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1. ÕPPEAINE 

NIMETUS EESTI 
JA INGLISE 
KEELES 

Sissejuhatus erinoorsootöösse  
Introduction to Special Youth Work 

2 ÕPPEAINE KOOD P2NC.00.683 

3 MAHT (AP/ECTS) 2AP/3 ECTS (26L +  8P + 18S + 28I) 

4 VASTUTAV 
ÕPPEJÕUD/ 
KVALIFIKATSIOO
N 

Maria Žuravljova, TÜ magistrant  

5 KINNITAMINE 
(õppekava 
programmijuht, 
kuupäev) 

 

6 ÕPPETÖÖ KEEL EESTI KEEL 

7 SIHTGRUPID 
(kuulajaskond, 
õppeaste) 

Noorsootöötaja 2,3 

8 ÕPPEAINE 
LÄBIMISE 
EELTINGIMUSED 

 

9 ÕPPEAINE 
ÜLDEESMÄRGID 

Kursuse käigus antakse ülevaade erinoorsootöö valdkonnast, 
probleemkäitumisega noortest ning nendega töötamisest.      
During the course there will be given and overview about special youth 
work, youth with behavior problems and working with them. 

10 ÕPPEAINE 
ÕPPIEESMÄRGID 

- Üliõpilane tunneb erinoorsootöö valdkonna olemust Eestis.  
- Üliõpilane tunneb seadusandlust ja saab kasutada seaduseid 

erinoorsootöö valdkonnas.   
- Üliõpilane oskab leida kontakti noortega ja luua võrgustikutööd. 
- Üliõpilane tunneb erinevaid töömeetodeid .  
- Üliõpilane oskab rakendada saadud teadmisi praktikas.  

11 HINDAMISVIISID 
JA KRITEEIUMID. 

Arvestusele pääsemise tingimuseks: kohustuslik osavõtt auditoorsest tööst  
ja kõikidest seminaridest; praktilise, iseseisva ja grupi töö tegemine.  
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HINDAMISTE 
TOIMUMISE AEG 
(VAHEARVESTUS
ED JMS) 
EKSAMILE/ 
ARVESTUSELE/ 
KORDUVEKSAMIL
E PÄÄSEMISE 
TINGIMUSED, 
VÕLGNEVUSTE 
LIKVIDEERIMISE 
VÕIMALUSED 
JMS 

Arvestuse saamiseks on vaja esitada essee, ühe grupikaaslase essee 
analüüs, filmide analüüsid, taotlus alaealiste komisjonile, kooli 
iseloomustus, tagasiside, referaat.  
 
Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt semestri arvestuslikuks lõpuks.  
Võlgnevuste likvideerimiseks on vaja teha lisaülesanne.  

12 ÕPPEAINE SISU 
LÕHIKIRJELDUS 

Probleemkäitumistega (riskioludes) lapsed ja noored. Lastekaitse. 
Seadusandlus. Töökorraldus.  
Young people and children with special needs (living in risk conditions). 
Child protection. Legislation. Working order.  

13 TÖÖMAHUD JA – 
VORMID 
(ISESEISEV TÖÖ, 
AUDITOORNE 
TÖÖ: LOENG; 
SEMINAR; 
KOLLOKVIUM; 
PRAKTIKUM E-
ÕPE, PRAKTIKA 
JMS) 

Osaliselt veebipõhine: auditoorne õpe veebipõhise toega (auditoorne töö 
30 t., veebipõhine 22 t., iseseisev töö 28 t.)  
Loeng (26 t) – loeng, õppematerjalid, filmid, seadusandlus.  
Seminar (18 t) – Alaealiste komisjoni istung (taotlus, iseloomustus, 
mõjutusvahendid); Referaatide kaitsmine.  
Praktikum (8 t) – õppereis.   
Iseseisev töö (28 t.) - esse, analüüsid, dokumendid Alaealiste komisjonile, 
tagasiside, lektüür - referaat.   

14 AJAKAVA TEEMA L S IS.T P 

1.  1. Sissejuhatus: 
- kursuse ülesehitus - tegevuskava, 
- WebCT, 
- Kursuse ülesanded.  

4  2  

2.  2. Erinoorsootöö olemus:   
- noorsootöö valdkonnad, 
- erinoorsootöö,  
- seadusandlus. 

4  2  

3.  3. Erinoorsootöö valdkond:  
- alaealiste komisjon, 
- võrgustik, 
- seadusandlus. 

8  6  

4.  4. Seminar: alaealiste komisjoni istung     6 2  

5.  5. Erinoorsootöö seadusandlus: 
- lastekaitse, 
- kriminaalmenetluse seadustik. 

4  4  

6.  6. Praktikum: Erikool   2 8 

7.  7.  Erinoorsootöö valdkonna töömeetodid: 
- alaealiste kuritegevuse ennetamine, 
- riiklikud programmid ja projektid, 
- töömeetodid. 

4  2  

8.  8. Seminar: Referaatide kaitsmine 
 

 6 4  
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9.  9. Seminar: Referaatide kaitsmine + 
tagasiside 

 6 2  

10
. 

 Tagasiside 2  2  

15 ISESEISEV TÖÖ 1. Essee ja essee analüüs.  
2. Filmide analüüs.  
3. Dokumentide täitmine.  
4. Lektüür - referaat.  

16 KOHUSTUSLIKUD  
JA 
SOOVITUSLIKUD 
ÕPPEMATERJALID 

KOHUSTUSLIK KIRJANDUS 
Eesti noorsootöö kontseptsioon 
Eesti alaealiste komisjonide tegevus aastatel 1999-2004 
Alaealiste komisjoni käsiraamat, Jüri Ginter, ENTK 2004 
Alaealiste komisjonide 2008.a. tegevuse analüüs 
Alaealiste kuritegevuse vähendamise arengukava 2007-2009 
Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010  
 
Seadusandlus: 
Noorsootöö seadus  
Alaealiste mõjutusvahendite seadus  
Alaealiste komisjoni põhimääruse kinnitamine 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 
Eesti Vabariigi Lastekaitse seadus  
Kriminaalmenetluseseadustik 
 
 
SOOVITUSLIK KIRJANDUS 
Erikoolide funktsioon ja tulemuslikkust  
Alaealiste kutitegevus  
Kriminaalhooldusseadus  
 

17 TÄIENDAV INFO Kõik õppematerjalid ja kirjanduse nimekiri leiate WebCT-i keskkonnas.  

 
 
 

Tegevuskava  
 
Kursuse üldinfo:  
Nimetus: Sissejuhatus erinoorsootöösse 
Maht: 2 AP 
Meeskond: Maria Žuravljova õppejõud, Oleg Švets haridustehnoloog 
Sihtrühm: noorsootöö õppekava 2 ja 3 kursuste üliõpilased  
Põhieesmärk: Anda ülevaade erinoorsootöö valdkonnast. 
Eesmärgid: Tutvuda erinoorsootööga: sihtrühm, valdkonnad, töömeetodid, 
programmid.  
Õpiväljundid: 

- Üliõpilane tunneb erinoorsootöö valdkonna olemust Eestis.  
- Üliõpilane tunneb seadusandlust ja saab kasutada seaduseid erinoorsootöö 

valdkonnas.  
- Üliõpilane oskab leida kontakti noortega ja luua võrgustikutööd. 
- Üliõpilane tunneb erinevaid töömeetodeid. 
- Üliõpilane oskab rakendada saadud teadmisi praktikas.  

Toimumise vorm: osaliselt veebipõhine: auditoorne õpe veebipõhise toega 
(auditoorne töö 30 t., veebipõhine 22 t., iseseisev töö 28 t.)  
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Tegevusaeg  Teema  Õppematerjal Ülesanded  
1. nädal  Sissejuhatus 

kursusesse  
Sissejuhatus 
kursusesse – 
Õppematerjalid – 
Loeng 1.  
Kursuse 
tegevuskava  
Blackboardi 
kasutamise juhend  
Kursuse tutvustus, 
Kursuse 
tegevuskava, 
Juhendid  

Tutvuge Blackboardi 
kasutamise 
juhendiga - 
Juhendid.  
Täitke oma 
kasutajaprofiil 
Blackboardis - 
Roster.  
Arutlege Blackboardi 
vahendused ja 
kursuse ülesehitus 
foorumil – Üldine 
Foorum.  
Valige esse teema 
(pange oma nime 
teema juurde) ning 
koostage esse – 
Ülesanded – Essee.  
Esse koostamiseks 
on üks nädal. 
Analüüsige üht 
esseed, vastavalt 
nõuetele ning 
arutlege foorumil – 
Foorumid – Essee. 
Essee analüüsi 
koostamiseks on üks 
nädal.  

2. nädal  Erinoorsootöö 
olemus  

Erinoorsootöö 
olemus – 
Õppematerjalid – 
Loeng 2.  
  

Tutvuge 
õppematerjaliga – 
Õppematerjalid – 
Loeng 2.   
Lugege läbi 
alaealiste 
mõjutusvahend ning 
jätke meelde 
mõjutusvahendite 
nimekiri ning sisu - 
Kirjandus.  
Valige referaadi 
teema (pange oma 
nime teema juurde) 
– Ülesanded – 
Referaadid.  

3. – 4. nädal  Erinoorsootöö 
valdkond 

Alaealiste 
komisjon. 
Võrgustikutöö 
erinoorsootöö 
valdkonnas – 
Õppematerjalid – 
Loeng 3 ja 4.   
Kirjandus.  
Õppefilmid „Tegi 
pätti“ 1,2,3 – 
Õppematerjalid – 
Filmid  

Tutvuge 
õppematerjaliga – 
Õppematerjalid – 
Loeng 3 ja 4.   
Täitke taotlus 
alaealise komisjonile 
ja koostage 
kooliiseloomustus 
(esitamise tähtaeg 
nädala enne esimest 
seminari) – 
Ülesanded – 
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Dokumendid 
alaealise komisjonile.  
Esitage dokumendid 
foorumil – Foorumid 
– Dokumendid 
Alaealise 
komisjonile.   
Vaadake filmid – 
Õppematerjalid – 
Filmid. 
Tehke analüüs ja 
vastake küsimustele. 
Saatke oma 
analüüsid foorumile 
– Foorumid – Filmide 
analüüsid.  
Arutlege filmide sisu 
foorumil – Foorumid 
– Tagasiside.  

5. nädal  Erinoorsootöö 
seadusandlus  

Loeng 5 ja  
Kirjandus.  

Tutvuge 
loengumaterjalidega,  
– Õppematerjalid – 
Loeng 5 ja 
Üliõpilaste 
presentatsiooniga.   

7. nädal Praktikum Erikooli 
külastamine. 

 Osalege aktiivselt 
praktikumis. Kuulake 
erikooli töötajate 
nõuandeid. Koostage 
tagasiside – 
Foorumid – 
Tagasiside. 

8. nädal Erinoorsootöö 
valdkonna 
töömeetodid 

 Alaealiste 
kuritegevuse 
ennetamine. 
Riiklikud 
programmid ja 
projektid. 
Töömeetodid – 
Õppematerjalid – 
Loeng 6. 

 Tutvuge loengu 
materjalidega – 
Õppematerjalid – 
Loeng 6.  
Referaatide 
esitamise tähtaeg. 

9. nädal  Seminar: 
iseseisva töö 
esitamine 

Presentatsioon. 
Referaat. 

 Referaatide 
kaitsmine.   

10. nädal Seminar: 
iseseisva töö 
esitamine 

Presentatsioon. 
Referaat.  

Referaatide 
kaitsmine.   

11. nädal Tagasiside   Arutlege kursuse 
ülesehitust foorumil 
– Üldine foorum.  
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Aine läbimiseks on tarvis täita järgmised ülesanded:  

1. sooritada kõik seminaritööd: seminaritöö tähendab kõikide eelnevate 
tööde esitamist foorumil enne seminari toimumist, grupikaaslaste tööde 
analüüse ja auditoorsetes töödes aktiivset osalemist ning referaatide 
kaitsmist.  

2. praktikum: aktiivset osalemist õppereisidel, tagasiside esitamist ja 
aktiivset osalemist foorumi aruteludes.  

3. arvestuse saamiseks on vaja esitada essee, ühe grupikaaslase essee 
analüüs, filmide analüüsid, taotlus alaealiste komisjonile, kooli 
iseloomustus, tagasiside, referaat.  

Essee  

Kirjutada ühel teemadel, mis on esitatud ülesannetes, pange oma nime valitud 
teema juurde.  

Essee optimaalne maht on min. 1,5 max. 2,5 lk., 12-se suurusega kirjas Times 
New Roman reavahega 1,5, ilma tiitelleheta. Palju pikemad või lühemad esseed ei 
ole oodatud. Esseed tuleb kindlasti esitada määratud ajaks foorumile „Essee“. 
Essee esitada nädala pärast esimest loengu. Essee analüüsi esitada nädala pärast 
essee esitamist.  

Essee analüüs – foorumil valige ühe essee ning koostage lühike, aga põhjendatud 
analüüsi. Analüüs peab koostama:  

-         essee vastavus teemale  

-         essee vastavus nõuetele  

Essee eest saab max. 15 punkti.  

Hindamiskriteeriumid:  

-         essee teema vastab sisule,  

-         autor kasutab oma elukogemus või orienteerub erinoorsootöö 
valdkonnas,  

-         koostatud vastavalt nõuetele ja esitatud määratud kuupäevaks,  

-         tehtud teise essee analüüs on koostatud vastavalt 
hindamiskriteeriumidele.  

Filmide analüüsid 

Õppematerjalide hulka kuulub kolm filmi – „Tegi Pätti“ 1-3. Iga filmi lõpus on 
küsimused. Määratud tähtajaks on vaja vastata küsimustele ja saata oma 
vastused foorumile „Filmide analüüsid“. Jagage oma arvamust foorumil 
„Tagasiside“.  
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Küsimuste vastamiseks kasutage seadusandlust, viited leiate „Kirjandus“ all.  

Filmide analüüsi eest max. summa 15 punkti.  

Hindamiskriteeriumid:  

-         õiged vastused iga küsimuse kohta kolme filmi kohta,  

-         orienteerumine seadusandluses,  

-         esitatud määratud kuupäevaks.  

Dokumendid alaealise komisjonile  

Taotlus alaealise komisjonile leiate ülesannetes. Täitage taotlus vastavalt 
seaduses ettenähtud nõuetele ja esitage foorumil  „Dokumendid alaealise 
komisjonile“.  

Kooliiseloomustus sama alaealise kohta, kelle kohta on koostatud taotlust, 
trükkige Wordi formaadis ja esitage foorumil „Dokumendid alaealise komisjonile“. 
Kooliiseloomustus peab olema põhjalik ja sisaldama kogu vajalikku 
informatsiooni.  

Selleks, et koostada dokumendid korralikult, palun tutvuge eelnevalt loenguga nr. 
3 – Alaealiste komisjon.   

Ärge unustage võtta kaasa täidetud dokumendid seminaril osalemiseks.  

Ülesannete tegemise eest max. summa 30 punkti.  

Hindamiskriteeriumid:  

-         täidetud vastavalt nõuetele ja esitatud määratud kuupäevaks,  

-         koostatud põhjalikult ehk informatiivselt,  

-         aktiivne osalus seminaril, oma positsiooni kaitsmine,  

-         orienteerimine seadusandluses.  

Tagasiside  

Osalege praktikumis. Õppereisi ajal esitage küsimused praktikutele. Andke oma 
tagasiside ja arutlege grupikaaslastega foorumil „Tagasiside“.   

Ülesanne tegemise eest max. summa 5 punkti.  

Hindamiskriteeriumid:  

-         aktiivne osalus kohtumisel praktikutega, küsimuste esitamine, 
osalemine diskussioonides,  

-         tagasiside on koostatud põhjalikult, analüüsitud töökorraldust ja 
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meetodite süsteem, määratud tugevad ja nõrgad küljed,  

-         aktiivne osalus arutelus.  

Referaat  

Valige referaadi teema ülesannetest ja andke teistele ka teada, mis teemat Te 
olete valinud, pange oma nime teema juurde. Iga üks valib ühe teemat. Koostage 
referaat vastavalt TÜ Narva Kolled˛i nõuetele, mille leiate „Juhendid“ all. 
Referaadi optimaalne maht on min. 10 max. 25 lk. Kasutage erinevaid teoreetilisi 
allikad.  

Koostatud referaadi peate esitama määratud kuupäevaks foorumile „Referaat“.  

Referaati kaitsmiseks peate koostama presentatsiooni ja kaitsekõne, mis ei pea 
ületama 10 minutit. Referaatide kaitsmine toimub viimastel seminaridel.  

Ülesannete tegemise eest max. summa 35 punkti.  

Hindamiskriteeriumid:  

-         referaadi teema vastab täielikult referaadi sisule,  

-         referaadi koostamisel autor kasutas erinevaid kirjanduse allikaid,  

-         referaadi autor tunneb teemat ja saab vastata küsimustele kaitsmisel,  

-         referaat on esitatud määratud tähajaks ja koostatud vastavalt 
nõuetele,  

   

Iga hilinenud päeva eest kaotab iga töö automaatselt ühe punkti lõpptulemusest. 
Maksimaalne punkti summa pannakse töödele, mis vastavad 
hindamiskriteeriumidele. Kui töö ei vasta nendele nõuetele, siis punktisumma 
väheneb.  

Arvestuse saamiseks on vaja min. 90 punkti.  

Ainet ei hinnata, kui üliõpilane on jätnud ühe või mõne hinnatavast osast täielikult
sooritamata. Arvestust ei ole võimalik saada, näiteks 4 kohustusliku töö 
sooritamise eest ja töölehte sooritamise eest. Kõik kohustuslikud ülesanded 
peavad olema esitatud. Lõpptulemust võib parandada parandada töölehte 
täitmisega.  
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LISAÜLESANNE:  

Töölehed  

Töölehtede valiku leiate ülesannetest – „Töölehed“. Valige min. 5 erinevat 
töölehte. Valige ühe alaealise ja andke täitmiseks töölehed, võite vajadusel 
aidata, aga mitte mõjutada tema vastuseid. Tehke analüüs ja arutlege foorumil 
„Töölehed“.  

Täidetud töölehtede originaalid esitage viimasel seminaril õppejõule.  

Ülesanne tegemise eest max. summa 15 punkti.  

Hindamiskriteeriumid:  

-         täidetud töölehti analüüsitakse ja toimuvad nende arutletud foorumil,  

-         töölehtede valiku maht vastab nõuetele,  

-         täidetud töölehtede originaalid esitatakse õppejõule.    

 

 
 
 


