
 

Räägime Lastest 
 
 
1. Õppekava nimetus: Räägime Lastest: sekkumise praktiku väljaõpe 

 

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

3.1 Eesmärk 
Lastekaitsetöötaja oskab: a) kasutada sekkumist „Räägime Lastest“ või b) hinnata 
vajadust ja pakkuda sekkumist „Räägime Lastest“ lapsevanemale. 
 
3.2 Õpiväljundid 
 
Koolituse lõpuks õppija 

 saab aru sekkumise „Räägime Lastest“ teoreetilisest taustast, põhimõtetest, 

lähenemisviisist ja protsessist 

 oskab iseseisvalt sekkumist kasutada töös lapsevanematega VÕI 

 oskab hinnata vajadust ja pakkuda lapsevanemale sekkumise kasutamist 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja lastekaitse 
ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad.  
 
4. Õppe kogumaht (sealhulgas e-õppe, auditoorse kontaktõppe; praktilise ja 

iseseisva töö osakaal), selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid  

Koolituse maht on 26 akadeemilist tundi, sh 16 on auditoorne kontaktõpe ja       

10 iseseisev töö sekkumise logimanuaali abil kahe perega. Iseseisva töö käigus 

praktiseeritakse Räägime Lastest sekkumist ühe perega kahe koolituspäeva 

vahel ja teise perega koolituse järel.  Kahe koolituspäeva vahel 1 kuni 1,5 kuud. 

Esimesele iseseisvale praktiseerimisele järgneb suuline supervisioon koolituse 

teisel päeval. Teisele praktiseerimisele järgneb kirjalik supervisioon koolitaja 

poolt. 

 

Õppekeskkonnaks on õppetööks sobivad koolitusruumid. 

 

Õppevahendid: kaustad ja slaidimaterjalid ning „Räägime Lastest“ sekkumise 

logimanuaal jagatakse koolitusel. 

 

 

 

 

 



  

 

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

Õppe sisu  

Räägime Lastest sekkumise teoreetiline taust. 

Sekkumise eesmärk – jagatud mõistmine. 

Räägime Lastest sekkumise põhimõtted – arenguvaldkond, soodne areng, 
põlvkondade vahelised probleemid, säilenõtkus, kaitsetegurid 

Protsess ja mudeldamine, logimanuaali kasutamisoskus – tugevuste ja 
haavatavuste kaardistamine, tegevuskava koostamise põhimõtted 

Oskused sekkumise protsessi iseseisvaks läbiviimiseks 

Sekkumise mudeldamise praktiline harjutamine 

Iseseisev töö ühe kliendilooga 

Tagasiside iseseisva töö kohta, mõtted, suuline supervisioon 

Võrgustikukohtumise idee – teooria ja sammud 

Tulevikuväljavaated – kuidas edasi 

Iseseisev töö teise kliendilooga 

Kirjalik supervisioon 

 
Õppemeetodid: mini- ja interaktiivsed loengud, grupitööd, harjutamine,     
iseseisev töö ja selle refleksioon, suuline ja kirjalik supervisioon koolitaja poolt. 
 
Õppematerjalid: Räägime Lastest sekkumise logimanuaal. 
 
6. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Koolituse lõpetamiseks on vajalik vähemalt 85% kontaktõppes osalemine ja 
sekkumise praktiseerimine iseseisvalt kahe kliendilooga ja kodutööde esitamine 
suulisel ja kirjalikul supervisioonil.  
 

 
7. Väljastatavad dokumendid (tõend või tunnistus) 

 Tunnistus. 
Tõend juhul, kui kõiki kodutöid ei esitata. Tõend sekkumisega iseseisva 
töötamise kvalifikatsiooni ei tõenda. 

 
8. Koolitaja(te) kvalifikatsioon (koolituse läbiviimiseks vajaliku 

kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus) 
     Koolitajad, kes on saanud „Räägime Lastest“ koolitajate koolituse sekkumise   
      maaletooja Peaasi.ee juures.  


