
ÕPPEKAVA 
 

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Sotsiaalkindlustusamet 
 

1. Õppekava nimetus: Taastava õiguse vabatahtlike baaskoolitus 
 

 
2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus 
 

ÕPPEKAVARÜHM: Sotsiaaltöö ja nõustamine. 

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Belinda Hopkinsi (org. Transforming Conflict) loodud taastava 

õiguse koolitusprogramm. 

Transforming Conflict on antud Ühendkuningriikide Taastava Õiguse Nõukogu (Restorative 
Justice Council) poolt hinnatud kvaliteedimärk. 
 

3. Eesmärk ja õpiväljundid 

EESMÄRK: Koolituse tulemusena on osalenu teadlik taastava õiguse olemusest 

 ja põhimõtetest ning  oskab rakendada (konflikti)vahendust. 

ÕPIVÄLJUNDID:  

Koolituse lõpuks õppija: 

 teab taastava õiguse põhimõtteid ja õigusraamistikku  ning omab ülevaadet 

vabatahtliku rollist, vastutusest, hoiakutest; 

 on teadlik taastava õiguse sekkumistest ja mudelitest (ring, taastav nõupidamine, 

vahendus); 

  teab ja oskab rakendada suhtlemisoskusi (kontakti loomine, reflektsioon, 

kuulamisoskus, emotsioonide ohjamine). 

 

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

SIHTGRUPP: Taastava õiguse vabatahtlikud. 
 
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED:  

 Tingimused puuduvad. 
 
 

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS:  Koolituse kogumaht on 102 akadeemilist tundi, millest 56 tundi 

on auditoorset tööd ja 46 tundi on iseseisvat tööd. 



ÕPPEKESKKOND: Auditoorne õpe viiakse läbi kuni 16 - kohalises seminariruumis. Ruumis olev 

mööbel on liigutatav, kuna koolitus toimub grupitööde ja rollimängudena (laudade 

eemaldamise või grupeerimise võimalus, toolid suurde ringi tõstetavad, gruppidesse 

jagunemise võimalus). Ruumis on data-projektor, ekraan, pabertahvel ja markerid. 

ÕPPEVAHENDID:  Iseseivaks õppeks peab õppijal olemas olema arvuti ja internetiühendus. 

Koolituse korraldaja poolt antakse õppijatele digitaalselt koolitusel kasutatud esitlused ja 

töölehed paberkandjal koolitusel kohapeal. 

 

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

Õppe ülesehitus ja 

maht 

Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 

Iseseisev töö 

8 tundi 

Ülevaade taastava õiguse põhimõtetest. Iseseisev materjalidega 

tutvumine. 

Auditoorne töö 

6 tundi 

Taastav mõtteviis, selle meetodid ja 
kujunemine. 

Loeng, grupitööd, arutelud 

Auditoorne töö 

8 tundi 

 

Taastav mõtteviis. 
 

Loeng, rollimängud, grupitööd 

Auditoorne töö 

8 tundi 

Taastav uurimine, konflikti juhendamine 
ja taastavad vestlused. 

Loeng, rollimängud, grupitööd 

Auditoorne töö 

8 tundi 

Vahendus/Mini-
nõupidamine/Kogukonna otsused. 

Loeng, rollimängud, grupitööd 

Auditoorne töö 

8 tundi 

Taastav nõupidamine/ kogukonna 
probleemilahendusringid. 

Rollimängud, grupitööd, 

arutelud 

Iseseisev töö 

8 tundi 

Kirjatöö „Mina taastava õiguse 
vahendajana“.  

Iseseisva tööna kirjutada 

reflekteeriv kirjatöö 

Auditoorne töö 

8 tundi 

Omandatud oskuste rakendamine ja 
tegevuskava loomine – järgmiste 
sammude ja toetuse vajaduse välja 
selgitamine.  

Rollimängud, grupitööd, 

arutelud 

Iseseisev töö 

10 tundi 

Tutvuda erinevate praktikute, 
teoreetikute ja protsessis osalejate 
kogemustega ning erinevate 
rakendamisvõimaluste ja –mudelitega. 

Iseseisev materjalidega 

tutvumine ja kirjalik 

reflektsioon 

Iseseisev  töö 

8 tundi 

Seadusandlus.  Tutvumine võimalike 

suunajate töökorraldusega.  

Loengud, arutlev kirjatöö 

Auditoorne töö 

10 tundi 

Töö põhimõtted vabatahtlikuna. 

Protsesside kirjeldused. Vahenduste 

läbiviimine veebis. 

Loeng, arutelud, rollimängud 

Praktiline töö 

12 tundi 

Vahendusprotsessi läbiviimise 

harjutamine ja selle üles filmimine. 

Rollimäng, enesereflektsioon 

 

 



7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Koolitusel osaleja õpiväljundite omandamist hinnatakse rollimängude ja testide käigus. 

 

8. Väljastatavad dokumendid 

Koolituse läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. 

 

9. Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitaja on läbinud täismahus Belinda Hopkinsi koolituse (5 päeva) ning omama kogemust 

mudeli rakendamisel praktikas. Koolitaja mõistab rakendamise all Belinda Hopkinsi mudeli 

kasutamist konflikti vahendamisel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISA 1 

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED 

1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ning kord:  

 Vastu võetakse õppijad, kes on läbinud taastava õiguse vabatahtliku värbamisprotsessi. 

 Koolitus loetakse edukalt lõpetatuks neil, kes on osalenud täispikal koolitusel ja esitanud 

iseseisvad tööd. 

 Õppijale, kes ei saa mõjuval põhjusel osaliselt auditoorses õppes osaleda (nt tervislikul või 

mõnel muul temast mitteolenevast põhjusest), võib koolituse korraldaja arvata järgmise 

koolituse grupi koosseisu. 

 Koolituse korraldaja jätab endale õiguse koolituselt välja arvata õppija, kes korduvalt seab 

ohtu kaasõppijate tervise ja ohutuse või takistab õppeprotsessi läbiviimist ning ei järgi 

taastava õiguse põhimõtteid. 

 

2. Baaskoolituse eest õppetasu maksmine, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ning 

kord: 

Baaskoolitus on osalejatele tasuta. 

 

3. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused: 

 Koolitusele registreerumise järel saadetakse osalemise kinnitus. 

 Õppekeeleks on eesti keel. 

 Tunnistus saadetakse registreerumisel märgitud e-posti aadressile kahe nädala jooksul peale 

koolituse läbimist digitaalselt, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 

 Tunnistuste üle peab arvestust koolituse korraldaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISA 2 

TÄIENDKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED 

 

1. Koolituse läbiviimise aluseks on Belinda Hopkinsi koolitusmaterjalid. 

2. Nõuded koolitajatele on määratletud õppekavas. Koolitajatelt eeldatakse nii kõrghariduse 

olemasolu, Belinda Hopkinsi koolituse läbimist kui ka (konflikti)vahenduste läbiviimist.  

3. Auditoorne õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud 

vajaliku õppetehnikaga ja mis vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõutele.  

4. Koolituse kohta kogutakse tagasisidet koolituspäevade lõpus. Kogutud infot kasutatakse järgmistel 

aastatel läbiviidavate koolituste kvaliteedi tõstmiseks, sh õppejõudude valikuks. 

 

 

 


