
 
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Haapsalu Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Tugiisiku koolitus 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi) 

Sotsiaaltöö ja nõustamine 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 

erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 

optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm: inimesed, kes soovivad tööle asuda tervisest tuleneva erivajadusega lapse või 

toimetulekuraskustes pere tugiisikuna. 

Grupi suurus: 12 inimest 

Õppe alustamise nõuded: - 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Koolituse lõpuks õppija: 
1. orienteerub sotsiaalhoolekande süsteemis, sotsiaalteenustes ja - toetustes ning tunneb 

sotsiaaltöö põhimõtteid, lähtudes kutse-eetikast; 

2. teab suhtlemise ja nõustamise põhimõtteid, toetab oma teadmiste ning oskustega laste 

ja tema vanemate toimetulekut, arengut ja vajadusi; 
3. juhendab erivajadusega last ja toimetulekuraskustes pere turvalise ja toetava 

kasvukeskkonna loomisel. 
 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Kutsesandard sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 
B.2.8. (1,2) 
B.2.9. (1,2) 
B.2.12.  
B.2.14. (1, 4,5) 

Põhjendus.Tuua põhjenduskoolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas. 

Õppekava on seotud tugiisiku kutsestandardiga,  vajalikkuse põhjendus otseselt seotud 

Kutsekoja uuringuga (2020) “COVID-19 põhjustatud majanduskriisi mõju tööjõu ja oskuste 

vajaduse muutusele”. Uuring ütleb, et (lk 175-177) sotsiaalteenuste osutamine on muutunud 

keerulisemaks, probleemid muutusid (peredes) varajtumateks. Valdkonnas töötavad 

inimesed vajavad koolitust ja tuge suhtlemise, nõustamise, enesehoiu ja stressi maandamise  



 
 

  

osas ning ka teenusedisaini oskustes. Koolitus aitab tugiisikutel selgemalt aru saada, milline 

on teenusevajadus eri tüüpi olukordades ja  kuidas seda efektiivselt osutada (lk 177). 

Covid-19 ajal suurenes tööjõu vajadus sotsiaalvaldkonnas, koolitus aitab inimesi tööks 

tugiisikuna paremini ette valmistada. Seoses viiruse puhangutega ning isolatsioonis olemisega 

vajavad erivajadusega inimesed ning toimetulekuraskustes pered suuremat toetust, mis eeldab 

rohkem abistajaid ning suuremaid teadmisi. Kui lapsed saavad olla koolis või lasteaias, siis on 

sealsel tugipersonalil võimalik lapsi toetada. Kui lapsed on piirangutest tulenevalt pidevalt 

kodus, siis on nende abistamiseks vaja rohkem ressurssi nii inimeste kui ka teadmiste osas.  
 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  70 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 70 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpe loengu, seminarivõi muus koolis määratud vormis) 
70 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
0 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 
 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada 

auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on õpiväljundite 

saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui 

need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu:  

 

Kutse-eetika ja võrgustikutöö sotsiaalhoolekandes - kokku 4 tundi (Leili Mutso) 

- sotsiaalhoolekande seadus 1 

- kutse-eetika ja võrgustikutöö (perekonnas ja tugivõrgustikuga) 2 

- sotsiaalteenused ja –toetused (s.h. tugiisikuteenuse osutamise alused) 1 

Suhtlemine ja nõustamispõhimõtted tugiisiku töös – kokku 12 tundi (Mare Tereping) 

- minateade 

- hinnanguvaba kirjeldamine 

- kellel on probleem 

- nõustamise eetika 

- eneseanalüüs suhtlejana 

- koostöö põhimõtted 

Lapse areng ja selle toetamine – kokku 6 tundi (Kristin Binsol) 

 

Erivajadusega seotud teemad – kokku 30 tundi  (Kristin Binsol) 



 
 

  

- erivajadus, puuete liigid  ja enamlevinud terviseprobleemid – 12 loengutundi 

- aktiivsus- ja tähelepanuhäire 6 loengutundi  

- pervasiivne arenguhäire  6 loengutundi  

- vaimne alaareng (kerges ja mõõdukas astmes) 6 loengutundi  

Probleemse käitumise ennetamine ja juhendamine erivajadustega laste puhul – kokku 8 

tundi (Monika Salumaa) 

- probleemse käitumise ennetamine ja juhendamine 

- erivajadus ja seksuaalsus 

 

Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine – 4 tundi (Lisett Randlepp) 

 

Tugiisiku eneseabi -  6 tundi  (Kristin Binsol) 

- läbipõlemise ennetamine 

- enesekehtestamine töös HEV lapsega/noorega 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Õpe viiakse läbi kutsehariduskeskuse õppeklassides, kus on olemas koolitusteks vajalikud 

vahendid: tahvel, arvuti, töökohad koolitajale ja õppijatele, videoprojektor jms. Vajadusel saab 

kasutada arvutiklassi, kooli raamatukogu ja tahvelarvuteid. Koolitusel on kasutuses ka 

hooldustöö õppelabor, mis sisaldab vajalikke õppevahendeid. Kõik kooliruumid vastavad 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Teoreetilist õpet on kool valmis korraldama Google Meet 

ja/või Zoom keskkonnas. 

 

Õppemeetodid ja materjalid: aktiivne ja kaasav loeng, grupi-ja paaristööd, analüüs, 

arutelud. Koolitusmaterjalid annab koolitaja. 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakseõpiväljundite saavutamist.  

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi komplekstesti koolituse lõpus. 

Hindamismeetod: Test ja tulemuste arutelu 

Kriteeriumid: Testi läbimine 70 % ulatuses. 

 

Lõpetajale väljastatakse: 

●      Haapsalu KHK täienduskoolituse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on 

täidetud. Nõutav on õpiväljundite hindamine ja vähemalt 70% ulatuses õppekava läbimine. 

Hindamine on mitteeristav. 

või 

● tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 

väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

 

 

5. Koolitaja andmed 



 
 

  

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks 

vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus. 

Kristin Binsol - töötab SA Innove õppenõustamisteenuste arenduskeskuses eripedagoogika 

peaspetsialistina, eripedagoogika valdkonna lektorina Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikooli 

Haapsalu Kolledžis, õpetajana Haapsalu Kutsehariduskeskuses. 

 

Monika Salumaa - töötab alates 1986 aastast erihoolekandes, põhihariduselt tegevusterapeut 

(üks Eestis esimesi), 15 viimast aastat olnud käitumisekspert - tegeleb probleemsete 

kliendijuhtumitega. Täiskasvanute koolitaja aastast 2001.  

 

Leili Mutso - Haapsalu Kutsehariduskeskuses sotsiaalvaldkonna õppetöö koordinaator, 

õpetaja ja koolipoolne praktikajuhendaja. Töötab ka Läänemaa Naiste Tugikeskuses. 25 

aastat sotsiaaltöö kogemust kohalikus omavalitsuses sotsiaaltöötaja ja lastekaitsetöötajana. 

 

Mare Tereping - Töötanud ja koolitanud valdavalt haridusvaldkonnas. Tegelenud üle 10 aasta  

psühhodraamaga. Täiskasvanute koolitaja ja nõustaja. 

 

Lisett Randlepp - Lääne-Nigula valla lastekaitsetöötaja 2,5 aastat. Õpib magistriõppes 

sotsiaaltööd. Uuendusmeelne noor spetsialist. 

 

Õppekava koostaja:  
Leili Mutso, kutseõpetaja, leili.mutso@hkhk.edu.ee 

 

 
 
 

mailto:leili.mutso@hkhk.edu.ee

