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Taastumine on võimalik, kaasatus on reaalsus 

 

 

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolituse õppekava 

 

Õppekava maht: Kokku 52 tundi. Kontaktõpe 40 tundi, sh õpiväljundite hindamine; 6 tundi iseseisvat 

tööd; 6 tundi praktikat – praktika toimub kokkuleppel vastutava koolitaja ja koolitatavate vahel, ilma 

praktikata on maht 46 tundi. 

Õppeaja kestus: Ühel semestril 4 päeva kontaktõpet, lisandub iseseisev töö. 

Koolituse sihtgrupp: Õppekava on mõeldud täiendkoolitusena järgmiste erialade esindajatele: 

tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, tegevusterapeudid, 

psühhiaatriaõed, vaimse tervise õed. 

Õppekeel: eesti keel/ vene keel. 

Koolituse eesmärgid:  

 luua võimalused toetatud töölerakendamiseks/tööalaseks rehabilitatsioonitööks vajalike  

teadmiste ja oskuste kujunemiseks; 

 luua osalejale eeldused arenemiseks  tööalase rehabilitatsiooni valdkonnas; 

 toetada valmisolekut rakendada omandatud teadmisi, oskusi ja kogemusi elanikkonna 

tööhõivet parandavates valdkondades, näiteks erihoolekande töötamise toetamise teenus, 

rehabilitatsiooniprogrammid, Eesti Töötukassa toetavad teenused.  

 

KOOLITUSE SISU JA KORRALDUS 

Õppekava raames käsitletakse järgmisi teemasid: 

 Töötugiisiku roll, temale vajalikud oskused, teadmised ja hoiakud; 

 Teenusel viibiva isiku võimete ja oskuste hindamine, sealhulgas: sobiva töö hindamine ja 

võimaliku töökohale asumise motivatsiooni hindamine; kuidas hinnata isikule sobivat tööd 

(ankeedid, reaalse tööharjutuse hindamine jne); kes ja millisel tasemel töötamise toetamise 

teenust vajab; 

 Motiveerimine teoorias ja praktikas;  

 Teenusel viibiva isiku hirmude selgitamine/alandamine, uute oskuste õpetamine, 
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enesehinnangu korrigeerimine; 

 Keskkonna kohandamine; 

 Riiklik hoolekanne ja pakutavad teenused, sealhulgas töötamise toetamise teenus ja 

töövaldkonna rehabilitatsiooniprogrammid; 

 Töötamise valdkonda reguleeriv seadusandlus: tööturuteenuste ja -toetuste seadus, 

tööturuteenused.  

 

Praktikapäev (kokkuleppel koolitusel osalejatega) 

Lisaks auditoorsele õppetööle valib kursusel osaleja õppejõu abiga endale praktikakoha 

(organisatsioon, kes praktikas rakendab toetatud töölerakendamise metoodikat) ja viib praktikal 

olles läbi vaatluse ja kliendiintervjuu, eesmärgiga koguda andmeid tööprofiili koostamiseks. 

 

Iseseisev töö 

Iseseisva tööna koostatakse kursuse lõputöö (esitatakse ja tagasisidestatakse) ja kaitstakse seda 

lõpuseminaril. Lõputöö kohustuslikud osad on: 

 Tööprofiili koostamine kliendile (koostakse praktika raames või näidisjutumina) 

 Juhtumi seadusandliku tausta analüüs (õppejõu antud näidisjuhtum) 

 Kirjalik eneseanalüüs (töövaldkonna rehabilitatsioonitöötaja kompetentsimudeli raamistikku 

kasutades).  

 

Omandatavad teadmised ja oskused:  

Kursusel osaleja: 

 Oskab juhendada kliendi enesehindamist (võimeid ja oskused) töövaldkonnas.  

 Teab motivatsiooni olemust (sisemine ja väline)  ning oskab valida ja õpetada kliendile sobivaid 

motivatsiooni- tehnikad. 

 Omab esmaseid teadmisi ja oskusi tööks kogukonna ja tööandjatega: töökohtade 

kaardistamine ja hindamine; kliendi esindamine töösuhetes; töökoha kohandamine (erivajadusi 

arvestades), toetatud töölerakendamine. 

 

Õpingute lõpetamise nõuded: 

 Kontaktõppes osalemine 80% 

 Praktikapäeval osalemine (juhul kui praktikapäev oli koolitusel osalejatega kokku lepitud) 

 Lõputöö koostamine, esitamine ja selle kaitsmine lõpuseminaril. 
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Koolitused viiakse läbi kasutades aktiivõppemeetodeid. Pakkuja valmistab vastavalt koolituskavale 

ette koolitusmaterjalid: õppematerjalid ja töölehed.  

 

Koolituse toimumise aeg: Hinnanguliselt 15-liikmelise koolitusgrupi täitumisel lepitakse sobiv aeg 

kokku. 

 

Õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus: 

Õpperuum on sisustatud toolidega ja lauaga, toolid on paigutatud ringi või pesadena. Õppejõu 

kasutuses on: tahvel, markerid, dataprojektor, sülearvuti. Iseseisvate tööde juhendamiseks 

kasutatakse kokkuleppel koolitusel osalejatega elektroonilise sidevahendeid. Praktikakohtadega 

sõlmib koostööleppe vastutav õppejõud kui praktika ei toimu koolitatava tööandja juures.  

Koolituse koht lepitakse osalejatega kokku. 


