusprobleemidega lastega käituda.  

Käsitletavad teemad  Sotsiaalne sõltuvus  

Sõltuvuskäitumise omandamine  

Sõltuvuse tunnused  

Mooduli maht  8 tundi  

   


