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                                                                                                            käskkirjaga nr 6.2-1/74 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Toimetulek ja positiivne koostöö erivajadustega inimestega.  

Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus: 

 Erialase tasemehariduseta sotsiaal- ja hooldustöötajad ning tegevusjuhendajad. 

 

Koolituse alustamise nõuded 

Kuulumine sihtgruppi ja omama vähemalt aastast tööalast kokkupuudet erivajadustega 

inimestega. 

Rühma optimaalne suurus 

 Õppegrupi suurus 20 inimest 

Koolituse õpiväljundid 

1. Määratleb erivajaduse olemuse ja konkreetse erivajadusega kaasneva käitumismustri. 

2. Oskab mõista, aidata ja toetada erivajadusega inimest. 

3. Oskab ennast kaitsta ja kehtestada erinevates konfliktsituatsioonides erivajadusega 

inimesega.  

4. Oskab toime tulla oma emotsioonide ja pingetega ennast ning teisi kahjustamata. 

5. Oskab teha koostööd kolleegidega. 

6. Oskab nõustada erivajadustega inimese lähedasi.   

 

   Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel)            

 Kutsestandard, sotsiaaltöötaja , tase 3, 05-28052015-1.1/7k 

A.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine ( seksuaalkäitumise 

juhendamine ja toetamine; lähedaste toetamine ja juhendamine)            

Kutsestandard, sotsiaaltöötaja, tase 4, 05-28052015-1.2/10k 

 A.2.4 Töö eakatega 

A.2.5 Töö erivajadustega inimestega 

 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas: 

Eeltöö käigus koolitusvajaduse kohta sotsiaaltöö valdkonnas hoolekandeasutustes selgus, et 

koolitust vajavad paljud (kohati enamus) sotsiaal- ja hooldustöötajad ning tegevusjuhendajad. 
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Saime teada sedagi, et hoolekandeasutustel ei ole oma töötajate värbamisel võimalik valida 

koolitatud töötajat. Seega tuleb tööle võtta see, kes on nõus pakutavat tööd tegema. Eelkõige 

vajavad hoolekande asutuste töötajad psühholoogilist toetavat koolitust, et tõsta enesekindlust ja 

mõista paremini oma hoolealuste käitumist ning teha koostööd nii hoolealuste, hoolealuste 

lähedaste kui ka kolleegidega. Sihtgrupp ja kursuse sisu on valitud hoolekandeasutuste 

ettepaneku alusel, millest tulenevad ka õpiväljundid.  

Kursus on seekord planeeritud Raplamaale, kuhu on antud koolitus tellitud. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 60 

 sh kontaktõppe maht: 40 

  sh auditoorse töö maht: 20 

  sh praktilise töö maht: 20 

sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht:  

 

20 

 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 

A: AUDITOORNE TÖÖ  

Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad on kokku 20 tundi 

1. Mis on ja mis ei ole erivajadus? Erivajaduse mõiste ja erinevate erivajaduste kaartistatus. 

2. Inimese peamised väärtused ja väärtushinnangud ja oskus neid arvestada. 

3. Suhtluse kuldreeglid ja ennastkehtestava käitumise olemus. 

4. Kehtestavad tehnikad ja nende rakendatavus töös erivajadustega inimestega.  

5. Inimese elukaar ja peamised murrangud. 

6. Vananemisega seotud probleemid. 

7. Erivajadused ja seksuaalelu. 

8. Koostöö (hoolealuste, nende lähedaste ja kaastöötajatega) ja toimetulek emotsioonidega. 

9. Konfliktide ennetamine ja toimetulek. 

10. Kuidas hoiduda ise läbi põlemast. 

11. Positiivsus meis eneses. 

 

B. PRAKTILINE TÖÖ  

Praktilises õppes käsitletavate teemade maht on 20h 

1. Erinevad töötoad ja rühmatööd erivajaduse kaartistamisel, tuginedes senistele praktilistele 

kogemustele. 

2. Erinevad töötoad ja rühmatööd konfliktide ennetamisel ning toimetulekul erivajadustega 

inimestega, lähtudes senistest reaalsetest situatsioonidest. 

3. Erinevad rühmatööd toimetulekul oma emotsioonidega ja nende maandamisega.  

4. Enesekehtestamise ja suhtlemise treening. 

5. Iseseisvate tööde esitlus 
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C. ISESEISEV TÖÖ – 20h 

1. Eneseanalüüs erinevates tööalastes konfliktsituatsioonides erivajadustega inimestega 

(esitada kirjalikult ja ainult õppejõule).  

2. Ühe kindla erivajaduse põhjalikum kirjeldus ja soovitused edukamaks toimetulekuks 

(esitada õppejõule ja grupi teistele liimetele edasiseks rühmatööks). 

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub kaasaegse sisustusega 24 kohaga avaras õpperuumis, kus on kõik õppetööks vajalik 

olemas.  

 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

 Õpetaja koostatud konspekt 

 Õpetaja koostatud esitlused  

Soovitav abimaterjal õppijale: 

 Niiberg, T., Urva,T., Enesekehtestamine: ei või jah? 2009, Atlex, 320 lk. 

 Niiberg, T Õnneliku kodu ja pere saladus, Eesti Ajalehed AS, 2010, 155 lk.  

 Niiberg, T Suhtlemise kuldreeglid, Kirjastus Pegasus, 2011, 247 lk.  

 Niiberg, T Sõbraks olemise kunst, Kirjastus Pegasus, 2012, 260 lk. 

 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid 

Kursus lõpeb arvestusega. Hindamine on mitteeristav.  

Arvestus koosneb kahest osast: 

 1. iseseisvate tööde esitamine ja ühe esitlemine 

2. grupitöö (situatsioonülesande lahendamise oskus) 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Toivo Niiberg lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli sotsiaalpsühholoogina 1984.a., 2002-2004 läbis 

TÜ psühholoogia teadusmagistri täieliku teoreetilise kursuse ja kaitses magistritöö Akadeemias 

Nord 2005.a. Ta on ennast täiendanud TÜ kriisipsühholoogia ja koorektsioonipsühholoogia 

vallas. 2012-2015 õppis perenõustajaks. 2003.a. erapsühholoog ja 2003.a OÜ Katriito 

asutajaliige ja psühholoog, perenõustaja. Toivo Niiberg kuulub ajakiri Vaimupuu toimetusse. 

2015. a töötab õpetajana ja nõustab MÜ Maarjaküla. 

 

Õppekava koostajate andmed 

Toivo Niiberg – Räpina Aianduskooli psühholoog ja kutseõpetaja, 

Toivo.niiberg@aianduskool.ee 

Eda Gross – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee  
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