
 

Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule 
seksuaalkäitumisele reageerimine 
 
 
1. Õppekava nimetus: Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule 

seksuaalkäitumisele reageerimine 

 

2. Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine 
 
3. Eesmärk ja õpiväljundid 
 

3.1 Eesmärk 
Teadmised ja oskused, et tunda ära lapse seksuaalse arengu kõrvalekalded ja 
normid ning oskus ja julgus sobimatu või lubamatu seksuaalkäitumise korral 
pedagoogiliselt reageerida 
 
3.2 Õpiväljundid 
 
Koolituse lõpuks õppija 

 teab, milline on lapse ja noore eakohane seksuaalne areng ja kuidas seda toetada 

 oskab eristada eakohast (loomulikku), sobimatut ja lubamatut seksuaalkäitumist 

Lipusüsteemi metoodika järgi 

 oskab piireületavale seksuaalkäitumisele pedagoogiliselt reageerida 

 oskab õpetada Lipusüsteemi metoodikat kolleegidele ning luua laste ja noorte 

seksuaalkäitumisega  seotud juhtumite käsitlemisel turvalise ja toetava 

õhkkonna 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ning asendus- 
ja perekodude töötajad.  
 
4. Õppe kogumaht (sealhulgas e-õppe, auditoorse kontaktõppe; praktilise ja 

iseseisva töö osakaal), selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid  

a) Õppe maht on 14 akadeemilist tundi, millest 12 on auditoorne kontaktõpe ja 2 

iseseisev töö (näitejuhtumi hindamine ja pedagoogiline vastus vastavalt 

Lipusüsteemi metoodikale). Õppekeskkonnaks on selleks sobivad 

koolitusruumid.  

b) Õppe maht on 14 akadeemilist tundi, koolitus toimub veebikeskkonnas 

Moodle. Esmalt 3 tundi tutvuvad osalejad iseseisvalt videoloengute jm 

materjalidega, seejärel toimub veebiseminar mahus 6 akadeemilist tundi. 

Peale seminari lahendatakse iseseisvalt 5 tundi 1-2 näidisjuhtumit ja 

postitatakse vastused foorumisse. 

 



  

Õppevahenditena kasutatakse koolitusel Lipusüsteemi metoodikat -   

     lipud, hindamiskriteeriumid, reageerimisjuhised ning laste seksuaalse      

     arengu tabel. Koolitusel kasutatakse näitjuhtumeid. 

 

5. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Õppe sisu  

Sissejuhatus Lipusüsteemi 

Lapse seksuaalne areng eelkoolieas 

Lapse seksuaalne areng koolieas 

Lipusüsteemi rooliratas (olukorra hindamine, kriteeriumid, lippude 
iseloomustus, lisakriteeriumid) 

Juhtumite arutelu rühmades (näitjuhtumid, oma juhtumid, eriolukorrad) 

Olukordadele reageerimine (laste tasand, vanemate tasand) 

Olukordadele reageerimine (organisatsiooni tasand) 

 
Õppemeetodid: mini- ja interaktiivsed loengud, grupitööd, juhtumite analüüs 
 
Õppematerjalid: 

 Juhendmaterjal: Frans, E. (2020). Sensoa lipusüsteem: laste ja noorte 
lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine 

 
 
6. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Koolituse lõpetamiseks on vajalik kontaktõppe tundides osalemine vähemalt 85% 
ning iseseisvate tööde esitamine koolitajale/e-õppekeskkonnas Moodle. 

 
7. Väljastatavad dokumendid (tõend või tunnistus) 

 Tunnistus 
 
8. Koolitaja(te) kvalifikatsioon 

 Lipusüsteemi koolitajad, kes on läbinud selle metoodika koolitajate koolituse või 
olnud koolitajate koolitajad.  

 


