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Käesolev töövahend on koostatud rahvusvahelise Erasmus+ koostööprojekti INDIVERSO raames.
Projekti koduleht: www.indiverso-erasmus.eu
Töövahendi “Erivajaduste alase teadlikkuse tõstmine” on välja arendanud projektipartner
Berufsbildungswerk Waldwinkel Saksamaalt.

Töövahend on üks osa kaasamist toetavast lähenemisest, mis koosneb 7 erinevast
töövahendist
Töövahend 1:
Täiendavad sekkumised
erivajadusega õppijatele

Moodul 1: Isikukeskne lähenemine tegevuskava koostamisel
Moodul 2: Psühhomotoorne lähenemine - sotsiaalsete oskuste arendamine
läbi liikumis- ja meeskonnamängude
Moodul 3: Sotsiaalsete oskuste arendamine läbi loovtegevuste
Moodul 4: Kogemusnõustamine

Töövahend 2:
Info ja koolitused
pedagoogilisele personalile

Moodul 1: Erivajaduste alase teadlikkuse tõstmine
Moodul 2: Praktiline töövahend õppija toimetuleku hindamiseks koos
soovitustega tema toetamiseks õppetöös, praktikal ja tööelus
Moodul 3: Personali enesehindamisoskuste arendamine

Töövahend 3:
Väljaõpe ja töölerakendumine
läbi coachingu

Metoodiline abimaterjal kutsealase ettevalmistuse korraldamiseks läbi
coachingu
Moodul 1: Supervisioon

Töövahend 4:
Supervisioon ja kovisioon

Moodul 2: Kovisioon - praktiline juhendmaterjal kolleegidevahelise
nõustamise korraldamiseks
Moodul 3: Kovisiooni moderaatorite koolitusmaterjal

Töövahend 5:
Juhised kriisi ennetamiseks ja
kriisiolukordades käitumiseks

Moodul 1: Kriisi ennetamine

Töövahend 6:
Koostöö tööandjatega

Moodul 1: Tööandjate koolituspäeva korraldamine

Töövahend 7:
Võrgustikutöö

Juhised piirkondliku koostöövõrgustiku loomiseks erinevate asutuste ja
osapoolte vahel

Moodul 2: Kriisi märkamine
Moodul 3: Kriisiga toimetuleku strateegiad

Moodul 2: Tööandjate nõustamine ja toetamine

Käesolev metoodiline materjal on mõeldud avalikuks kasutamiseks kõigile erivajadusega õppijatega tegelevatele
organisatsioonidele. Seda on võimalik kasutada moodulite kaupa või erinevaid mooduleid omavahel kombineerides
lähtudes oma eesmärkidest, huvidest ja vajadustest

INDIVERSO projekti elluviimist kaasrahastas Euroopa Liidu programm “Erasmus+”.

4

1 SIHTRÜHM .................................................................................................................................................... 7
2 METOODIKA .................................................................................................................................................. 7
3 TEEMAD ........................................................................................................................................................ 7
4 SISSEJUHATUS ............................................................................................................................................... 7
5 (TÄIENDUS) KOOLITUSE KORRALDAMISE JUHISED....................................................................................... 8
5.1TÄIENDUSKOOLITUSE KAVANDAMISE KONTROLLNIMEKIRI .................................................................................................. 8
5.2NÄPUNÄITEID TÄIENDUSKOOLITUSE KAVANDAMISEKS ..................................................................................................... 10
Eesmärgid, teemad ja vajaduspõhine kavandamine ............................................................................. 10
Täienduskoolituse tüüp – asutusesisene, avatud või asutuseväline koolitus ........................................ 11
Sihtrühm ................................................................................................................................................. 12
Koolitajate ja muude ekspertide valik, rahastamine.............................................................................. 12
Ajavahemik ............................................................................................................................................. 12
Toimumiskoht ja abivahendid ................................................................................................................ 13
Suhtlemine, teabe levitamine ja kutsed................................................................................................. 13
Osalemisdokumendid, koolitusmaterjalid, abipersonal ........................................................................ 14
Kvaliteedianalüüs ja –hindamine ........................................................................................................... 15
5.3KASUTATUD KIRJANDUS JA VIITED ................................................................................................................................... 15
6 TÄIENDUSKOOLITUSTE JA INFOÜRITUSTE TEEMAD ................................................................................... 16
6.1TEADLIKKUS VAIMSEST TERVISEST JA PSÜÜHIKAHÄIRETEST ............................................................................................... 16
6.2PSÜÜHIKAHÄIRED JA VAIMNE TERVIS .............................................................................................................................. 16
Haiguse bio-psühhosotsiaalne mudel .................................................................................................... 17
Diagnostilised klassifikatsioonid ............................................................................................................ 18
Ravi ja teraapiavõimalused .................................................................................................................... 19
6.3SOO JA MITMEKESISUSEGA SEOTUD OSKUSED ................................................................................................................. 19
Sooga seotud oskused............................................................................................................................ 19
Mitmekesisusega seotud oskused ......................................................................................................... 20
6.4ROLLITEADLIKKUS JA PEDAGOOGILINE SUHTUMINE .......................................................................................................... 21
Suhtlusoskused ...................................................................................................................................... 21
Kaasamisoskused ................................................................................................................................... 22
Mõjuvõimu suurendamine ..................................................................................................................... 23
Õppijate kaasamine................................................................................................................................ 23
Ühiskonnaelus osalemise võimaldamine ............................................................................................... 24
Inimese tugevustele toetumine ............................................................................................................. 24
Meetodid ................................................................................................................................................ 25
Kestvus ................................................................................................................................................... 25
Töövahendi kohandamisvõimalused ..................................................................................................... 25
6.5KASUTATUD KIRJANDUS JA VIITED ................................................................................................................................... 25
7 NÄIDISMOODUL ERIVAJADUSTE ALASE TEADLIKKUSE TÕSTMISE KOOLITUSELE....................................... 26
5

7.1MOODULI ÜLESEHITUS ................................................................................................................................................... 26
7.2AJAKAVA JA TEMAATIKA ................................................................................................................................................. 29
Kestvus ................................................................................................................................................... 29
Sihtrühm ................................................................................................................................................. 29
Kohandused............................................................................................................................................ 29
Nõutavad vahendid, ruum, materjalid ................................................................................................... 29
Grupi suurus ........................................................................................................................................... 29
Meetodid ................................................................................................................................................ 29
Eesmärgid ............................................................................................................................................... 29
Ajakava, sisu ja korraldus ....................................................................................................................... 30
8 TÄIENDUSKOOLITUSE MOODULI LISAD ...................................................................................................... 33
8.1LISA 1 HARJUTUS: ERI KULTUURIDE TERVITUSKOMBED .................................................................................................... 33
8.2KASUTATUD KIRJANDUS ................................................................................................................................................. 34
8.3LISA 2 HARJUTUS: NÄITA, KUHU SA PAIGUTUD – SOTSIOMEETRILINE TEST ........................................................................ 35
8.4LISA 3 MITMEKESISUS JA SELLE MÄÄRATLUS ................................................................................................................... 36
8.5LISA 4 DISKRIMINEERIMISE JA EBAVÕRDSUSE TEEMALINE HARJUTUS: KAS ME POLE MITTE KÕIK VÕRDSED? ........................ 38
8.6LISA 5 TAGASISIDE KÜSIMUSTIK ..................................................................................................................................... 41
8.7LISA 6 OSALUSTÕEND .................................................................................................................................................... 42

6

1 Sihtrühm
Haridustöötajad, näiteks eri-, üldharidus- või kutsekoolide õpetajad, õpetajakoolituse, töötajate
nõustamise või töölerakendumise toetamisega tegelevad spetsialistid, puuetega inimestega
või eneseabivaldkonnas töötavad vabatahtlikud või erialaspetsialistid, noorsootööga seotud
õpetajad, sotsiaaltöötajad, arengunõustajad jt.

2 Metoodika
•
•

Rühmakoolitus
Individuaalsed harjutused ja eneseanalüüs

3 Teemad
• Täienduskoolituste ja seminaride kavandamine ning korraldamine
• Psüühikahäirete teadvustamine
• Soo ja mitmekesisusega seotud teemade (nt inimeste sotsiaalse tausta, soo, oskuste ja
võimaluste, perekondliku ja kultuuritausta ning toimetulekustrateegiate) teadvustamine
• Kaasamisoskused
• Osalemisvõimaluste loomine
• Suhtlusoskused
• Rolliteadlikkus ja pedagoogiline suhtumine
• Teadlikkus oma tugevatest ja nõrkadest külgedest suhete loomisel
• Rollikonfliktide lahendamine

4 Sissejuhatus
Selleks, et töö psüühikahäirete ja/või vaimse puudega noortega oleks professionaalne,
edukas ning tulemuslik, on vaja teatud oskusi.
Vastavaid kutsepädevusi, vajalikke teadmisi ning eneseanalüüsioskusi saab omandada ja
õpetada ühe- või kahetunniste seminaride ning poolepäevaste või pikemate kursuste kaudu.
Selles moodulis kirjeldatakse, mida tuleb kursuste ja täienduskoolituste kavandamisel ning
korraldamisel arvesse võtta. Lisaks antakse ülevaade peamistest elementidest ja teemadest,
mida käsitleda, et tõsta osalejate teadlikkust erinevatest erivajadustest. Näiteks on
käesolevas materjalis kirjeldatud toodud eraldi koolitusmoodul erivajaduste alase teadlikkuse
tõstmiseks (vt lisad alates lk 23).
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5 (Täiendus) koolituse korraldamise juhised
Täiendusõppe valdkonna koolitajad, õppejõud ja grupitööde läbiviijad võivad olla erineva
erialataustaga nt arstid, psühholoogid, haridus- ja sotsiaaltöötajad, arengunõustajad kui ka
terapeudid. Peale loengute ja ettekannete peaksid koolitused toetama küsimuste esitamist,
arutelu, eneseteadlikkust ja -analüüsi. Need peaksid lähtuma osalejate teadmistest ja
kogemustest, hõlmama praktilisi näiteid ning looma aruteluks avatud õhkkonna. Rollimänge ja
eneseanalüüsiga seotud harjutusi tuleks teha väiksemates rühmades, et kõik osalejad oleksid
piisavalt kaasatud.
Mõnel juhul on kasulik kaasata hoolikalt valitud eksperte, kellel on käsitletava teemaga isiklikke
kogemusi, nt inimesi, kes on ise vaimses kriisis olnud ja sellega toime tulnud. Samuti võib
kaasata nende perekonnaliikmeid. Nad on tavaliselt väga usaldusväärsed ja mõistavad hästi
vaimse tervise probleemidega inimesi.
Järgnevalt toome esile teemad, millel on keskne osa psüühikahäiretega noorte edukas
tööalases ja ühiskondlikus lõimimises ning mille puhul on haridustöötajate mõistev ja ennast
analüüsiv käitumine eriti tähtis.
Koolituste ja töötubade korraldamine on tõhus viis arendada haridustöötajate oskusi. Et need
oleksid edukad ning arendaksid osalejate erialateadmisi, analüüsivõimet ja mõistvat suhtumist,
tuleb tegevust hoolikalt kavandada. Selleks oleme koostanud täienduskoolituse kavandamise
kontrollnimekirja koos seletustega.

5.1

Täienduskoolituse kavandamise kontrollnimekiri
Täienduskoolituse teema
Muud küsimused või teemad, mida tuleks kindlasti käsitleda
Täienduskoolituse tüüp – asutusesisene, avatud või asutuseväline
koolitus
O asutusesisene koolitus
O avatud asutusevälised kursused
O pikemaajaline modulaarse ülesehitusega seminar, mis käsitleb eri
teemasid
O koostööseminar koos ...
Sihtrühm – ... valdkonna töötajatele mõeldud koolitus
Kohustuslik osavõtt
O jah
O ei
Koolitajate nimed
Koolitaja 1:
Koolitaja 2:
Koolitaja 3:
Kokkulepped koolitajatega
O eesmärgi, osalejate, ootuste, ajaga jm
seotud teabevahetus
O hindamismeetodid ja -kriteeriumid
O täpsustus selle kohta, kas pärast koolituse lõppu
on võimalik telefoni või e-posti teel edasi suhelda
O koolitajate abivahendite, varustuse
ja tehnikaga seotud nõuded
O koolitajate lepingud, mis sisaldavad järgmist:
O koolituse kuupäev ja koht
O teema
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O eesmärgid
O konspektid, dokumendid, kasutusõigused
O esialgne ülesehitus
O kokkulepitud tasu
O transpordikulud, vajaduse korral toitlustus ja majutus
O tühistamisteade
O andmekaitse ja konfidentsiaalsus
O muud kokkulepped koolitajatega:
Täienduskoolituse kulud
O koolitajatega seotud kulud
O tasu
O transport
O majutus hotellis (nimi)
O toitlustus
O osalejatega seotud kulud
O transport, majutus ja toitlustus
O välisosalejate ja -partnerite tasu
O pangaandmed
O kohapeal maksmine
O makse teostamise jälgimine
O materjali-, varustus- ja ruumikulud
O ruumide üür
O registreerimise, reklaamide, plakatite, lendlehtede jms-ga seotud kulud
O eelarvest kinnipidamine
Koolituse kestus ja aeg
...... tundi ..... päeva
Kuupäev: ........... ........... ........... Kellaaeg: ....... : ...... – ....... : .......
Kuupäev: ........... ........... ........... Kellaaeg: ....... : ...... – ....... : .......
O korrapäraselt toimuv täienduskoolitus kord nädalas/kuus/kvartalis
Toimumiskoht
Asukoht:
, Ruumid:
ja
O vajaduse korral viidad/juhised
Abivahendid – vajalikud töövahendid ja varustus
O LCD-projektor
O grafoprojektor
O laserosuti
O sülearvuti
O tarkvara .
O heli ja video taasesitamise võimalused
O traadita kohtvõrk
O pabertahvel
O valgetahvel
O puutetahvel
O esitlusmapp
O paber ja kirjutusvahendid
O koopiamasin
O printer
Toitlustus
O puhkepausid (O seminariruum O puhkeruum O )
O võileivad O saiakesed O küpsised O köögiviljakangid O soolakringlid O
puuviljad O .......
O lõuna (O koolituskeskuses O aias/siseõuel O mujal
)
O supp O pearoog O magustoit O salatid O jäätis O
O joogid (O seminariruumis O puhkeruumis O
.)
O vesi O kohv O tee O mahl O piim O
O asutusesisene toitlustus O toitlustusteenus O
Täienduskoolitusest teatamine ja kutsed
O
pakutavatel kursustel osalemise kutse koostamine
O
teatab täienduskoolitusest suuliselt, kasutades selleks isiklikke
9

kontakte
O
teatab koolitusest suuliselt koosoleku ajal
O
saadetud ringkirjad
O asutuse või tugiorganisatsiooni täienduskoolitusbrošüür
O reklaam meedias
O koduleht O Facebook O ajakirjad O päevalehed O
O plakatid ja teated (kus)
O teavitused
O partnerasutustele O kolleegidele O töörühmadele O
Osalejate nimekiri
O
koostatud osalejate nimekiri
O nimekirja saatmine koolitajatele
O nimekirja saatmine osalejatele
O teavitus registreerimise tühistamise kohta liiga suure osalejate arvu tõttu,
järjekord
O registreerimiskinnituse ja kursuse teabe koostamine ning väljastamine
poolt
O küsi osalejatelt, mida nad täienduskoolituselt ootavad
O anna nende soovid koolitajatele edasi
Kohalolijate nimekiri
O osalejate nimekirja koostab ja osalemist kontrollib
Osalustõend
O osalustõendi koostab
O osalustõendi väljastab
Materjalid
O täienduskoolituse dokumendid koostab
O koolitaja O seminarijuhendaja O
O täienduskoolituse dokumendid ja konspektid on
O paberkandjal
O elektroonilised (Word, PowerPoint või PDF)
O kodulehelt allalaaditavad O mälupulgal O CD-l/DVD-l
Abipersonal
O koolitust jälgib
O terve koolituse vältel O alguses O lõpus O siis, kui vaja O
O osalejaid võtavad vastu toimumiskoha haldustöötajad või
Kvaliteedianalüüs ja -hindamine
O tagasiside- ja analüüsiküsimustikud lõpus, põhiküsimused
O küsimustikud osalejatele, hindamine
O koostaja
O hindaja
O edasist tegevust täpsustab / vastused kogub kokku

5.2

Näpunäiteid täienduskoolituse kavandamiseks

Järgnevalt on toodud kommentaarid ja täpsustused ülal kirjeldatud koolituse kavandamise
kontrollnimekirja kohta.
Eesmärgid, teemad ja vajaduspõhine kavandamine
 Esmalt tuleb täpsustada, milliseid küsimusi või teemasid täienduskoolitusel käsitletakse.
 Kuidas teemasid määratleda või kirjeldada?
 Kas kursusel keskendutakse kindlale aspektile või tuleb ka teema teisi tahke (osaliselt)
arvesse võtta?
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 Kas kursusel keskendutakse ühe kindla teemaga seonduva teabe jagamisele,
probleemiteadlikkuse suurendamisele ning suhtlus- ja tegevusstrateegiate harjutamisele või
on vaja uut käsitlusviisi spetsiifiliste lahenduste tarbeks?
 Kas organisatsioon on survestatud leidma lahendusi või uusi lähenemisi oma nõrkadele
külgedele ja probleemvaldkondadele?
 Kas kursusel on vaja kogemusi kriitiliselt analüüsida, jagada ja oma tegevust katsetada?
 Kas kursusel keskendutakse ainult pehmetele oskustele või käsitletakse ka tehnilisi
teadmisi ja fakte?
 Mis valdkondades on täiendusõpet kõige rohkem vaja?
 Mis teemad on tulevikuplaanide ja struktuuri mõttes kõige olulisemad?
Täienduskoolituse tüüp – asutusesisene, avatud või asutuseväline koolitus
Enne kursuse algust tuleb täpsustada, kas see on asutusesisene või kõigile avatud
asutuseväline koolitus. Iga koolituse kavandamisel tuleb kaaluda eri tüüpide eeliseid ja
puudusi ning otsustada, milline neist on kõige kasulikum.

Otsustuskriteeriumid

O avatud, asutusevälised kursused

Eeldused

Teema puudutab vaid üksikuid
asutuse töötajaid.

Sisu vastavus

Eriteadmised
Individuaalsete, isiklike oskuste
arendamine.
Töötajate pädevusvaldkondade ja
koolituskava järgi

Ajavahemik

Eesmärk

Individuaalse jõudluse parandamine ja
eriteadmiste omandamine

Korraldus

Asutusteülene teabevahetus
kolleegidega
Kaitstud raamistik isiklikuks arenguks

Ohud

Koolitusel õpitut võib olla raskem oma
asutuse konteksti asetada
Tagasihoidlikud osalejad

Asutusesisene
täienduskoolitus
Teema on oluline paljudele
asutuse töötajatele ja
koostööpartneritele.
Üldteemad.
Üldtoimingud.
Asutuspõhised küsimused.
Asutuse vajaduste ja
küsimusele/probleemile
lahenduse leidmise
vajalikkuse järgi
Ühine identiteet
Ühtne alus töötamiseks ja
sekkumiseks
Asutusesisesed koolitused
on kulutõhusamad
Täienduskoolitus, mis
vastab asutuse nõuetele
Töökaaslastega jagatud
õpielamus
Head võimalused teadmisi
edasi anda
Vastutus kogu protsessi
toimimise eest
Väljakujunenud
rühmadünaamika
Osalejad peavad oma töö
mõneks ajaks pooleli jätma

Täiendusõpe on tõestanud oma tõhusust, eriti selliste koolituste puhul, kus töörühmad
koosnevad sama või sarnase klientuuriga asutuste töötajatest. Selline koostöö ja partnerlus
teeb haridusprogrammid mõlema poole jaoks tõhusamaks.
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Mõni asutus pakub modulaarse ülesehitusega koolitusi. Sel juhul saab suuremast
täiendusõppepaketist valida individuaalseid mooduleid, et omandada rehabilitatsioonitöötaja,
juhtumihaldaja, arengunõustaja või erivaldkonna spetsialisti kutsetunnistus. Neid
individuaalseid mooduleid saab nagu pusletükke üksteisega ühendada, et luua suurem ja
ülevaatlikum pakett.
Sihtrühm
On oluline täpsustada, millised asutuse töötajad kuuluvad koolituse sihtrühma. Teema ja
koolitajate valik sõltub suuresti seminaride sihtrühmast.
Samuti on vaja täpsustada, kas täienduskoolitus on nendele isikutele või valitud
haridustöötajatele kohustuslik.

Koolitajate ja muude ekspertide valik, rahastamine
Koolitajate valik on kursuse, selle taseme, osalejatega suhtlemise ja eduka õppe jaoks väga
tähtis. Uue koolitaja leidmiseks võib näiteks asutuse töötajatelt küsida, kas nad on mõne
sobiva kandidaadiga asutusevälistel koolitustel või seminaridel kokku puutunud. Samuti on
kasulik võtta ühendust eri võrgustike, eneseabirühmade, teemaga seotud osapoolte (kogenud
ekspertide, perekonnaliikmete ja muude isikutega) või muude ühendustega. Abi on ka
erialaajakirjadest, teiste asutuste koolitustest ja internetist. Mõnel juhul peaks koolitajal
kindlasti olema oskuspõhine CV, soovitused ja oma ettekujutus koolituse korraldamisest.
Koolitaja eriala peaks vastama koolituse teemale. Näiteks sobib arst toimetulekustrateegiate
seminari asemel paremini korraldama meditsiini- ja psühhiaatriateemalist koolitust. Esimesel
juhul on tarvis pigem õpetajat, psühholoogi, erialakoolitajat või arengunõustajat.
Koolitaja asjatundlikkusest olenemata on üldplaanis tähtsad nii tema kogemused
täienduskoolituste kavandamises, korraldamises ja hindamises, tema meetodid ja käsitlusviis
kui ka suhtumine ja arusaam oma rollist. Selleks et otsustada, kas koolitaja sobib oma oskuste
ja iseloomu poolest asutusega töötama ning kas valitud koolitusteema sobib talle, tuleks
korraldada töövestlus. Koolitajatega on soovitatav sõlmida leping, millega sätestatakse
kokkulepped kehtivuse, tasu, koolitusmaterjali, kohustuste, majutuse jms kohta.
Täienduskoolituse eelarve koostamisel tuleb arvestada koolitajatega seonduvate kuludega
(töötasu, transpordikulud, hotellimajutus, toitlustus).
Peale selle tuleb täpsustada, kas korraldaja kannab ka osalejate transpordi-, majutus- ja/või
toitlustuskulud. Avatud (asutuseväliste ja koostööpartneritega korraldatud) koolituste puhul
võib juhtuda, et osalejad peavad osa kuludest ise kandma.
Vahel on koolituse jaoks vaja osta või laenata erivarustust, mis toob kaasa lisakulutusi. Kui
koolitust on vaja erandkorras reklaamida, tuleb arvestada ka plakatite, ajalehereklaamide,
lendlehtede ja personaalsete kutsete hinnaga.
Paljudel asutustel on täiendusõppe jaoks eraldi eelarve. Sel juhul tasub kõigepealt
kontrollida, kas asutusel on plaanitud koolituse korraldamiseks piisavalt vahendeid.

Ajavahemik
Asutusesiseste koolituste kavandamine on tavaliselt lihtsam ning võtab vähem aega, kuna
graafikuid saab koostada asutuse kodukorra ja tööaegade alusel. Asutusevälised koolitused
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nõuavad tihtipeale pikemat ja põhjalikumat ettevalmistust.
Selleks et koolitus oleks tõhus ja kõnetaks osalejaid, on vaja kindlaks määrata selle
toimumise ajavahemikud ja miinimumkestus. Sobiva aja leidmine oleneb kursuse teemast,
osalejatest ja nende teadmistest, nõuetest ning sisust. Kui koolituse käigus tegeletakse vaid
teema sisuga, kestab see minimaalselt 90 minutit ja maksimaalselt pool päeva. Kui teema
nõuab põhjalikumat lähenemist, arutelu, analüüsi ja palju harjutusi, siis tuleks arvestada
vähemalt ühe või kahe päevaga.
Vahel tuleb uusi teemasid ja lähenemisi kohe töökeskkonnas rakendada. Sel juhul on
mõistlik korraldada osalejatega pärast esimest kogunemist regulaarseid kokkusaamisi
põhjalikuks aruteluks või moodustada väiksemad rühmad.
Asendustöötajate leidmiseks tuleb osalejatele ja nende ülemustele edastada koolituse
ajakava. Osalejatele tuleb tagada, et nende töö on heades kätes ja saaks nende äraoleku
ajal tehtud. Oleks kahetsusväärne, kui töötaja avastaks pärast täienduskoolitusel osalemist,
et tema töökoormus on tegemata töö arvelt talumatult suureks kasvanud.

Toimumiskoht ja abivahendid
Pärast täienduskoolituse toimumisaja kinnitamist on vaja reserveerida seminariruum.
Koolituse toimumiskoha suurus ja istekohtade arv olenevad osalejate arvust ning
õppemeetodist.
Asutusesiseseid seminare on lihtsam korraldada, kuid ka asutusevälistel koolitustel on oma
eelised, näiteks paremad ruumid ja võimalus kaasata asutuseväliseid osalejaid, ametlikum
õhkkond, mis aitab igapäevasest töökeskkonnast eemalduda jne. Täienduskoolitusi on parem
korraldada puhastes, valgusküllastes ja meeldiva õhkkonnaga ruumides, kus on mugavad
istmed, head abivahendid ning akustika.
Klassidesse tuleb muretseda vajalikud materjalid ja tehnilised vahendid, mis on koolitajaga
varem kooskõlastatud. On tüütu, kui asutuse tehnikud, spetsialistid või abitöötajad peavad
koolituse ajal varustust üles seadma ja väiksemaid tehnilisi ülesandeid täitma. Lisaks
põhjustab see viivitusi ja töökatkestusi.
Selleks et koolitusel osalejate kurk ei hakkaks kuivama, tuleb varuda ka toitu ja jooke.
Võimaluse korral tuleb arvestada (täis)taimetoitlaste ja osalejate joogieelistustega (tee või
kohv). Hea koolitaja arvestab osalejate põhivajadustega ja võimaldab neile piisavalt
puhkepause.
Suhtlemine, teabe levitamine ja kutsed
Pärast täienduskoolituse teema ja sihtrühma täpsustamist saab saata laiali kutsed. Selleks
tuleb valida suhtluskanalid ning viisid, kuidas võimalike osalejate poole pöörduda ja pakkumist
reklaamida.

Enne kutsete saatmist tuleb koostada koolitust tutvustav tekst. Selles tuleks ära märkida
koolituse sisu, teemad, õppekava, koolitajate haridus, toimumisaeg ja -koht, registreerimisviis
jne. On ütlematagi selge, et koolituse kirjeldus peab olema arusaadav ja sõbralik.
Asutuse- ja majasiseste täienduskoolituste puhul võib võimalikke osalejaid teavitada
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asutusesisese koolitusprogrammi, töötajatele (valikuliselt) saadetud e-kirjade ja
töörühmasiseste
teavituste
teel
või
ülemuste
ja
osakonnajuhtide
kaudu.
Avatud, asutuseväliste ja ühiskoolituste korral tuleb teha rohkem teavitustööd ning kuulutust
laiemalt levitada. Sihtrühmade teavitamisel on abiks meediareklaam, internet, lendlehed,
erialaüritused, postikampaaniad ja plakatid.

Osalemisdokumendid, koolitusmaterjalid, abipersonal
Kohe pärast koolituse reklaamimist tuleb iga kursuse tarbeks koostada osalejate nimekiri,
kuhu kogutakse kõikide registreerunud osalejate andmed. Koolituse tüübist ja andmete
kasutamise korrast olenevalt võib sinna lisada isiklikud ja ettevõtete aadressid, e-posti
aadressid, toitlustus-, majutus- ja transpordisoovid, teave kursuse hinna kohta ning
maksekviitungid.
Et saada osalejate ootustest ülevaade, tuleks need esitada kirjalikult. Need võib esitada
koos registreerimisvormiga. Koolitajaid tuleb osalejate erisoovidest teavitada, et nad saaksid
nendega
koolituse
kavandamisel
arvestada.
Kui registreerijaid on liiga palju, tuleb teavitada neid, kes koolitusele ei pääse. Otsuse
kursusele lubamise kohta võib teha näiteks registreerimisvormide esitamise järjekorra,
eriharidusega seotud nõuete või rühmadünaamika põhjal. Teavitus peaks olema võimalikult
selgesõnaline, et vältida osalejate pettumust ja spekulatsioone. Soovituslik on kasutada
ootejärjekorda: kohtade vabanemise korral on teistel võimalus end kursusele kirja panna.
Täienduskoolitusel või töötoas osalenud inimesed lisatakse kohalolijate nimekirja, mille
alusel väljastatakse seminaridokumente ja osalustõendeid. Kohalolijate nimekiri peaks
sisaldama järgmisi andmeid: kuupäev, teema, koolituse kestus, osaleja kontaktandmed ja
allkiri.
Täienduskoolitustel osalemine mängib olulist rolli nii töökeskkonnas kui ka vabatahtlikus
sektoris. Seetõttu on tähtis, et osalejad saaksid iga täienduskoolituse kohta osalustõendi,
mida hiljem esitada tööandjale või kasutada uuele tööle kandideerimiseks. Osalustõend
väljastatakse kursuse lõpus või saadetakse hiljem postiga. Tõend peaks olema trükitud
tugevale kvaliteetsele paberile ja peab näiteks Saksamaal sisaldama järgnevaid andmeid:
osaleja nimi (võimaluse korral koos sünnikuupäeva ja aadressiga), koolitusettevõtte nimi ja
aadress, koolituse teema, sisu lühikirjeldus (võimaluse korral koos õppemeetodiga), kestus,
moodulid, toimumiskoht, kuupäev, allkiri, koolitaja nimi ja kvalifikatsioon ning asutuse tempel.
Koolitusmaterjalid võimaldavad osalejatel pärast koolitust õpitu ja kogetu uuesti läbi töötada,
et teadmisi süvendada ning olulisemaid aspekte kinnistada. Koolitusmaterjalid ja dokumendid
koostab üldjuhul koolitaja ning need avaldatakse kursuse käigus elektrooniliselt või
paberkandjal. Need dokumendid võivad olla nii kursuse sisu kokkuvõtted kui ka lisamaterjalid.
Ülevaatlikumad koolitusmaterjalid võivad hõlmata näiteks nimekirja erialasest

lugemismaterjalist, praktilisi lisanäiteid ja õpimooduleid või üksikasjalikumat erialateavet. Kui
koolitusmaterjalid avaldatakse alles pärast ürituse lõppu posti, e-posti või interneti teel, siis
võivad need dokumendid sisaldada ka edasist arutelu, fotosid, viiteid osalejatele, rühmatöö
tulemusi jne.
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Paljude ürituste puhul tuleb kasuks, kui seminaridel on kasvõi ajutine seminari abi. Vastuvõtva
asutuse töötajad teavad kontaktisikut ja tunnevad majasiseseid eeskirju seoses tehniliste
probleemide, varustuse, toitlustusega jne ning on seega võimelised lahendama probleeme ja
tagama koolituse sujuva kulgemise. Seminari abi võib tutvustada koolitajat ja koolituse üldist
ülesehitust. Kui seminari abil on kursusega seonduvaid erialateadmisi, siis võib ta rühmi
juhendada või osaleda teema teatud aspektide õpetamises.
Seminari võib sisse juhatada ka asutuse juht või juhtkonna liige, kes tervitab osalejaid,
rõhutab teema olulisust, seob selle asutuse juhtimispõhimõtetega ja soovib kõigile edu.
Kvaliteedianalüüs ja –hindamine
Ühised tagasisidesessioonid annavad koolitajale, osalejatele ja korraldajatele võimaluse
koolitusel kogetut ja õpitut koos analüüsida. Seminaridele antud tagasiside annab ülevaate
täienduskoolituse või töötoa individuaalsest mõjust osalejatele, kuid säärast süstemaatilist
hindamist võib teha ka koos. Hindamissessiooni aluseks võib võtta nimekirja ettevalmistatud
küsimustest või hindamislehe, mille osalejad on enne täitnud.
Hindamisleht aitab selgitada, mil määral koolitus täitis oma eesmärki: kas kursuse sisu anti
edasi adekvaatselt, kas kursuse raamtingimused olid sobivad, kas koolitaja leidis osalejatega
ühise keele või kas osalejatel oli ideid, kuidas õpitut töökeskkonnas rakendada.
Asutus peaks otsustama, kuidas koolitust korraldada ja teadmisi hallata: kes kellele aru annab,
mis teemasid tuleks lähemalt käsitleda ja kas edaspidi tuleks arvestada ka uute lähenemiste
ja kvalifikatsioonidega.
Täiendusõppel on keskne osa asutuste strateegilises arengus, psüühikahäiretega noorte
vajadustele vastavuse tagamises ning nende toetamises ja kaasamises.

5.3

Kasutatud kirjandus ja viited

https://schulaemter.Hessen.de/sites/schulaemter.Hessen.de/files/contentdownloads/Fortbildung%20Verfahrens-%20und%20Ausf%C3%BCllanleitung.PDF
http://www.Sin.Niedersachsen.de/Fortbildung/86462.html
http://blja.Bayern.de/Imperia/MD/content/blvf/bayerlandesjugendamt/Fortbildung/leitfaden_int
erne_fortbildungen.pdf
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6 Täienduskoolituste ja infoürituste teemad
Järgnevalt on kirjas, milliseid valdkondi ja teemasid täienduskoolitustel meeskondade
erivajaduste alase teadlikkuse tõstmiseks kasutada võiks.

6.1

Teadlikkus vaimsest tervisest ja psüühikahäiretest

Haridustöötajatel on harva laialdasi ekspertteadmisi psüühikahäirete kohta. Oluline on
teadvustada, et vaimse tervise häire mõjutab inimese taju, tunnetust, tujusid ja käitumist ning,
et psüühikahäired on tänapäeval üsna levinud. Need võivad mõjutada igaüht meist ja kõik
kogevad neid erineval moel. Enamikul juhtudel saab neid tõhusalt ravida.
Tihti ei saa vaimse tervise häiret otseselt ühe kindla teguriga seostada. Võimalikud põhjused
võivad tuleneda nii bioloogilistest teguritest ja perekondlikest asjaoludest kui halbadest
kogemustest. Diagnoosi, millel on asjaosalise jaoks tavaliselt kaugele ulatuvad tagajärjed,
peaks andma ainult kogenud meditsiinitöötaja või psühhoterapeut.

6.2

Psüühikahäired ja vaimne tervis

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kirjeldab vaimset tervist järgnevalt: vaimne tervis on
heaolu olukord, kus isik mõistab oma potentsiaali, tuleb toime normaalsete elus ette tulevate
pingeolukordadega, töötab produktiivselt ja annab oma panuse kogukonnale. ([1] WHO 2004)
Vaimselt terve inimene suudab oma tööd teha ja aktiivselt osaleda oma sotsiaalses
keskkonnas, näiteks perekonnas, sõprade ringis ja kogukonnas.
Piir hea vaimse tervise ja vaimse tervise probleemide vahel võib olla üsna hajus. Kõik võivad
mingil hetkel kogeda oma elus situatsioone või faase, kus nad pole väga produktiivsed, ei
suuda kasutada oma võimeid või ei suuda teistega suhelda.
Vaimse tervise probleemide korral, on vahel selge, et tasakaal emotsionaalse stressi ja
kaitsetegurite vahel pole enam paigas. Eeldatakse, et kaitsetegurid ja ressursid aitavad püsida
tervena või saada jälle terveks. Mudelis on kaitsetegurid ja ressursid pandud kaalukausile.
Teisel kaalukausil on stress ja riskifaktorid. Olenevalt sellest, kumb kaalukauss on raskem,
oleme me kas tervem või rohkem hädas. Raskus kummalgi kaalukausil muutub elu jooksul.
Mudel seletab ka, miks mõned inimesed jäävad terveks, hoolimata tõsisest stressist nagu
lahkuminek partnerist või töö kaotamine, samal ajal kui teised jäävad sarnastes situatsioonides
hätta.
Kaitsetegurid ja ressursid on kõik sellised faktorid ja asjaolud, mis aitavad elu nõudmistega
toime tulla. See hõlmab küllalt erinevaid asju. Mõned neist on vaevalt muudetavad, samal ajal
kui teisi saab mõjutada ja muuta. Samuti saab teatud riskifaktoreid osaliselt muundada või
mõjutada.
Eeldatakse, et inimest mõjutavad bioloogilised, psühholoogilised, sotsiaalsed ja vaimsed
faktorid.
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Kaitsetegurid
ja ressursid
Bioloogiline

Näide

Riskifaktorid ja tüved

Näide

Terve hormonaalne
tasakaal

Bioloogiline

Psühholoogiline

Avatud/sotsiaalne,
enesekindel, kõrge
pingetaluvusega,
vaimselt tasakaalukas

Psühholoogiline

Sotsiaalne

Kindel töökeskkond,
õnnelik armastav
suhe, hea suhe
sõpradega, rahaline
iseseisvus

Sotsiaalne

Vaimne

Usk

Vaimne

Eelsoodumus
vaimseks häireks
perekonnas,
jõuetus, füüsiline
puue
Madal
stressitaluvus,
ebakindlus inimeste
vahelises suhtluses,
madal
enesehinnang,
hirmud
Võlad, tööstress,
lahkuminek, piiratud
ligipääs teraapiale,
koormavad
perekondlikud
asjaolud
Puuduv eesmärk
elus

Haiguse bio-psühhosotsiaalne mudel
George L. Engel kirjeldas seda mudelit 1977. aastal. Selle järgi võib psüühikahäireid mõista
kui keha ja vaimu häireid, mis mõjutavad kogu inimese elu. Mudeli tulemuseks on teaduslik,
tõenduspõhine, terviklik arusaam haigusest ja tervisest, asjakohaste ennetavate diagnostiliste
ja terapeutiliste meetmetega. Need hõlmavad mitte ainult füüsilist (bioloogilist) mõõdet, vaid
ka vaimset dimensiooni (psühholoogiline) ning sotsiaalset kooseksisteerimist ja töökeskkonda
(sotsiaalne).
Diagnostika ja terapeutilised meetmed põhinevad peamiselt vaimse tervise probleemidega
inimeste vajadustel ja nende sotsiaalsel keskkonnal. Näiteks töötamisel tuleks arvestada
suhteid tööülesannete eesmärgipärasel täitmisel. Vaimse tervise probleemidega noori tuleks
võtta tõsiselt, tajudes, et nad on oma erivajaduse alal spetsialistid ning motiveeritud oma
kogemuste ja ideedega panustama. Koostöö peaks seega olema planeeritud ja teostatud
partnerlusel põhineval viisil. ([3] Egger, J. W. 2011)
Varajane diagnoos ja ennetamine on väga olulised, eelkõige bio-psühhosotsiaalse mudeli
osas. Haiguse riski saab vähendada või vaimsete probleemide arengut ennetada näiteks
stressijuhtimise programmide või varase raviga.
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Diagnostilised klassifikatsioonid
Diagnoos pannakse tavaliselt kasutades „Rahvusvahelist haiguste klassifikaatorit (10.
väljaanne)“. ([4] RHK-10 diagnooside koodid avaldas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO)
ja see on ülemaailmselt tunnustatud. RHK-10 jaotab vaimse tervise häired n-ö diagnoosi
rühmadesse.

Diagnoosi rühm
Orgaanilised, sealhulgas
sümptomaatilised vaimsed häired
Vaimsed ja käitumuslikud häired, mis on
põhjustatud psühhotroopsete ainete poolt
Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised
häired
Tuju / afektiivsed häired

Näide
Dementsus

Neurootilised, stressiga seotud ja
somatoformsed häired
Käitumuslikud häired, mis on seotud
psühholoogiliste häirete ja füüsiliste
faktoritega
Isiksuse ja käitumuslikud häired
täiskasvanutel
Madal intelligentsus
Psühholoogilise arengu häired

Ärevushäire, obsessiiv-kompulsiivne häire,
somatoformne häire
Anoreksia, buliimia, unehäired

Käitumuslikud ja emotsionaalsed häired,
mis on alguse saanud lapsepõlves või
noorukieas

Alkoholi kuritarvitamine, sõltuvus,
endassetõmbumine
Skisofreenia, skisoafektiivne häire
(=psühhoos)
Depressioon, bipolaarne häire (=maniakaaldepressiivne häire)

Piiripealne isiksusehäire, nartsissistlik
isiksuse häire, kleptomaania
Lugemise ja õigekirja oskamatus
(düsleksia)
Hüperaktiivsus (ADHD), Tourette’i
sündroom

Võrreldes RHK-ga, mis klassifitseerib diagnoosi järgi, ei jaga RFK (Rahvusvaheline
funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon) inimesi diagnoosi gruppidesse. RFK
kirjeldab iga inimese tervise olukorda alati suhestudes keskkonna ja isiklike teguritega. Eesmärk
on tervisliku seisundi ühtsustatud kirjeldus. See hõlmab nii kehalisi funktsioone ja struktuure kui
aktiivsust ja sotsiaalses ning tööalases elus osalemist. Seega RHK-10 klassifitseerib peamiselt
tervise probleeme ning RFK tervislikku seisundit. RHK-10 ja RFK täiendavad üksteist. RFK ei
kohaldu mitte ainult puudega inimestele, vaid seda saab rakendada kõigile inimestele. Ühest
küljest kontrollitakse suutlikkust, teisest küljest nii suutlikkust kui kahjustust. Selles mõttes on RFK
kõige väärtuslikum töövahend inimese tugevustele (suutlikkusele) toetuva töö jaoks.
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Ravi ja teraapiavõimalused
Saadaval on mitmed ravivõimalused, olenevalt vaimse tervise probleemist või diagnoosi
grupist.
Meditsiiniline ravi tõotab teatud häiretele häid tulemusi. Antidepressante võib kasutada
depressiooni, ärevus- või obsessiiv kompulsiivsete häirete, kroonilise valu, unehäirete, posttraumaatilise stressi või buliimia raviks. Anksiolüütikumid (rahustid) aitavad psühhiaatrilistes
hädaolukordades nagu ärrituse seisundid, enesevigastamine või teiste ohustamine,
suitsidaalsus, katatoonia või võõrutusnähtude puhul. Neuroleptikumid ja antipsühhootikumid
aitavad psühhoosi, sundmõtete ja psühhootiliste sümptomite või ärritusnähtudega
depressiooni puhul. Meeleolu tõstjaid või stabiliseerijaid kasutatakse tihti bipolaarsete häirete
puhul, tagasilanguse profülaktikana pärast suitsidaalset käitumist või depressiooni korral.
Lisaks soovitud tulemustele võib ravimite võtmine kaasa tuua ka mittesoovitud kõrvalmõjud.
Seega peaks hindama nii riske kui kasutegurit. Paljud ravimid võivad tekitada tugevat sõltuvust
või kaasa tuua suurema tagasilanguse riski kui ravimi võtmine lõpetatakse.
Lisaks on olemas ambulatoorseid, osaliselt statsionaarseid või statsionaarseid psühhoteraapia
võimalusi. Need võivad aset leida üksik- või grupisessioonidena kui ka nende
kombinatsioonina. Psühhoteraapia tõlgituna tähendab „hinge ravi“. Psühhoteraapia eesmärk
on identifitseerida ja ravida või leevendada vaimseid häireid. Kognitiivne käitumuslik ravi,
psühhoanalüüs, sügav psühholoogiline teraapia, arutelu teraapia ja süsteemne teraapia on
kõik teraapiameetoditena saadaval.
Otsustava tähtsusega ravi edukuseks on, et
psühhoteraapia arvestaks patsiendi vajaduste ja ideedega. Patsient peab samuti tundma, et
nende
eest
hoolitsetakse
hästi
ning
terapeut
on
kompetentne.
Psühhoteraapias eksisteerib endiselt suur defitsiit psühhoosi ravi osas. Ainult vähesed
psühhoterapeudid on sellele spetsialiseerunud, kuigi nõudlus on suur (vaata ka www.ddpp.eu).
Soome „avatud dialoogi“ mudeli kohaselt võib perepõhine teraapia aset leida patsiendi kodus,
võttes arvesse perekonda ja olulisi inimesi.

6.3

Soo ja mitmekesisusega seotud oskused

Haridustöös, eriti puuetega inimestega töötades, peaksid eeltingimuseks olema olulised ja
praktilised teadmised mitmekesisuse ja soolise võrdõiguslikkuse erilise tähtsuse kohta.
Sealjuures mängib olulist rolli võime end ja teisi austada ning näha meie erinevusi ja sarnasusi.
Õpetajatelt, oodatakse üha enam, et nad väärtustaksid mitmekesisust nii oma kolleegide kui
ka õppijate hulgas. Nad peavad mitmekesisust oma tööprotsessides ja koostöösuhetes
konstruktiivselt ja lugupidavalt arvestama.
Sooga seotud oskused

Sooga seotud oskused on teadmised, kuidas tuvastada sotsiaalseid hoiakuid meeste ja naiste
era-, professionaalses- ja akadeemilises elus, samuti võime neid lahendada avades mõlemale
soole uusi ja mitmekesiseid arenguvõimalusi. ([5] Sigrid Metz-Göckel, Christine Roloff, 2002).
Sooga seotud oskused eeldavad seega võimet ära tunda asjakohaseid soolisi aspekte ja
töötada võrdõiguslikkusega.
Sooline pädevus on eduka soolise võrdõiguslikkuse
süvalaiendamise aluseks ning koosneb järgmistest valdkondadest:
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Teadmised soorollidest- ja suhetest ning nende mõistmine
Ülevaade nende muutlikusest
Teadmised naiste ja meeste olukorrast ning lähenemisviisid naistele ja meestele
Tundlikkus diskrimineerimise suhtes
Teadmised soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamise strateegiatest
Võime kaaluda ja rakendada sootundlikke ja sooliselt õiglasi lähenemisviise

Mitmekesisusega seotud oskused
Migratsioon, demograafilised muutused, muutuvad töötingimused ja naiste suurenev tööhõive
muudavad ühiskonda ja töötava elanikkonna koosseisu. Et suureneva mitmekesisuse
potentsiaali mõista vajavad inimesed ja organisatsioonid selles valdkonnas pädevust. See
hõlmab nii teadmist inimeste mitmekesisusest, teistest kultuurilistest kontekstidest ja koodidest
kui ka inimeste ja organisatsioonide võimet kohaneda pidevalt muutuva ja pluralistliku
ühiskonna väljakutsega. Mitmekesise tööhõive keskmes on ühest küljest välised erinevused,
põhiliselt sugu, rahvus, päritolu, vanus ja puue. Teisest küljest tulevad mängu subjektiivsed
erinevused nagu seksuaalne sättumus, religioon, kultuuriline ja sotsiaalne taust või elustiil.
Mitmekesisuse hindamise eesmärgid on järgmised:
 Saavutada multikultuurne ja üldine produktiivne atmosfäär koostööks erinevate
indiviididega organisatsioonis
 Vältida vähemuste sotsiaalset diskrimineerimist
 Parandada võrdseid võimalusi
 Luua ruum eelarvamuste isiklikuks hindamiseks, et nende üle mõtiskleda või nendega
tähelepanelikult tegeleda
Tugevate sidemetega perekondades tuleb jälgida pereliikmete konkreetseid rolle. Näiteks, kas
perepea otsustab, kas haige pereliige saab teatud ravi või mitte. Tihti on kollektiivsed otsused
ülimuslikud, mitte individuaalsed. Et saavutada teadlikkus erinevate inimeste mitmekesisuse
osas, on abiks erinevad lähenemisviisid. On oluline võtta arvesse inimkonna väärtusi,
suhtumisi ja vaateid.
Näiteks modulaarse väljaõppe korral mitmekesisuse valdkonnas, peaksid osalevad
haridusasutused nii palju kui võimalik omama eelnevaid teadmisi nõustamisest, suhete
juhtimisest, läbirääkimisest ja õigusküsimustest.
Kursusel osalejad peaksid õppima
abstraktselt omaenda muredest, enda kogemuste ja nende peegelduste põhjal nõustama
teistsuguse elustiili ja elustandarditega inimesi, võimaldades neil omaenda lahendused välja
töötada.
Kursuse eesmärk peaks olema:









Peegeldada omaenda elulugu ja kogemusi
Refereerida omaenda kogemusi, laiendada kultuuriliselt konstrueeritud mõtlemise ja elamise viisi
Teadlikkus üksikisikute kõige erinevamatest erinevustest
Tutvuda diskussiooni- ja nõustamistehnikatega, et eristada erinevaid elustiile ja nendega töötada
Suuta kliente aidata oma lahendusprotsessi väljatöötamisel
Teada diskrimineerimisvastasuse õiguslikku alust
Teadmised jõustamise võimalustest
Teadmised eetilistest põhimõtetest ja mitmekesisuse kontseptsioonidest ([6] Fokus Fortbildung)
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„Teistsugune olemine“ võib ühiskonda rikastada, selle asemel, et seda koormata. Tajumine,
õppimine ja kaasinimeste aktsepteerimine nende erinevustes on alati seotud meie enda
identiteediga. Seda võib mõista kui isikutevahelist pädevust, mida tuleb tundlikustada ja
julgustada. Seega me õpime „teistsugune olemist“ austama ja toime tulema selle
mitmekesisusega, ilma et tekiks suuri ebamugavusi või tõsiseid konflikte.
Selles kontekstis peab arvestama ka erinevusega sotsiaalse õigluse ja sotsiaalse võrdsuse
vahel (võrdsus ja õiglus). Igal inimesel on oma anded ja soovid, mõeldakse ja tuntakse
erinevalt ja seega on õnneliku elu mõiste inimeste jaoks erinev. Nende individuaalsete
omaduste tõttu kasvab see midagi, mis muudab ühiskonna edukaks: mitmekesisus. Seega
igal inimesel peaks olema võimalus mõista, mis neid elus õnnelikuks teeb, tingimusel, et see
sobib kokku kooseksisteerimise ja inimõigustega. Püüdlus saavutada kõigi jaoks sotsiaalne
võrdsus, on mitmel korral ebaõnnestunud ning võib seetõttu olla poliitilise tegevuse eesmärk.
Sotsiaalse õigluse puhul peab siiski poliitiline tegevus olema alati eelduseks, see on inimeste
kooseksisteerimise asendamatu alus. Seepärast peavad riigid ja institutsioonid looma
tingimused võrdsete võimaluste loomiseks ja andma inimestele võimaluse isiklikult otsustada,
mida nad hästi teevad.
Mitmekesisuse teadvustamine on oluline iga inimese enda jaoks, aga see tuleks asetada ka
tööalasesse konteksti. Mis on organisatsiooni ajaloolised kohustused ja mured? Kas ettevõttel
on vastav visioon ja filosoofia? Kas uute väljakutsete suhtes ollakse avatud mõtlemisega? Mis
tähtsus on koostööl, eneseanalüüsil ja täienduskoolitustel?

6.4

Rolliteadlikkus ja pedagoogiline suhtumine
Suhtlusoskused

Sotsiaalses töökeskkonnas on suhtlemisoskus üheks põhiliseks eelduseks, et tööalaseid
suhteid luua. Suhe on inimese jaoks, kes vajab toetust ja abi, paljude tegevuste õnnestumise
keskmeks. Järelikult on suhted ja suhtlemisoskus fundamentaalse tähtsusega.
Tänapäeval nõutakse haridustöötajatelt isikuomadusi nagu vastutustunne, motivatsioon,
valmisolek, empaatia, tähelepanelikkus ja tasakaalustatud isiklikud hoiakud. Eriti õpetajatele,
kes töötavad ebasoodsas olukorras olevate inimestega, on isiklike hoiakute küsimus tööl
oluline aspekt. Siin on suhetes olulised humanistlikud, moraalsed ja eetilised vaated. Suhte
tasandil, sotsiaalse suhtluse raames, on olulised vaatlusoskused ja tähelepanelikkus. On
vajalik arendada suhte nüansside tajumist ja tõlgendada, suunata ja muuta omaenda
arusaama ja tegevust. Edukate suhete kaudu on võimalik asjaosalisi mõjutada, avastada
nende ressursse või ühiseid eesmärke.
Haridustöötaja peab olema teadlik asümmeetriast; võimusuhe võib olla kahjustav kui suhet
konstruktiivselt ei kasutata. Selleks, et tuua oma isikupära enda töösse, on vajalik teada
omaenda tugevusi ja nõrkusi, samuti klientide vajaduste asjakohast mõistmist. Vajalikud on
kõrge empaatiavõime, taju ja peegeldamisoskus, vastutustunne ja erialased teadmised.
Professionaalne ja personaalne suhtumine on kaasamisprotsessiks vajalik ning avaldab
märkimisväärset mõju kliendi õppimisele ja tegevusele, üksikisikuna või rühmas. Töötaja
hoiakud on veenmise ja palvetega raskesti muudetavad. Spetsialistide jaoks põhjustab
kaasamine tihti dilemma, kus nad ühelt poolt soovivad õppijaid kaasata, kuid teiselt poolt
realiseerida omaenda nõudmisi. Näiteks valikud toe pakkumise või õppesse vaid parimate
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selekteerimise ning individualiseerimise ja standardiseerimise vahel. Haridustöötajad peavad
oma töös tavaliselt neid vastuolusid tasakaalustama ning omama väljakujunenud suhtumist.
Seega peaksid haridustöötajad arendama endas oskusi ja pädevusi, et tegutseda
usaldusväärselt, enesekindlalt ja aktiivselt kaasavalt.
Professionaalne hoiak on väga individualiseeritud hoiakute, väärtuste ja uskumuste mudel,
mis on saavutatud läbi autentse enesemääratluse ja objektiivse eneseteadvuse. See pakub
stabiilsust, jätkusuutlikkust ja tundlikkust toimides nn sisemise kompassina oma klientide,
sugulaste ja kolleegide võimaluste, vajaduste ja võimete mõistmiseks. ([2] Schwer,
Solzbacher).
Inimese enesekohased oskused määravad, kuidas haridusalaseid olukordi tajutakse ja
hinnatakse ning millised hoiakud välja kujunevad. Kas ma suudan end problemaatilistes
situatsioonides hästi motiveerida, kas ma suudan jääda rahulikuks ja hoida ülevaadet, olen ma
võimeline hirmu ja frustratsiooni vastuvõetaval viisil juhtima? Suhtumine on muidugi mõjutatud
ka välistest tingimustest ja vastupidi.
Selleks, et olla võimeline täitma õpetaja professionaalset rolli, peaks olema esiplaanil isiksuse
areng, oma oskuste täiustamine. Näiteks on võimalik õppida end paremini rahustama ja
kontrollima impulsse, et end paremini keerulistes olukordades kontrollida. Seega saab konflikti
korral tavaliselt kasutatavat ja vaevu muutuvat esialgset reaktsiooni üle kanda
professionaalseks teistsuguseks reaktsiooniks, mis on läbi koolituse ja treeningu ära õpitud.
Selle jaoks peaks tundma õppima oma reaktsioonimudelit ja teadma oma nõrkusi ja tugevusi.
Enesekohaste pädevuste arendamine, olles hoiakute kujunemise aluseks, on elukestev
õppimine. Enesekohased oskused on õpetatavad, mõõdetavad ja nende arengut saab
soodustada. ([8] Julius Kohl 2011). Et seda protsessi toetada ja enesekohaseid pädevusi
parandada, on vaja individuaalseid meetodeid. Individuaalse juurdepääsuga, täiustatud
koolituskontseptsiooni, et tugevdada haridusspetsialistide isiklikke pädevusi võiks koosneda
näiteks järgmistest aspektidest:
Kogemine ehk lähenemine enesemääratlusele läbi psühhomotoorsete meetodite
Teadmised oma olulistest professionaalsetest pädevustest
Peegeldamine tagasiside intervjuude või coaching’u vormis
Üle kandmine – viitamine isiklikele kogemustele ja tööelule, seal õpitu haridusalaseks
professionaalseks tegevuseks muutmine.
Kaasamisoskused
Noored soovivad olla kaasatud. Nad tahavad, et neid vaatamata nende erilisusele tõsiselt
võetaks. Nad tahavad osaleda otsuste tegemise protsessis, saada sõna ja kaasa mõelda.
Mõned inimesed nõuavad seda otse, teised krüpteeritult ja mõnikord ebakohaselt käitudes.
Agressioon, mäss või vägivald tähendavad samuti osalt taotlust osalemisvõimalusele või
endale tähelepanu juhtimist. Samuti on koolides õppijaid, kes oma soove või muresid eriti ei
väljenda ega osalemist ei nõua. Seega on haridustöötajatel vajalik hoida silm peal noorte
erivajadusega inimeste kaasatusel ja luua raamistik, mis teeb osalemise võimalikuks.
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Mõjuvõimu suurendamine
Viimastel aastatel on sotsiaalvaldkonnas arendatud arvukalt jõustamise mudeleid ja
kontseptsioone. Läbi jõustamise soovitakse inimesi tugevamaks muuta, edendada
eneseväljendamise oskusi kui ka arendada enesekohaseid oskusi ja iseseisvust. Jõustamise
eesmärgiks on inimeste olemasolevaid ja osaliselt varjatud võimeid tugevdada ning teha
inimeses olemasolevad ressursid kättesaadavaks, et nad saaksid kujundada oma elu ja
tegutseda sõltumatumalt. Jõustamine seega õhutab enda elu puudutavaid otsuseid ise tegema
ja
mõistma
nende
otsuste
mõju
oma
igapäevaelule.
Vrijbaan mudel ([7] REQUEST-VRIJBAAN, REA College Nederland) määratleb kuus
komponenti, mille tugevdamisel on jõustamine eriti mõjus:
Pädevus

Enda oskuste usaldamine

Enesemääramine

Sõltumatu valikuvabadus

Mõju

Mõista, et sinu otsused mõjutavad sinu elu

Tähendus

Tunda, et sinu otsused on vastavuses sinu väärtustega

Positiivne identiteet

Olla võimeline end (ja oma puuet) aktsepteerima
sellisena nagu ollakse

Grupi orientatsioon

Mõista, et oled osa grupist

Ühest küljest, et saavutada mõjuvõimu ja enesereflektsiooni kasv ning valmisolek muutuda,
peavad erivajadusega õpilased initsiatiivi näitama. Teisest küljest peab koolil olema valmisolek
ja organisatsioonikultuur, et luua keskkond positiivseks jõustamiseks. Õppijateö peaks olema
tunne, et organisatsioon toetab austab neid ja toetab eesmärkide saavutamisel. Sellisel
õppijale orienteeritusel, eesmärgiga kaasatuse suurenemisele, on märkimisväärne mõju
organisatsioonile ja selle haridustöötajatele. Õppijate, töötajate ja juhtkonna kaasamine on
pikk ja keeruline protsess. Enesemääratluse arendamise tulemusnäitajad peavad olema
kokkulepitud iga õppijaga eraldi. Tuleks kohaldada kvaliteedijuhtimise protsesse ja arendada
sobivaid kommunikatsioonistrateegiad. Lisaks sellele tuleks protsessi jälgida isikukeskselt ja
ka tervikuna.
Õppijate kaasamine

Mitmetes koolides ja rehabilitatsiooniasutustes on loodud klientide esindusorgan. Reeglina
on see esindusorgan valitud ja tegutseb vabatahtlikult, teeb lobitööd ning sellel on teatud
kaasotsustusõigused. Kui organisatsioon võtab esindust tõsiselt ja toetab selle tegevust, võib
see märkimisväärselt kaasa aidata kvaliteedi paranemisele, tuues esile osapoolte huvid läbi
konstruktiivse ja avatud koostöö.

Regulaarsed koosolekud, koolitus- ja vahetusprogrammid on kasulikud kindlustamaks, et
klientide esindus suudab täita oma volitusi. Kõrge vastastikkuse aksepteerimise tase nii
klientide esinduse, kui ka juhtkonna ja meeskonna poolt, võib olla kaasatusele ja
enesemääramisele avatuse mõõdikuks.
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Ühiskonnaelus osalemise võimaldamine

Puudega inimeste aktiivne osalemine sotsiaalses elus peaks olema loomulik, kuid paljudes
tegevusvaldkondades on see endiselt suur väljakutse. Olles teel kaasava ühiskonna poole, on
vaja mitmeid kaugeleulatuvaid muudatusi kõikides sotsiaalvaldkondades- ja asutustes. See
nõuab kohanduste tegemist, mille eest saavad eelkõige seista erinevad nõukogud ja
organisatsioonid, aga ka üksikisikud.
On oluline austada puudega inimeste enesemääratlusõigust ja iseseisvust ning levitada seda
suhtumist kõigis poliitilistes ja sotsiaalsetes tegevustes. Et seda saavutada, tuleb aru saada,
mida erivajadusega inimesed tahavad ning kuidas nad elada soovivad. Olemasolevaid
struktuure, mida täna suuresti piiravana nähakse, tuleb kohandada ja proovile panna.
Kaasatus ei juhtu iseenesest, vaid on kestev protsess, mida peavad toetama paljud osapooled.
Ühiskonda ei saa kutsuda „kaasavaks“ kuni puudega ja puudeta inimeste kooseksisteerimine
on saanud loomulikuks sündides, lasteaias, koolis, vabal ajal, klubides ja tööelus. Õigus
kaasatusele tähendab, et erivajadusega inimesed saavad elada kogukonnas nii, et neil on
samad valikuvõimalused, et nad saavad otsustada kus ja kellega nad tahavad elada ning neil
on juurdepääs tugiteenustele ja abile, et vältida eraldatust.
Üleminek koolist tööle on erivajadustega inimestele eriti oluline, sest töökogemuse saamine
avatud tööturul on oluline inimese arenguks. Kaasavates koolides näiteks peab õppimise,
tugitegevustes osalemise ja puhkeaeg olema paindlik ning varakult peaks olema planeeritud
intensiivne karjäärispetsiifiline tugi mahuka praktilise töö osaga. Ülemineku juhtimine on
oluline, et vältida töötuse perioode ning toetada õppetööd ja praktikaid. Sisenemine tööellu
peab arvestama puudega inimese soove ja tugevusi ning olema suuresti takistusteta.
Võrgustike loomine, õpetajate kvalifikatsioon ja täienduskoolitused, kaasavate
haridusprogrammide pakkumine ja varasemate kogemuste korrapärane analüüs on seega
vajalikud.
Inimese tugevustele toetumine
Võimetele suunatud lähenemised toetuvad usule, et inimene on arenguvõimeline ja aktiivne.
Haridustöötajate väljakutse on seega toetada protsessi, et olemasolevaid ja mitte alati kergesti
tuvastatavad ressursse maksimaalselt välja arendada.
Et kaasavat haridust rakendada, on oluline et töötajad usaldaksid noorte täiskasvanute
olemasolevat potentsiaali ning paneksid tähele nende individuaalseid võimeid. Kuid ainuüksi
võimete arendamine vastavalt eeldatavatele standarditele pole piisav. On vajalik näha
tulevikuväljavaateid ja mõista noorte täiskasvanute olukorda tervikuna. Keskendumine
oskustele, aitab kujundada noore suhtes positiivset hoiakut, võrreldes orienteeritusega
puudustele. Kui haridustöötajad on võimelised noortele ütlema, kus nende võimed peituvad,
teeb see lihtsamaks nende suunamise ja tõstab noore enesehinnangut. Läbi tugevuste
esiletoomise ja jõustatava enesekindluse kasvu, on võimalik arendada nõrgemaid oskusi.
Vajalik on harjutada, õppida ja praktiseerida sellist suhtumist kuni see peegeldub püsiva
mõtteviisi ja isiksuse tunnusena. ([2] Schwer, Solzbacher. Professionelle pädagogische
Haltung, 2004).
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Orienteeritusel võimetele on palju kokkupuutepunkte vastupidavuse ja isearenemisega. Selles
mõttes pakub see noortele inimestele võimalust arendada olulisi kaitsvaid tegureid, füüsilise,
vaimse ja sotsiaalse stressi vastu. Empaatiline, võimetele suunatud suhtumine saab aga
areneda ainult siis kui haridustöötajatel on pädevus, mis võimaldab neil enesekindlalt ära
tunda oma tugevused ja nõrkused.
Käesolevas materjalis kirjeldatav täienduskoolitus ei ole normatiivsete suuniste või juhiste
väljatöötamiseks. Pigem on see individuaalsete viiside leidmine, et rasketes olukordades
ennast määratleda. Kui keegi pole harjunud tegelema vaimse tervise probleemidega
noorukitega või isegi kardab seda teha ning kui ta lisaks sellele peaks töötama lähedastega
või teiste koostööpartneritega, on vaja strateegiaid ja pädevusi, et taoliste olukordadega toime
tulla. Seda on võimalik saavutada juhtumi aruteludega ja ka läbi keha tajumise harjutuste,
enesereflektsiooni, rollimängude õppimise. Esiplaanil on isiklik kogemus ja enese teadlik
ettevalmistamine.







Meetodid
Meeskonna koolitus/töö
Iseseisvad harjutused
Enesepeegeldus
Esitlus, loeng
Film
Uurimistöö
Kestvus

Paindlik, olenevalt teemast, varasematest kompetentsidest ja intensiivsusest.
Töövahendi kohandamisvõimalused
Töövahend annab ühevaate olulisemast sisust ja pädevuste nõuetest. Koolituse
pakkumiseks tuleb välja selgitada sihtgrupi vajadused ja teadmised, kogemused ning
professionaalne taust. Koolitus tuleb luua sellele vastavalt ning peab toimuma sobiva aja
jooksul.
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7 Näidismoodul erivajaduste alase teadlikkuse tõstmise koolitusele
7.1

Mooduli ülesehitus

Eesmärgid
 Selguse loomine
 Tutvumine

Sisu
Meetodid
 Osalejate
 Arutelu
tervitamine
 Moderaatori
tutvustus
 Ajakava ja
korralduslike
küsimuste selgitamine

Õppematerjalid

 Kommunikatsioonireeglite kokkulepped
osalejatega

 Pabertahvlil fikseerimine

 Osalejad peaksid reegleid
mõistma ja täitma, nt:
 Õigeid ja valesid
vastuseid pole olemas
 Ärge andke teistele
osalejatele hinnanguid
 Rääkige endast lähtudes
 Lubage emotsioonidel
väljenduda
 Laske teistel lõpuni
rääkida

 Pabertahvel, kirjutusvahendid

 Tervituskombed
erinevates
kultuurides

 Harjutus: Osalejad
peaksid panema end
järgmisesse olukorda;
lennujaamas proovib iga
reisija oma võõrustajat
leida: Tegemist on
multikultuurse
ühiskonnaga, seega on
tervituskombed väga
erinevad.
 Küsida saab järgmisi
küsimusi:
 Millised tervituskombed
olid mulle meeldivad või
ebameeldivad, miks?
 Mis tundeid vähem
tuttavad tervituskombed
tekitavad?
 Kuidas sa spontaanselt
reageeriksid?

 Dialoogi stimuleerimine
erinevate käitumiste,
kommete, praktikate,
suletuse ja vahemaa
kohta erinevates
kultuurides
 Vastastikune mõistmine
 Sissejuhatus teemasse

Rollikaardid , vt lisa 1

 Teiste osalejatega  Osalejate gruppide
tutvumine
vahetus
 Professionaalne
taust, karjäär
 Ootused koolitusele
 Eelnevad
teadmised
mitmekesisusest
ja
kultuuridevahelist
est küsimustest

 Tuttavaks saamine
 Võõrastamise
vähendamine
 Info jagamine
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 Teoreetiline
sissejuhatus
mitmekesisusse

 Lühike suuline loeng

 Sissejuhatus teemasse
 Osalejate üldteadmised

 Praktiline
eneseteadlikkuse,
klassifikatsiooni ja
kommunikatsiooni
harjutus

 Sotsiaalmajanduslik
positsioneerimine: näita,
kus sina seisad
 Osalejad seavad end
erinevate kriteeriumite
järgi ritta, nt
 Pikkus või jalanumber
 Laste või õdedevendade arv
 Töötatud aastad

 Eneseteadvuse, välise
taju ja kommunikatsiooni
parandamine
 Märgistamise
äratundmine
 Teiste määratlemisega
tegelemine

Sissejuhatus
sotsiaalmajanduslikku
positsioneerimisse, vt
lisa 2

 „Mitmekesisuse“
mõiste ja teoreetiline
taust
 Ajalooline areng
 Poliitiline tähtsus
 Sotsiaalpoliitiline
kontseptsioon
 Mitmekesisuse
mõõtmed

 Loeng
 Arutelu

 Erinevate aspektide,
dimensioonide ja mõju
tajumine
 Sotsiaalse
kooseksisteerimise teema
tähtsus

Jaotusmater-jal, vt lisa 3

 Paus

 Paus suitsetajatele,
 Ringi liikumine
kohvitajatele, nutitelefoni  Vestlemine
sõltlastele
 Puhkus
 Lõõgastus

Kohvi, tee, snäkid,
puuviljad, küpsised. Aed
või suitsunurk

 Harjutus
diskrimineerimise ja
ebavõrdsuse kohta

 Rollimäng: Kas me pole  See harjutus püüab
kõik võrdsed?
näidata ebavõrdseid
õigusi ja võimalusi (soo,
 Iga osaleja saab erineva
päritolu, nahavärvi,
kaardi kirjeldusega oma
välimuse, vanuse, tervise,
rolli kohta ning tal on 3
haridustaseme jne tõttu)
minutit ettevalmistuseks,
ja teha selgeks nende
et oma roll välja
mõju inimese elule
mängida
 Mängujuht küsib
mitmeid küsimusi
 Kui osaleja oma rollist
lähtudes saab vastata
„jah“, astub ta sammu
edasi, „ei“ vastuse
korral, ei liigu osaleja
paigast
 Võimalikud küsimused:
 Kas sul on võimalik teha
endale elukindlustus?
Kas sa saad minna ilma
probleemideta ükskõik
millisesse ööklubisse?
Kas sa saad enda
partnerit tänaval
suudelda? Kas sa saad
oma religiooni vabalt ja
ilma probleemideta
praktiseerida?

Rollimängu kaardid, vt
lisa 4

 Mitmekesisus ja
inimeseks olemise
kontseptsioon
 Mis on „Mitmekesine
Isik“

 grupitöö
 väikesed grupid, kus
töötatakse välja
täiendavad punktid ja
vaadatakse üle

Kirjutusvahendid, paber

 Inimeste terviklikult
nägemine
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 Ta käitub kõigi teiste
kaasinimeste suhtes
lugupidavalt
 Ta on lahkarvamuste
suhtes salliv
 Ta püüdleb vaba
arengu ja
eneseteostuse poole
 Ta on loominguline ja
hea kujutlusvõimega
 Ta on uutes,
keerulistes või
väljakutset esitavates
situatsioonides paindlik
 Ta on võimeline
iseennast tundma
õppima, et tagada oma
reaktsioonide
mõistmine ja aktiivselt
keskkonnas ja
töökohas osalemine
 Tal on tahe töötada

Lühifilm
igapäevasest
rassismist: ’Der
Rassist in uns’,
ZDFneo, 2014, 4
minutit.

järjepidevuse
tagamiseks

 Lühifilm ja arutelu

 Järgmiste küsimuste
käsitlemine:
 Kui rassistlik ma olen?
 Kus me enda
igapäevaelus rassismiga
kokku puutume?
 Mida ma saan tõrjutuse
vähendamiseks teha?
 Kuidas saab kaasamine
veel edukam olla?

Internet, projektor,
ekraan


Mitmekesisus ja
puue

 Harjutus:
partnerintervjuud
 Küsimused ja lühikesed
märkmed:
 Millised seosed sul
puudega inimestega
tekivad?
 Kuidas teid on
teavitatud?
 Millised assosatsioonid
on teil bipolaarse
häire/ADHD/
depressooni või
pedofiiliaga?
 Kuidas tajute avalikkuse
suhtumist vaimsetesse
häiretesse?
 Millised väljavaated
puudega inimestel on?

 Aktsepteerida ja mõista
enda ja teiste vaateid
 Uute lähenemisviiside
väljatöötamine

Kirjutusvahendid, paber

 Tagasiside –
küsimustik

 Hinnangute andmine
 Ühine ülevaade ja
tagasiside

Tagasiside-küsimustik,
vt lisa 5

 Osalustõendite
jagamine

 Dokumendi üleandmine,
tänamine ja
hüvastijätmine

 Kuidas peaks koolitust
täiustama?
 Mis oli kasulik ja hea?
 Millist sisu tuleks
lühendada või pikendada?
 Dokumentatsioon tegeliku
osaluse, sisu ja väljaõppe
tundide kohta

https://www.youtube.
com/watch?v=GsJKJ
yefsS4
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Osalustõend, vt lisa 6

7.2

Ajakava ja temaatika

Kestvus
Vähemalt 225 minutit. Tabelis märgitud üksikute teemablokkide ja harjutuste kestvus on
ligikaudne. Soovitame täiendkoolituseks planeerida pool päeva.
Sihtrühm
Õpetajad, kasvatajad, treenerid, instruktorid, eraõpetajad, konsultandid, haridusasutuste,
eneseabirühmade ja teemaga seotud inimeste ühendused, kes tegelevad vaimse tervise
häirega noorte väljaõppe, hariduse, rehabilitatsiooni ja toetamisega.
Kohandused
Käesolev koolitusmoodul peaks olema alguspunkt, kust algab regulaarne mitmekesisusega
seotud teemade käsitlemine, nt kultuuridevahelise pädevuse ja soo osas. Sisu, meetodite valik
ja koolitajad sõltuvad oluliselt asutuse organisatsioonilisest vormist, teadmiste tasemest,
personalist ja ajakavast ning mitmesugustest muudest teguritest, mida planeerimisetapis tuleb
arvestada.






Nõutavad vahendid, ruum, materjalid
koolitusruum
videomängija
juhendaja ja kirjalikud materjalid
koolitusmaterjali väljatrükid igale osalejale

Grupi suurus
6 - 20 osalejat
Meetodid
 läbi kogemuse õppimine: emotsionaalne, intuitiivne ja kujutlusvõimeline õppimine praktiliste
harjutuste kaudu
 loeng
 arutelu
 harjutused
 peegeldamine
 hindamine











Eesmärgid
Oma elukogemuse, sotsiaalsuse ja väärtuste analüüs
Oma eelarvamuste hindamine ja nende mõju käitumisele, tegevusele ja suhtlusele
Tundlikkus teiste teadlikkuse ja väärtustamise osas
Kaasamise ja tõrjutuse mehhanismide mõistmine
Ebavõrdsete võimusuhete tuvastamine
Mitmekesisuse oskuste arendamine
Tunda ära ja edendada olemasolevate ressursside kasutamist
Arendada usaldust suurendavaid meetmeid ja ühiseid hoiakuid/eesmärke meeskondades
Diskrimineerimise käsitlemine klassides, rühmades jne
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Ajakava, sisu ja korraldus
Tervitus (u. 10 minutit)
Lühike tervitus osalejatele, moderaatori tutvustus, ajastuse ja organisatoorsete küsimuste
selgitamine. Kursusel kasutatavad suhtlusreeglid tuleks osalejatega kokku leppida, et toetada
grupi sidusust ja vastastikust avatust:
 Õigeid ja valesid vastuseid pole
 Ära anna teistele hinnanguid
 Ära kasuta teisi oma arvamuse avaldamiseks
 luba teistel ja endal väljendada emotsioone
 lasta teistel lõpuni rääkida, ära nõustu ega vaidle enneaegselt
Harjutus üksteisega tutvumiseks ja sissejuhatuseks teemasse (u. 20 minutit)
Tervituskombed teistes kultuurides
- Vaata lisa 1Teiste osalejatega tuttavaks saamine (u. 10 minutit)
Osalejate tutvustus, sh nende ametialane taust. Ootused töötoale ja eelnevad teadmised
mitmekesisusest ja kultuuridevahelistest küsimustest. Osalejatele vihje andmine isiklike
kogemuste efektiivsusest ja praktilistes harjutustes osalemise tähtsusest.
Teoreetiline sissejuhatus mitmekesisuse teemasse (u. 10 minutit)
Mitmekesisus on seotud sotsiaalsete muutustega, millega kaasneb keerukam ja
heterogeensem keskkond. Need suundumused kajastuvad ka ettevõtetes, koolides,
kogukondades, ühendustes, gruppides jne. Need tekitavad ebaselgust ning nõuavad
kõrgetasemelisi pädevusi, eriti haridustöötajatelt, käsitlemaks neid vanu ja uusi erinevusi
ühiskonnas tervikuna.
Mitmekesisusega tegelemise juhtpõhimõtted on:
 Isikute mitmekesisuse ja erinevate identiteetide tajumine, samuti nende seosed ühiskonna
keerukate reaalsustega ja olemasolevate võimusuhetega
 Teadlikkuse tõstmine diskrimineerimisest ja selle aluseks olevate normide küsitavuse alla
seadmine
 Mõista ja tugevdada sotsiaalse mitmekesisuse potentsiaali
 Vanade arusaamade eemaldamine erinevuste tunnustamise läbi
Mitmekesisuse teemade käsitlemine ei tähenda sallivuse harjutamist, vaid vastastikust
tunnustamist ja õppimist erinevustega aktiivselt tegelema. Asjaolu, et enesereflektsioon ja
kriitiliste küsimuste küsimine isiklike normide kohta on osa sellest, on tehtud selgeks ütluses
“mitmekesisus ei puuduta teisi, vaid räägib sinust”.
Harjutus üksteise tundmaõppimiseks, eneseteadvustamiseks, klassifitseerimiseks ja
kommunikatsiooniks (u. 20 minutit)
Näita kus sa seisad – sotsiaalmajanduslik positsioneerimine
- Vaata lisa 2 Määratlus ja mitmekesisus (u. 15 minutit)
Termin
Erinevuste lähenemisviisi päritolu ja tähtsus
Mitmekesisuse mõõtmed:
- Vaata lisa 3 30

Paus (u. 20 minutit)
Paus suitsetajatele, kohvitajatele, nutitelefoni sõltlastele, ringi liikumiseks, vestlemiseks jne
Harjutused diskrimineerimise ja ebavõrdsuse kohta (u. 30 minutit)
Rollimäng: Kas me kõik pole võrdsed?
- Vaata lisa 4 Mitmekesisus ja inimeseks olemise kontseptsioon (u. 20 minutit)
Mitmekesisus põhineb eeldusel, et iga inimene on eriline. Järgnevalt on välja toodud inimliku
ja “mitmekesise” inimese tunnused:
 Käitub lugupidavalt kõigi teiste kaasinimeste suhtes
 On keelest, elustiilist ja käitumisest lähtuvate lahkarvamuste suhtes tolerantne
 Ta ei välista teist inimest kogukonnast ning ei diskrimineeri kedagi
 Ta püüdleb vaba arengu ja eneseteostuse poole
 Ta soovib ruumi
 Ta on loominguline ja kujutlusvõimeline
 Ta on avatud meelega
 Ta on uutes, keerulistes või väljakutset esitavates situatsioonides paindlik
 Ta on võimeline iseennast tundma õppima, et oma reaktsioone paremini mõista ja osaleda
aktiivselt ühiskonnas ja töökohas
 Ta on empaatiavõimeline ning mõistab, kuidas keegi teine uues ja tundmatus olukorras end
tunneb
 Ta on kannatlik aeglaste muutuste ja keeruliste olukordadega
 Ta peab tööd rahulolu allikaks
 Tal on töötahe ([2] Michael Stuber, Diversity, 2008)
Igapäevaelus on iga inimene, teatud aegadel ja olukordades nii stereotüüpide ja
diskrimineerimise süüdlane kui ohver. Inimesed käituvad etnotsentristlikult, nähes maailma
oma piiratud perspektiivis, ja hindavad oma keskkonda neile teada oleva teabe järgi. Nii et
inimesed kogunevad kogukondadesse, mis on nii sarnased kui võimalik. Sarnasused loovad
usaldust ja rahu. Lisaks sellele on inimeste jaoks keeruline jagada võimu ja tegeleda
muutustega keskkonnas, mis on võõras.
Grupitöö
Töö väikestes gruppides, inimeste arvu saab ise määrata. Osalejad saavad arutada, kas nad
on kõigi tingimustega nõus.
Lühifilm igapäevasest rassismist (15 minutit)
“The Racist In Us”, ZDFneo, 2014, 4 minutit
https:\\www.youtube.com/watch?v=GsJKJyefsS4
Film on sisend avatumaks aruteluks teemal, kus enda igapäevaelus rassismi näeme.
Küsimused aruteluks võivad olla nt:
 Kui rassistlikud me oleme/mina olen?
 Kus me rassismiga enda igapäevases elus kokku puutume? Milliseid kogemusi mul on
olnud?
 Mida ma saan väljatõrjutuse kohapealt teha?
 Kuidas saab kaasamine olla edukam?
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Mitmekesisus ja puue (u. 30 minutit)
Erivajadusega inimesed seisavad oma igapäevases elus vastamisi mitmesuguste, peamiselt
negatiivsete kuvandite ja eelarvamustega. Sageli ei ole nad kaugeltki enesekindlalt osalemas
ühiskonnas ja tööelus. Osalejad peaksid proovima peegeldada enda seisukohti, et paremini
mõista nende põhjuseid ning võib-olla lubada ja arendada teisi vaatenurki. Sel viisil, võivad
uued lähenemis- ja tegutsemisviisid tekkida nende enda kutsepraktikas.
Harjutus - partnerintervjuud:
Intervjuus partneriga tuleks analüüsida erinevaid vaimse tervise probleemidega noorte
tõrjutuse ja kaasamise aspekte. Selle jaoks küsib dialoogipartner teiselt partnerilt küsimusi
ning teeb lühimärkmeid vastuste kohta. Seejärel vahetatakse ning partner küsib küsimusi.
Näiteks mõned küsimused, mida võib küsida:
 Millised pildid sul seoses puudega inimestega silme ette tulevad?
 Kust teie info pärineb?
 Millised seosed sul tekivad bipolaarse häire/ADHD/ depressiooni/ pedofiiliaga?
 Kuidas sulle tundub, et avalikkus vaimsetesse häiretesse suhtub?
 Millised väljavaated erivajadustega inimestel on?
 Kas teate õiguslikku raamistikku ja selle mõju puuetega inimestele?
Ühisel hindamissessioonil jagatakse ja peegeldatakse tulemusi, muljeid ning kogemusi.
Tagasiside ja hindamine (u. 25 minutit)
Hindamissessioon annab osalejale ja juhendajale võimaluse koolituskogemus koos üle
vaadata. Iga osaleja peaks tundma, millist mõju see harjutus avaldas ning mida see neis
sisemiselt käivitas.
Küsimustikust võib olla abi, et osalejad saaksid mõelda erinevatele küsimustele enne suulist
tagasiside andmist.
- Vaata lisa 5 Lõppsõna ja osalustõend (10 minutit)
Kursuse lõpus saavad osalejad tõendi, millel on ära toodud tegelik osalus, edastatud sisu ja
koolitustunnid.
Koolituskava ja kirjalikud materjalid võib kätte jagada või viidata, kust kursuse materjalid
saadaval on.
Pärast osalejate tänamist koostöö eest, lähevad kursuse juht ja osalejad oma teed.
- Vaata lisa 6 Jätkukoolitused
Siin kirjeldatud kursuse programm on mõeldud sissejuhatusena mitmekesisuse teemasse. Kui
vaja, saab pakkuda edasist koolitust ja töötubasid. Need võiksid keskenduda mitmekesisuse
juhtimisele, õiguslikele ja sotsiaalsetele tingimustele, organisatsioonide arengule, arutelu
tehnikatele, teadlikkuse või kutsealaste suhete kujunemisele.
Kirjandus ja viited
[1] http://mediaalchemy.org/ohsu/wp-content/uploads/2009/06/Diversity-Four-Layers.png
[2] Michael Stuber, Diversity - Das Potenzial Prinzip, Luchterhand-Verlag, 2008
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8 Täienduskoolituse mooduli lisad
8.1

Lisa 1 Harjutus: eri kultuuride tervituskombed

Juhend:
Osalejad peavad ette kujutama, et nende lennuk on just maandunud võõral maal. Iga reisija
püüab lennujaamast oma võõrustaja üles leida. Mitmekultuurilises ühiskonnas on palju
tervituskombeid. Osalejad peavad üksteist rahva seast üles leidma.
Rühmad jagatakse osalejate arvu järgi külalisteks ja võõrustajateks. Üks võõrustaja võib
kohtuda mitme külalisega.
Igale osalejale antakse rollikaart koos juhistega, kuidas oma rollis käituda.
Võimaluse korral tuleks harjutust teha vaikuses.
Hindamine ja aruteluküsimused:
 Millised tervituskombed olid mulle ebameeldivad ja miks?
 Milliseid tundeid võõrad tervituskombed minus tekitasid?
 Milline oleks sinu spontaanne reaktsioon?
 Kas sinu tervitusest saadi valesti aru, nt tõlgendati vaenulikkusena?
 Kas sa leidsid mõne strateegia, mis võimaldas sul tervituskommetega eelarvamusteta
toime tulla?
 Kuidas erinevate tavadega toime tulla?
 Kes peab kellega kohanema ja mil määral?
Eesmärk:
Eri kultuuride käitumismustrite, kommete, tavade, isikliku ruumi mõiste ja isiklike arvamustega
seotud arutelu soodustamine.
Materjalid:
Rollikaardid
Sa oled hollandlane

Sa oled mongol

Sa oled indialane

Nad embavad üksteist ja
suudlevad kolm korda põsele

Nad nuusutavad üksteise
põski ning katsuvad ja
hõõruvad üksteise ninasid

Nad panevad peopesad
enda ees kokku ja
kummardavad kergelt

Sa oled assüürlane

Sa oled Dani hõimu
esindaja Uus-Guineast

Sa oled Lääne-Kanada inuit

Nad kallistavad üksteist
mitu minutit ning valavad
õnnest ja üllatusest
pisaraid
Sa oled Loango hõimu
esindaja
Burkina Fasost

Nad löövad üksteisele
käega vastu pead

Nad kingivad tervituseks
üksteisele oma riideesemeid

Sa oled Eipo hõimu esindaja
Uus-Guineast
Nad tervitavad üksteist
vaikusega

Sa oled sakslane
Nad suruvad üksteisel kätt

Nad plaksutavad
tervituseks käsi
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Sa oled türklane
Kõige noorem inimene suudleb
kõige vanema kätt ja tõstab
selle käe oma otsaesisele,
vanem tänab teda suuliselt

8.2

Sa oled uusmeremaalane

Sa oled polüneeslane

Nad haaravad teisel
inimesel mõlema käega
käest ja raputavad seda
tugevalt

Nad silitavad tervituseks
teise inimese kätega oma
nägu

Kasutatud kirjandus

Nach Helga Losche, Stephanie Püttker (2009), Interkulturelle Kommunikation, Ziel-Verlag
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8.3

Lisa 2 Harjutus: näita, kuhu sa paigutud – sotsiomeetriline test

Juhend:
Osalejad rivistuvad juhendaja juhiste ja kindlaksmääratud kriteeriumite järgi. Järjekord võib
olla kasvav või kahanev ning osalejad võivad rivistuda vaikuses.
Rivistuda võib järgnevate kriteeriumite põhjal:
 Sünniaasta
 Pikkus või kinganumber
 Õdede või vendade arv
 Oma laste arv
 Töökogemus aastates
 Külastatud maad
 Ma tulin siia vabatahtlikult ja omal valikul
 Vahemaa sinu sünnikodu ja praeguse asukoha vahel
Üksteise vastas seisvaid rühmi võib jagada ka järgmiselt:
 Suitsetaja –mittesuitsetaja
 Taimetoitlane–segatoiduline
 Linlane –maainimene
 Elab üksi–koos perekonnaga või korterikaaslas(t)ega
 Konservatiivne–edumeelne
 Heteroseksuaal–homoseksuaal või muu
 Autoritaarne inimene–järeleandlik inimene
Kui osalejad on piisavalt avatud ja üksteisega tuttavad, siis võib nendelt küsida ka nende
arvamust näiteks religiooni, majandusliku kindlustatuse, seksuaalse sättumuse või kogetud
psühholoogilise ahistamise kohta.
Hindamine ja aruteluküsimused:
Pärast rivistumist jäävad osalejad oma kohale seisma ja neile esitatakse küsimusi. Osalejatelt
võib küsida:
 täpsustusi nende positsiooni kohta (nt kas nad pole kunagi suitsetanud või kas nad
sooviksid seda teha);
 teemaga seotud isiklike soovide kohta (nt kas nad sooviksid tihedamini välismaal käia, maal
elada või järeleandlikum olla);
 nende kogemuste kohta seoses vastavasse rühma kuulumisega (nt vallalised,
taimetoitlased, pikaajalised töötajad).
Kriteeriumite valimisel tuleks probleemide vältimiseks jälgida, et ükski osaleja ei jääks üksi.
Selle harjutuse puhul tuleks jälgida osalejate heaolu ja vastastikuseid reaktsioone ning nende
üle arutleda. Selles koolituse etapis on juba selge, et meie kultuuris on mõnel teemal (nt raha,
usk, puue või poliitika) keeruline rääkida.
Eesmärk:
(Enese)taju parandamine, liigituste tunnustamine, teiste inimeste omadustega toimetulemine,
(mitte)verbaalse suhtlusoskuse arendamine.
Kasutatud kirjandus:
equal-in-owl.de; interkulturelles Sensibilisierungstraining (2004), Europäische Partnerschaft
COMITO
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8.4

Lisa 3 Mitmekesisus ja selle määratlus

Mõiste:
Mitmekesisus tähendab variatiivsust või erinevust. Mitmekesisuspädevus läheb aga sammu
kaugemale: selle all mõistetakse inimeste eripära (nt nende soo, etnilise päritolu, religiooni või
uskumuste, seksuaalse sättumuse, vanuse või kehaliste oskustega seotud erinevuste)
väärtustamist. Säärast mitmekesisust tuleb tunnustada ja soodustada.
Mitmekesisuse taust ja olulisus:
Mitmekesisuse poliitiline tähtsus tuleneb USA kodanikuõiguste liikumisest 1950.–1970.
aastatel, mis oli eelkõige suunatud rassi, soo ja seksuaalsel sättumusel põhineva
diskrimineerimise vastu ning mille eesmärk oli tagada, et kõik inimesed saavad ühiskonnaelus
võrdselt osaleda. Selle tulemusena täiendati USA diskrimineerimisvastaseid seadusi ja ärgitati
ettevõtteid
õiguste
piiramisele
üha
tugevamalt
vastu
seisma.
Võrdsete võimalustega seotud ühiskondliku teadlikkuse suurenemise ja õigusliku olukorra
taustal hakati kõigepealt välja töötama töökeskkondade mitmekesisust toetavaid programme.
Samal ajal kui ettevõtted püüdlesid diskrimineerimisvaba töökeskkonna poole, näitas
organisatsiooniline arendustegevus, et heterogeensuse sihipärane edendamine toob endaga
kaasa märkimisväärseid majanduslikke eeliseid: mitmekesised töörühmad loovad tootlikuma
õhkkonna ja saavad üldiselt paremini tööga hakkama. Töötajate teadlik väärtustamine on
tänapäeva ameerika ja anglosaksi kultuuriruumi äritavade keskne osa. Sellega seoses on
mitmekesisuse juhtimine muutumas paljude Euroopa ettevõtete ja organisatsioonide seas üha
tavalisemaks.
Teisalt on mitmekesisus sotsiaalpoliitilise mõistena väärtustav arusaam sotsiaalsetest
eripäradest. Erisugused ja mitmekesised kogemused, identiteedid ja eluviisid aitavad leida
teistsuguseid vaatenurki ning omandada uusi pädevusi. Samas ei ole need mõeldud
majandusliku tulu teenimiseks. Nende väärtus põhineb pigem võrdsete võimaluste printsiibil.
Kõikidele inimestele tuleks pakkuda võrdseid võimalusi, olenemata nende taustast, sest nende
kogemused võivad kasuks tulla.
Mitmekesisus aitab võrdsete võimaluste tähtsust mõista. Selle eesmärk pole mitte võrdne
kohtlemine, vaid erinevuste arvestamine selleks, et tagada kõikidele võrdsed starditingimused.
Selleks tuleks igasugused eelistused kõrvale jätta.
Mitmekesisuse tahud
Mis on „mitmekesine ühiskond“? Sotsiaalteadustes kasutatakse selle illustreerimiseks tihti nn
mitmekesisuse dimensioonide mudelit. Inimeste erinevused ja sarnasused jagatakse eri
tasanditeks. Kõige seespoolsemasse ringi kuuluvad isiksuse kesksed omadused:
 religioon ja elufilosoofia;
 etniline päritolu;
 seksuaalne sättumus;
 sugu;
 vanus;
 puue/häire (või selle puudumine).
Need selgelt eristuvad tunnused moodustavad inimese identiteedi. Nende omaduste alusel
diskrimineerimine alandab inimese eneseväärikust. Inimõiguste kohaselt ei saa neid omadusi
muuta. Ebavõrdse kohtlemise pidepunktidena on need omadused ka nende tunnuste
nimekirjas, mille alusel ei tohi inimest diskrimineerida.
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[1] Gardenschwartzi ja Rowe mitmekesisuse dimensioonide mudel

Mitmekesisusel on ka palju teisi tahke, nt haridus, töökogemus, sissetulek, perekonnaseis,
lapsevanemaks olemine, eelistused jm. Mitmekesisus hõlmab seega enamat kui neid
tunnuseid, mille alusel on diskrimineerimine keelatud. Mitmekesisus ei taanda inimesi ühele
kategooriale, nt seksuaalsele sättumusele, vaid väärtustab indiviide tervikuna, st kõiki neile
iseloomulikke omadusi.
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8.5

Lisa 4 Diskrimineerimise ja ebavõrdsuse teemaline harjutus: Kas me pole
mitte kõik võrdsed?

Juhend:
Osalejad seisavad üksteise kõrval. Igale osalejale antakse erinev rollikaart ja neil on kolm
minutit aega oma rolliks valmistuda. Mängujuht teatab, et ta hakkab küsimusi esitama. Iga
osaleja mõtleb küsimuse üle järele ja astub jaatava vastuse puhul ühe sammu edasi. Kui
osaleja vastus on eitav, peab ta oma kohale seisma jääma. Mängu käigus antud hinnangud
on subjektiivsed ning seega tähtsamad kui teadmised ja faktitäpsus.
Seejärel võtab mängujuht enda kanda moderaatori rolli. Osalejate käest küsitakse, miks nad
edasi astusid või paigal seisid. Suurte rühmade puhul ei ole alati aega kõiki osalejaid küsitleda.
Ideaalis võiks küsitleda vähemalt kolme või nelja osalejat.
Võimalikud küsimused:
Kas sa ...
 eeldad politseilt õiglast kohtlemist, kui sa üritad neile vargusest teatada?
 saad võtta oma üürikorteri remondiks pangalaenu?
 soovid perekonda luua?
 saad vajaduse korral hambaravi?
 tunned end pimedatel tänavatel turvaliselt?
 saad osta liikluskindlustust?
 eeldad oma perekonnalt kaastunnet ja tuge?
 kavandad oma elu viis aastat ette?
 sõidad oma kodumaale puhkama?
 saad osta elukindlustust?
 suudled oma (mees- või naissoost) partnerit avalikes kohtades?
 saad liituda kohaliku tenniseklubiga?
 saad järgmistel omavalitsuste valimistel hääletada?
 saad vabalt käia igasugustes ööklubides?
 saad oma korteri omaniku poole pöörduda, kui naabrid öösel lärmavad?
 saad oma elukohta vabalt valida?
 saad oma lapse kohalikku lasteaeda panna?
 saad oma religiooni avalikult ja probleemideta praktiseerida?
 saad kindel olla, et sinu lapsi koolis ei kiusata?
Variandid: Pärast esimest küsimust võivad osalejad oma rolli avalikustada. Teisalt võib rolli
avaldamine pärast mitme küsimuse esitamist samuti kasuks tulla ja aidata analüüsida
osalejate erinevusi.
Hindamine ja aruteluküsimused:
Pärast viimase küsimuse esitamist jäävad kõik osalejad hindamise esimeseks osaks oma
kohale ja mängivad enda rolli edasi.
 Kuidas sa end oma rollis tundsid?
 Mis tunne on olla esimene?
 Mis tunne on paigale jääda?
 Mis küsimused sulle eriti hästi meelde jäid?
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Hindamise teises osas istutakse ringis ja osalejatele antakse võimalus oma rollist välja tulla.
Edasine analüüs toimub väikestes rühmades. Küsimused peaksid olema seotud
kodakondsuse, nahavärvi, soo, seksuaalse sättumuse, vanuse, religiooni ja ühiskondliku
positsiooni tähtsusega igapäevaelus ning soodustama arutelu kõrvalejätmise mehhanismide
ja diskrimineerimise üle eri valdkondades.
Kuidas see roll sinu tegevusvabadust mõjutas?
Mida said teada eri ühiskonnarühmade elutingimuste kohta? Miks mõni osaleja liikus edasi ja
teised mitte?
Mida tuleks muuta?
Mida ma saan muuta?
Eesmärk:
See harjutus pöörab tähelepanu õiguste ja võimalustega seotud ebavõrdsusele (mille
põhjuseks võib olla inimeste sugu, päritolu, nahavärv, välimus, vanus, terviseseisund,
haridustase jne) ning selle mõjule inimeste elukvaliteedile. Osalejad asetavad end ühiskonnas
nõrkade ja tugevate inimeste rolli ning asuvad üksteisega võistlema. Rollimängu eesmärk on
soodustada osalejaid arutlema eri kultuuride käitumisviiside, kommete, harjumuste ja isikliku
ruumi mõiste üle ning jagama oma arvamusi.
Materjalid:
Rollikaardid

19-aastane juudi tüdruk,
kes õpib 12. klassis

22-aastane meessoost
elektrik, kes on
hasartmängusõltlane

Bussijuhi 24-aastane töötu
tailannast naine

26-aastane tööloata
vallaline meessoost
varjupaigataotleja Ghanast

32-aastane töötu ja kodutu
meessoost põrandaplaatija

16-aastane türgi moslemist
koolitüdruk

45-aastane meessoost
saksa elektriinsener, kes on
abielus ja kellel on kaks last

35-aastane pime meessoost
saksa muusik

17-aastane vallaline
ratastoolis neiu, kes on
lõpetanud gümnaasiumi

20-aastane vallaline HIVpositiivne rase naine, kes
on emapuhkusel

19-aastane vallaline naissoost 27-aastane meessoost
punkar, kes töötab pubis
abielus hooajatöötaja
Poolast

26-aastane vallaline
meessoost Iraani pagulane,
kes töötab koristajana

17-aastane kurdi päritolu
vallaline meessoost
homoseksuaal, kes õpib
elektriinseneriks.

32-aastane sakslannast
juuksurisalongi omanik

Ajutise töölepinguga 30aastane meessoost
ehitustööline, kes on
abielus ja kellel on üks laps

39-aastane vallaline
meessoost saksa uksehoidja,
kellel on sügav puue ja
kannab seetõttu ortoosi

18-aastane vallaline
maroko päritolu meessoost
oskusteta töötaja, kellel on
keskkoolidiplom
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20-aastane meessoost
telekommunikatsiooniõpilan
e, kes ei ole pärast praktika
lõpetamist tööd leidnud

18-aastane naissoost heade
hinnetega ettevõtlustudeng,
kes kannatab depressiooni all

29-aastane bipolaarse
häirega meessoost
loomaaiatalitaja, kes elab
järelevalvega kogukonnas.

40-aastane mustanahaline
saksa naisõpetaja, kellel on
kaks last

33-aastane meessoost
arvutispetsialist

31-aastane sakslannast
haiglaõde, kellel on üks
laps

23-aastane meessoost
füüsikatudeng, kes elab
ühiselamus ja töötab
tapamajas

16-aastane õpiraskustega
noormees, kes õpib
kutsekoolis aednikuks

18-aastane kihlatud
meessoost
puusepaõpilane, kellel on
kuulmispuue

42-aastane vallaline
filipiinlannast geriaatriaõde

Mina ise oma olukorras

Kasutatud kirjandus
www.baustein.dgb-bwt.de (2008), Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit, DGB Bildungswerk
Thüringen e.V.
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8.6

Lisa 5 Tagasiside küsimustik

Palume Teie tagasisidet läbitud koolitusele.
Palun tehke ristike sobivasse lahtrisse Please mark with a cross where applicable (1 = pole
üldse nõus, 2 = ei ole nõus, 3 = pigem ei ole nõus, 4 = pigem olen nõus, 5 = olen nõus, 6 =
olen väga nõus).
Kui Te ei oska või ei soovi väitele hinnangut anda, jätke vastav rida tühjaks..
Koolituse sisu vastas minu ootustele
Koolitus oli kohandatud minu varasematele teadmistele
Koolitus oli minu töös praktiliselt kasutatav
Ma sain väljendada oma soove ja mõtteid
Koolituse läbiviija valdas teemat hästi.
Koolitusruumid olid sobivad
Kasutatavad koolitusvahendid (sh tehnika) olid sobivad
Ajakava ja koolituse ülesehitus oli asjakohane.

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6

Milliste ootustega tulite koolitusele ja millised neist said täidetud?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Millised on teie tagasiside ja ettepanekud koolituse teema, sisu ja ülesehituse osas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mis oli koolituse vältel positiivne ja mis negatiivne?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Kas koolitusel osalemine avaldab mõju teie tööle?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Muud märkused, soovid, mured:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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8.7

Lisa 6 Osalustõend
Koolitusasutuse logo

Osalustõend
Eesnimi ja perekonnanimi
Osales ....... (kuupäevad) järgmisel koolituskursusel:

Erivajaduste alase teadlikkuse tõstmine
Koolituse sisu:

Suhtlemisreeglid
Tervitamine erinevates kultuurides
Sotsiomeetrilised mängud
Mitmekesisuse kontseptsioon, ajalugu, poliitiline taust, sotsiaalne sisu
Ebavõrdsuse kogemine ja toimetuleku võimalused
Mitmekesisus ja sugu
Mitmekesisus ja puue
Reflektsioon ja kogemuste vahetus

Meetodid:

Arutelu, esitlused, loeng, grupitöö, rollimäng, intervjuud, eneseanalüüs

Koolitajad:

Nimi, kvalifikatsioon

Maht:

5 akadeemilist tundi

Koht ja kuupäev
Koolitaja allkiri

Organisatsiooni
pitsat

Organisatsiooni registreerimisnumber ja kontaktandmed
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Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav
selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.
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