Koolitaja OÜ
Rahvusvahelise kaitse saaja tugiisik
Õppekava
1. Õppekava rühm ja õppekava koostamise alused
Õppekava rühm: 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine.
Õppekava koostamise alus: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kutsestandard.
Spetsialiseerumine: A.2.10 Töö rahvusvahelise kaitse saajaga.
2. Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: koolitusel osaleja omandab teadmisi, mis on vastavuses Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna spetsialisti tase 4 kutsestandardi, töö rahvusvahelise kaitse saaja
kompetentsidele ja kompetentsipõhistele tegevusnäitajatele.
Koolituse lõpetaja määratleb ja arendab ennast rahvusvahelise kaitse saaja tugiisikuna ning
oskab kasutada oma teadmisi ja praktilisi oskusi erialases töös, lähtuvalt kliendi
individuaalsetest vajadustest.
Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:
1) Mõistab rahvusvahelise kaitse saaja tugiisikteenuse olemust, järgib eetika põhimõtteid ja
seadusandlust;
2) Teab mis on ränne (rändeliikide, rändestatistika tutvustus, mõisted);
3) Toetab klienti teenuste saamisel (sh kaitsesaajatele suunatud spetsiiflised teenused ning
teenused, mida nad tavaliselt kasutavad ja vajavad);
4) Teab võimalike nähtavad ja nähtamatud takistusi erinevate teenuste kasutamisel;
5) Teeb võrgustikutööd, kaitsesaaja toetamisel;
6) Mõistab rändajate vaimse tervise seisundeid;
7) Mõistab kultuuritundlikkuse olemust ja arendab endas seda oskust.

3. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused
Sihtgrupp on inimesed, kes soovivad pakkuda rahvusvahelise kaitse saaja tugiisikuteenust
täiskasvanutele, lastele ja peredele.
4. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond, õppevahendid
Õppe maht ja ülesehitus: koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 8 auditoorse töö
tundi.
Õppekeskkond ja –vahendid: füüsiline õppetöö viiakse läbi täiskasvanute õppimist
toetavates koolitusruumides, milles on liikumisvõimalus ja mis on seotud õppe
ülesehitusega. Veebipõhine õpe toimub e-õppekeskkonnas, mis on turvaline ja kasutatav
vaid koolitajatele ja õppijatele.
5. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppe-meetodid ja -materjalid
Õppemeetodid: koolitus sisaldab erinevaid täiskasvanuõppe meetodeid, mis kaasavad
õppijaid: loengud, arutelud, individuaalsed harjutused, paaris- ja grupitööd, situatsioonide
lahendamine.
Õppematerjalid: koolitajate koostatud õppematerjalid on paberkandjal õpimapis või
mälupulgal või e-õppekeskkonnas.
anneli@koolitaja.com | 528 3358 |reg.kood 12072890 | Koolitaja OÜ | Hariduse 3 Rapla 79513 | www.koolitaja.com

Koolitaja OÜ
Õppe ülesehitus ja maht:

Õppe sisu:
Tugiisiku spetsialiseerumisega seotud kompetents:
Töö rahvusvahelise kaitse saajaga.

Maht 8 tundi

Mis on ränne (rändeliikide, rändestatistika tutvustus, mõisted).
Teenusemaastik (sh kaitsesaajatele suunatud spetsiiflised
teenused ning teenused, mida nad tavaliselt kasutavad ja
vajavad) ning võrgustikutöö kaitsesaaja toetamisel.
Rändajate vaimne tervis.
Nähtavad ja nähtamatud takistused erinevate teenuste
kasutamisel.
Kultuuritundlikkus.

Auditoorne töö 8 tundi.

6. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Aruteludes osalemine

Õppija on oma seisukohti väljendanud ja põhjendanud.

Situatsioonülesannete
lahendamine.

Õppija on, koolitaja poolt antud juhtumi põhjal
lahendanud situatsioonülesande, rahvusvahelise kaitse
saaja tugiisku kompetentse välja tuues ja kasutades.

Kodutööde esitamine.

Õppija on tähtaegselt teinud kodutööd.

7. Väljastatavad dokumendid
Koolituse õpiväljundid on tõendatud ja lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud
auditoorses õppes 100% ulatuses.

8. Koolitajate kvalifikatsioon
Koolitajad on oma eriala spetsialistid, kellel on kõrg- või eriharidus (kasvatus-, sotsiaal- või
noorsootöö alal), pikaaegne töökogemus ning täiskasvanute õpetamise kogemus.
https://koolitaja.com/koolitajad/
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