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Koolituskeskus Luwi
Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine
Sotsiaaltöö ja nõustamine
6 akadeemilist tundi

Kutsestandard Lapsehoidja, tase 5 kompetents B.2.1 Lapse
kasvukeskkonna toetamine, tegevusnäitaja 3. märkab väärkohtlemist ja
sekkub, juhindudes lastekaitseseaduses kehtestatud nõuetest; teavitab
viivitamatult asjakohast isikut/organisatsiooni; teeb koostööd
lapsevanema/hooldaja ja teiste valdkondade spetsialistidega.
Lapsevaenemad, tugispetsialistid, lapsehoidjad, õpetajad ning teised
lastega töötvad spetsialistid, kes võivad puutuda kokku laste
seksuaalse väärkohtlemisega.
Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, kuidas märgata
seksuaalselt väärkoheldud lapsi ja neid aidata.
Koolituse läbinu:
• märkab väärkohtlemise riskifaktoreid ning emotsionaalseid,
kehalisi, käitumuslikke tunnuseid ja tagajärgi;
• kasutab lipusüsteemi metoodika;
• loob usaldusliku kontakti, et vestelda väärkoheldud lapsega;
• toetab väärkoheldud last, tehes koostööd vastavate
institutsioonide ja spetsialistidega.
Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
• Väärkohtlemise riskitegurid;
• Väärkohtlemise tunnused erinevas vanuses lastel;
• Lipusüsteemi tutvustus (käitumise hindamise meetod);
• Väärkohtlemise tagajärjed arvestades lapse vanuselisi
iseärasusi;
• Laste omavaheline seksuaalne väärkohtlemine;
• Esmane väärkohtlemisest rääkimine lapsega;
• Koostöövõrgustik. Seadusandlus;
• Lapse edasine toetamine eriala raames.
Grupitööd, arutelud, miniloeng, juhtumianalüüsid
Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid
Soovituslik:
• Väärkohtlemine I ja II. Tartu laste tugikeskus

•
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Seksuaalsus ja lapse erivajadus. Tartu laste tugikeskus
• Seksuaaltervise videod. www.tarkvanem.ee
• Murebaromeeter (Justiitsministeerium).
https://www.youtube.com/watch?v=Do5P-U87OLs
Õpilane on osalenud 80% õppetöös.
Hindamismeetod: juhtumite arutelud
Hindamiskriteerium: õppija on kasutanud juhtumite arutelus
lipusüsteemi.
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui
õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend
väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule
Kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas
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