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Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse õppekava 

 

KOOLITUSKAVA 

Õppekavarühm Sotsiaaltöö ja nõustamine 

Õppe kogumaht 160 akadeemilist tundi. Koolitus koosneb 11 moodulist, sh tehakse 
iga mooduli raames iseseisev töö. Auditoorse kontakttõppe osakaal 
on 144 akadeemilist tundi ning iseseisva töö maht kokku 16 
akadeemilist tundi, mis jaguneb proportsionaalselt moodulite vahel 
(suurema mahuga moodulites on suurema mahuga iseseisev töö). 
Iseseisva töö eesmärk on mooduli keskse teema kinnistamine. 

Sihtrühm Perevanemad ja asenduskodu kasvatajad sotsiaalhoolekande 
seaduse tähenduses 

Õppe eesmärk Koolituse eesmärk on anda perevanematele ja asenduskodu 
kasvatajatele pere- ja asenduskodus töötamiseks vajalikud oskused 
ja teadmised ning neid nende töös toetada ja julgustada. Koolitusel 
on rõhk lapsekesksel lähenemisel (last tuleb aktsepteerida sellisena, 
nagu ta on, toetada lapse identiteeti ja kohelda last kui oma elu 
eksperti) ja perekesksel lähenemisel (kasvatajad peaksid tegema 
kõik selleks, et tagada asenduskodus last toetav õhkkond, sh 
tagama lapsel turvatunde, privaatsuse, konfidentsiaalsuse ja 
usalduse). 

Õppekeskkonna kirjeldus Koolitused toimuvad õppetööks sobivate tingimustega 
seminariruumides 

Õppematerjalide loend Töövihik ja lisamaterjalid 

Koolituse läbiviimiseks 
vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- 
või töökogemuse kirjeldus 

Koolitajatelt nõutakse koolitusmooduli teemaga seotud eriala või 
lähedase eriala kõrgharidust ning koolitamiskogemust viimasel kahel 
aastal (vähemalt üks koolitus igal aastal). 

Koolituse läbimisel 
väljastatavad dokumendid 

Tunnistus vastavalt käesolevas määruses sätestatule.  

Nõuded koolituse 
lõpetamiseks 

Koolituse läbimise tingimuseks on vähemalt 90 protsendi ulatuses 
auditoorses töös osalemine ning iga mooduli raames kodutöö 
esitamine. 
 

 

 

I moodul  
 
Mooduli nimetus 

 
Sissejuhatus 
 

 
Mooduli maht 

 
4 akadeemilist tundi 
 

 
Mooduli eesmärk 

 
Tutvustada koolituse põhiteemasid, mis on põimitud mitmesse 
teemasse. Luua õppija motivatsioon koolitus läbida, aktiivselt 
osaleda. Anda mõistmine, miks on koolitus õppija ja ka laste 
jaoks oluline. 
 

 
Omandatavad teadmised ja 
oskused 

 
Omab ülevaadet koolituse põhiteemadest ja -sõnumitest. 
 



 
Õppuse läbinu omandab 
järgmised õpiväljundid: 

 
Kirjeldab põhjalikult kasvataja rolli lapse ja noore 
arengukeskkonna loomisel. 

 

II moodul  
 
Mooduli nimetus 

 
Lapse areng ja kiindumus 
 
 

 
Mooduli maht 
 

 
20 akadeemilist tundi 
 

 
Mooduli eesmärk 

 
Anda ülevaade lapse arenguetappidest, seostades seda 
ebaturvalise kiindumussuhte tekkimise ja mõjuga lapse 
käitumisele.  

 
Omandatavad teadmised ja 
oskused 

 
Tunneb peamisi arenguetappe, nende eripärasid ja eri vanuses 
laste psühholoogilisi vajadusi. 
 
Teab teismeeaga seonduvaid eripärasid ja probleeme 
(sõltuvusained, rühmakäitumine, seksuaalkasvatus, kontakti 
saavutamine). 
 
Mõistab lapse emotsionaalset/füüsilist/sotsiaalset arengut 
(arengumosaiik ja täiskasvanuks saamine emotsionaalselt ja 
sotsiaalselt). 
 
Oskab märgata lapse arengu mahajäämust ja teab, kuhu last 
vajaduse korral suunata. 
 
Mõistab kiindumuse olulisust ja tunneb viise, kuidas 
kiindumussuhet luua. 
 
Mõistab turvalise ja ebaturvalise kiindumussuhte olemust, selle 
mõju ja sellest tulenevaid käitumismustreid. 
 
Oskab ebaturvalise kiindumussuhtega lapsega tegelemisel valida 
õigeid käitumisviise. 
 
 

 
Õppuse läbinu omandab 
järgmised õpiväljundid: 

 
Kirjeldab peamisi lapse arengu seaduspärasusi. 
Nimetab tunnusmärke, mis viitavad lapse arengust 
mahajäämusele. 
Põhjendab, miks turvaline kiindumussuhe on lapse jaoks vajalik. 
Kirjeldab lapse ebaturvalisest kiindumussuhtest tulenevaid 
käitumismustreid. 
 

 

III moodul  
 
Mooduli nimetus 

 
Kaotus ja lein 
 

 
Mooduli maht 

 
8 akadeemilist tundi 
 

 
Mooduli eesmärk 

 
Anda teadmised ja mõistmine kaotuse ja leina mõjust lapsele.  
 

 
Omandatavad teadmised ja 
oskused 

 
Teab kaotuse kategooriaid, mõistab leinaprotsessi, leinaga 
kohanemise viise, leinamist mõjutavaid faktoreid, raskusi kaotuse 
ja leinaga toimetulemisel. 
 
Oskab last leinaprotsessis toetada. 
 
Mõistab, kuidas lapse minevikukogemused mõjutavad teda 
praegu ja tulevikus. 
 



 
Õppuse läbinu omandab 
järgmised õpiväljundid: 

 
Kirjeldab leinaprotsessi, leina eesmärki ja selle staadiumeid.  
Kirjeldab võimalikke lapse leinareaktsioone. 
Nimetab viise, kuidas ta saab olla toeks leinavale lapsele. 
 

 

IV moodul  
 
Mooduli nimetus 
 

 
Väärkohtlemine 
 

 
Mooduli maht 

 
8 akadeemilist tundi 
 

 
Mooduli eesmärk 

 
Anda teadmised, mis on väärkohtlemine ja tutvustada erinevat 
tüüpi väärkohtlemise tunnusmärke. Anda juhiseid, kuidas erinevat 
tüüpi väärkohtlemise avastamisel lapsega tegeleda ja 
adekvaatselt reageerida. 
 

 
Omandatavad teadmised ja 
oskused 

 
Teab, mis on väärkohtlemine (selle erinevad liigid ja märgid). 
 
Oskab ennetada väärkohtlemist perekodus ja asenduskodus ning 
mõistab väärkohtlemise ennetamise olulisust. 
 
Oskab väärkohtlemist märgata ja sellest teavitada. 
 
Oskab adekvaatselt väärkohtlemise avastamisel sellele 
reageerida ja lapsega tegeleda.  

 
Õppuse läbinu omandab 
järgmised õpiväljundid: 

 
Nimetab väärkohtlemise füüsilisi ja käitumuslikke tunnuseid. 
Kirjeldab viise lapse väärkohtlemise tagajärgede leevendamiseks 
vastavalt lapse arengutasemele. 
Kirjeldab viise laste omavahelise väärkohtlemise ennetamiseks. 
 

 

V moodul  
 
Mooduli nimetus 

 
Lapse vaimne tervis 
 

 
Mooduli maht 

 
24 akadeemilist tundi 
 

 
Mooduli eesmärk 

 
Anda ülevaade kõige levinumatest psüühilistest häiretest 
asendushooldusel viibivate laste hulgas. Anda ülevaade, kuidas 
erinevaid häireid märgata ja kust abi otsida. Anda suuniseid laste 
toetamiseks.  
 

 
Omandatavad teadmised ja 
oskused 

 
Teab vaimset heaolu puudutavaid probleeme – aktiivsus- ja 
tähelepanuhäired, erinevad käitumisprobleemid ja pervasiivsed 
arenguhäired. 
 
Teab, mis on rehabilitatsiooniplaan ning kuidas seda perekodus 
ja asenduskodus laste toetamiseks kasutada. 
 
Teab, mis on hariduslikud erivajadused ja oskab last toetada 
(teab kuhu last suunata). 
 

 
Õppuse läbinu omandab 
järgmised õpiväljundid: 

Nimetab tunnuseid, mis võivad ilmneda õpiraskustega lapsel. 
Kirjeldab vähemalt kolme võtet kuidas autismispektrihäirega last 
toetada.  

Kirjeldab vähemalt kolme võtet kuidas käitumishäirega last 
toetada. 

Kirjeldab vaimset tervist toetavat keskkonda. 

 



VI moodul  
 
Mooduli nimetus 

 
Lapse positiivse mina-pildi toetamine 
 

 
Mooduli maht 

 
12 akadeemilist tundi 
 

 
Mooduli eesmärk 

 
Anda teadmisi, kuidas toetada asendushooldusel oleva lapse 
enesejuhtimist. 
 

 
Omandatavad teadmised ja 
oskused 

 
Mõistab enesekindluse ja enesekontrolli vajalikkust. 
 
Mõistab lapse positiivse enesehinnangu olulisust ja vajadust 
lapse enesehinnangu tõstmiseks. 
 
Arendab ja toetab lapse sotsiaalseid oskusi. 
 
Motiveerib last püüdlema oma eesmärkide poole ja toetab tema 
potentsiaali (nt hobide ja huvitegevuse toetamine). 
 
Aktsepteerib lapse unikaalsust ja tema eelistusi. 
 
Mõistab, et lapsega tuleb tegeleda individuaalselt. 
 
Oskab eristada temperamenditüüpe käitumishäiretest. 
 

 
Õppuse läbinu omandab 
järgmised õpiväljundid: 

 
Loetleb adekvaatse minapildi ja enesekindluse kujunemist 
soodustavaid ja takistavaid tegureid. 
Põhjendab lapse enesehinnangu olulisust ja kuidas last 
ümbritsevad inimesed seda igapäevaselt mõjutavad. 
 

 

VII moodul  
 
Mooduli nimetus 

 
Positiivne vanemlus 
 

 
Mooduli maht 

 
16 akadeemilist tundi 
 

 
Mooduli eesmärk 

 
Anda alusteadmisi ja suuniseid positiivse vanemluse 
rakendamiseks pere- ja asenduskodus. Rõhutada kasvataja ja 
perevanema rolli lapse toetamisel ja peretunde loomisel. 

 
Omandatavad teadmised ja 
oskused 
 

 
Tunnetab perevanema ja asenduskodu kasvatajana oma rolli, 
mõistab oma töö eesmärke. 
 
Oskab luua peretunnet, kontakti ja usaldust lastega. 
 
Valdab lapsega suhtlemise ja tema toetamise võtteid.  
 
Oskab last õiglaselt distsiplineerida, teab distsipliini ja karistamise 
erinevust ning tõhusaid distsiplineerimise meetodeid. 
 
Oskab koos lastega päevarutiine luua, nendest kinni pidada ja 
nende rikkumistega tegeleda. 
 
Mõistab lastega seksuaalsusest (sh pereplaneerimine) rääkimise 
olulisust, julgeb ja oskab lapsi seksuaalteemadel nõustada (sh 
erivajadusega lapsed). 
 
Mõistab väärtuste olulisust kasvatusprotsessis, oskab neid lastel 
kujundada. 
 
Oskab lapse heaolu nimel leida kasvatuslikes küsimustes teiste 
kolleegidega konsensuse. 
 
Mõistab enesetäienduse olulisust. 



 
 

 
Õppuse läbinu omandab 
järgmised õpiväljundid: 

 
Teeb vahet positiivsel kasvatustegevusel ning ergutuste ja 
karistustega manipuleerimisel. 
Loetleb lapse toetamise võtteid. 
Põhjendab, miks lapsega seksuaalsusest rääkimine on oluline. 
 

 

VIII moodul  
 
Mooduli nimetus 

 
Lapse õigused 
 

 
Mooduli maht 

 
16 akadeemilist tundi 
 

 
Mooduli eesmärk 

 
Tutvustatakse lapse õigusi, sealjuures keskendutakse eelkõige 
õigustele, mis on päevakohased pere- ja asenduskodus elavale 
lapsele (näiteks lapse õigus privaatsusele, lapse õigus arvamuse 
avaldamisele, lapse kaebeõigus, õigus suhelda bioloogilise 
vanemaga, lapse parim huvi, diskrimineerimisest hoidumine, 
lapse kaasamine ja osalemine). Lisaks tutvustatakse, kuidas neid 
õigusi pere- ja asenduskodus rakendada.  
 

 
Omandatavad teadmised ja 
oskused 
 

 
Teab lapse õigusi ja kohustusi, nende olulisust ning oskab neid 
rakendada. 
 
Mõistab põhiprintsiipe (ebavõrdse kohtlemise keeld, lapse huvide 
esikohale seadmine, ellujäämise ja arengu tagamine, lapse 
seisukohtade ärakuulamine ja arvestamine, lapse õigus säilitada 
oma keeleline, kultuuriline ja usuline identiteet, lapse õigus 
säilitada perekondlikud suhted, selle austamine, lapse õigus 
esitada kaebusi, rääkida oma muredest ja probleemidest). 
 
Mõistab lapse huvides töötavate isikute vahelise koostöö 
olulisust. 
 
Oskab teha koostööd lapse lähivõrgustikuga, sh probleemidega, 
mis selle koostööga kaasnevad (nt lapse bioloogiliste vanemate 
eripärad). 
 

 
Õppuse läbinu omandab 
järgmised õpiväljundid: 

 
Defineerib lapse õigused. 
Selgitab lapse õiguse põhiprintsiipe ja teab miks tuleb eriti 
rõhutada laste õigusi asendushooldusel. 
Toob põhjuseid, miks on lapse jaoks tähtis, et asendushooldusel 
olles säiliksid tema peresidemed.  
Teab, miks on oluline last kaasata. 
Nimetab võrgustiku liikmed kelle poole võib pöörduda abi 
saamiseks, kui lapse õigusi on rikutud. 
 

 

IX moodul  
 
Mooduli nimetus 
 

 
Seadusandlus, regulatsioonid, juhtumiplaan ja tegevuskava 

 
Mooduli maht 
 

 
8 akadeemilist tundi 

 
Mooduli eesmärk 
 

 
Anda ülevaade peamistest asendushooldust puudutavatest 
seadustest ning regulatsioonidest, ettekirjutustest, juhenditest, 
juhtumiplaanist ja tegevuskavast. 
 

 
Omandatavad teadmised ja 
oskused 

 
Tunneb perevanema ja asenduskodu kasvataja õigusi ja 
kohustusi. 
 



Omab ülevaadet sotsiaalhoolekande seadusest, 
perekonnaseadusest, lastekaitseseadusest, perekodu ja 
asenduskodu puudutavatest regulatsioonidest, juhtumiplaanist ja 
tegevuskavast.  
 
Omab ülevaadet asendushoolduse viisidest ja nende erinevustest 
(eeskoste, hoolduspered, perekodud, asenduskodud, 
lapsendamine). 
 
Mõistab oma rolli juhtumiplaani ja tegevuskava koostamisel. 
 
Mõistab vajalikkust kaasata last juhtumiplaani ja tegevuskava 
koostamisse. 
 

 
Õppuse läbinu omandab 
järgmised õpiväljundid: 

 
Kirjeldab oma rolli lapse juhtumiplaani ja tegevuskava 
koostamisel. 
Määratleb kokkuvõtvalt asendushoolduse eesmärgi. 
Loetleb asendushoolduse valdkonna olulisi seaduseid, juhendeid 
ja regulatsioone. 
 

 

X moodul  
 
Mooduli nimetus 
 

 
Konflikti juhtimine 

 
Mooduli maht 
 

 
16 akadeemilist tundi 

 
Mooduli eesmärk 
 

 
Anda teadmisi konfliktide ennetamiseks ja kriisiolukorras 
toimetulekuks. 
 

 
Omandatavad teadmised ja 
oskused 

 
Oskab konflikte ennetada. 
 
Oskab erinevates kriisiolukordades toime tulla (n-ö esmane 
reageerimine konflikti puhkemisel). 
 
Oskab konflikte rahumeelselt, lapsi mitte alandavalt ja lapse 
õigustest lähtuvalt lahendada. 
 
Mõistab enesereflektsiooni vajadust ja oskab seda rakendada. 
 
Oskab tegeleda lastevahelise kiusamisega pere- ja 
asenduskodus. 
 
Oskab kaasata kolleege konfliktide lahendamisse. 
  

 
Õppuse läbinu omandab 
järgmised õpiväljundid: 

 
Nimetab kriisikäitumise ABC põhimõtteid. 
Kirjeldab tõhusaid konfliktide ennetamise meetodeid. 
Nimetab tõhusaid konfliktide lahendamise tehnikaid. 
 

 

XI moodul  
 
Mooduli nimetus 
 

 
Töötaja vaimne tervis 

 
Mooduli maht 
 

 
12 akadeemilist tundi 

 
Mooduli eesmärk 
 

 
Anda perevanemale ja asenduskodu kasvatajale tuge pere- ja 
asenduskodus töötamisest tulenevate pingete ja probleemidega 
toimetulekuks.  
 

 
Omandatavad teadmised ja 
oskused 

 
Tunneb läbipõlemise ja stressi tunnuseid enda ja kolleegide seas. 
 



 Tunneb stressiga toimetuleku võimalusi. 
 
Oskab vajaduse korral abi otsida. 
 
Oskab oma aega planeerida (tegevuste ja laste vahel, pere- ja 
asenduskodu ning eraelu vahel). 
 
Tunneb enesejuhtimise meetodeid ja oskab neid kasutada. 
 
 

 
Õppuse läbinu omandab 
järgmised õpiväljundid: 

 
Oskab analüüsida tööstressi ja läbipõlemise osas iseennast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


