
 
 

Sotsiaalkaitseministri 09.02.2016. a määruse nr 11  
„Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja  

 pedagoogika täienduskoolituste läbiviimise korra, selle täpsustatud mahu  
 ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine“  

LISA 1  

   

Asenduskodu kasvatusala töötaja pedagoogika täienduskoolituse õppekava (160 
akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi moodustab iseseisev töö, sealhulgas 
lõputöö koostamine) 

 

Moodul I Lapse areng ja selle kujunemine, erivajadusega laps (mooduli maht 32 
akadeemilist tundi) 

Käsitletavad teemad Õpiväljundid 

Lapse 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 läbinu tunneb lapse arenguga 
kaasnevaid seaduspärasusi ja oskab pakkuda 
välja lahendusi erinevate situatsioonidega 
toimetulemiseks. Teab ja oskab oma töös 
rakendada järgmisi teadmisi ja oskusi: lapse 
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. 

  Moodul II Integratiivne laste ja peretöö (mooduli maht 8 akadeemilist tundi) 

Käsitletavad teemad Õpiväljundid 

Laste ja peretöö piirkondlikud ressursid  

Laste ja peretöö sektorid, praktikud ja 
erialakultuurid  

Laste ja peretöö rahvuskultuuriline 
mitmekesisus  

Laste ja peretöö aegruum  

Mooduli läbinu tunneb laste ja peretöö 
intersektoraalsuse ning selle edendamise 
võimalusi, teab laste ja peretöö piirkondlikest 
ressurssidest, sektoritest, praktikutest ja 
erialakultuuridest, samuti rahvuskultuurilistest 
eripäradest ja laste ja peretöö aegruumist. 

Teab ja oskab rakendada oma rolli praktikute 
ühistegevuses intersektoraalsete 
probleemide lahendamisel. 



Praktikute ühistegevus 
intersektoraalsete probleemide 
lahendamisel  

 Moodul III Sotsiaalpedagoogika (mooduli maht 16 akadeemilist tundi) 

Käsitletavad teemad Õpiväljundid 

Sotsiaalpedagoogika mõiste, olemus ja 
selle tõlgendused  

Jõustamine ja innustamine - 
sotsiaalpedagoogika olulisemad 
elemendid  

Aktiivsus ja vabaduspedagoogika  

Mooduli läbinu tunneb sotsiaalpedagoogika 
olemust, sotsiaalpedagoogika mõistet ja 
selle tõlgendusi, oskab  anda ülevaadet 
erinevatest sotsiaalpedagoogika vooludest. 

Oskab rakendada igapäevatöös 
sotsiaalpedagoogilisi lähenemisi ja võtteid, 
jõustada ja innustada lapsi. 

 Moodul IV Kasvatuspsühholoogia, ealine ja pedagoogiline psühholoogia (mooduli 
maht 56 akadeemilist tundi) 

Käsitletavad teemad Õpiväljundid 

Õppeprotsessi olemus, eesmärgid  

Teadmiste konstrueerimine  

Kõrgema astme mõtlemise arendamine  

Motivatsiooni mõjust õppimisele  

Motiveerivad õpiülesanded  

Õpiraskused  

Arengulised kitsendused ja võimalused  

Individuaalsed eripärad õppimisel  

Tunneb lapse psühholoogilisi iseärasusi 
õppeprotsessis, oskab õpetuses 
rakendada diferentseeritust ja 
individuaalset lähenemist. Teab ja 
rakendab õppeprotsessi olemusele ja  
eesmärkidele kohaselt teadmiste 
konstrueerimist, kõrgema astme mõtlemise 
arendamist, motivatsiooni mõju õppimisele, 
motiveerivate õpiülesannete rakendamist, 
tuleb toime lapse õpiraskustega ja  
arenguliste kitsenduste ja võimalustega. 

  Moodul V Sõltuvused (mooduli maht 8 akadeemilist tundi) 

  Käsitletavad teemad Õpiväljundid 

Sotsiaalne sõltuvus  

Sõltuvuskäitumise omandamine  

Sõltuvuse tunnused  

Mooduli läbinu tunneb sõltuvusi ja 
sõltuvuskäitumist ning selle omandamist. 
Tunneb ja oskab rakendada preventiivset 
tööd sõltuvuste ja sõltuvuskäitumise 
ennetamiseks. Teab ja oskab 
sõltuvusprobleemidega lastega käituda. 

 


