
	
Täienduskoolitusasutuse nimi HERTA EESTI OÜ 
Õppekava nimetus Laste ja noorte seksuaalse arengu 

toetamine, seksuaalkäitumise 
hindamine ja reageerimine. (Sensoa 
Lipusüsteem) 

Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele 
haridus- ja koolitusvaldkondade 
klassifitseerimise süsteemile ISCED-F 0923) 

Sotsiaaltöö ja nõustamise 
õppekavarühm 

Õppekeel eesti keel  
Õppekava koostamise alus Kursus põhineb juhendmaterjalil 

„Sensoa Lipusüsteem: laste ja noorte 
lubamatule ja sobimatule 
seksuaalkäitumisele reageerimine,“ mis 
anti  välja Eestis 2020.aastal.  
Lipusüsteem töötati välja 
seksuaaltervise organisatsioonis Sensoa 
(Belgia) ja selle rahvusvaheline levitaja 
on seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -
õiguste organisatsioon Rutgers 
(Holland). Sotsiaalkindlustusametil on 
Rutgersiga sõlmitud lepingu alusel õigus 
materjali levitamiseks hariduslikul 
eesmärgil. 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) 8 tundi 
Õppekeskkond Loenguruum 
Sihtgrupp Laste ja noortega töötavad inimesed, 

lapsevanemad. 
Õpiväljundid Koolituse läbinu:  

- tunneb lapse ja noore seksuaalset 
arengut ja teab, kuidas seda toetada; 
-	teab Euroopa seksuaalhariduse 
standardeid; 
- oskab eristada eakohast (loomulikku), 
sobimatut ja lubamatut 
seksuaalkäitumist Lipusüsteemi 
metoodika järgi; 
- oskab piireülatavale 
seksuaalkäitumisele pedagoogiliselt 
reageerida; 

Õppe sisu - Lapse seksuaalne areng erinevatel 
eaperioodidel; 
- Seksuaalkäitumine ja turvalisus 
väikelastel. Seksuaalhariduse standardid 
Euroopas; 
- Miks on lipusüsteemi vaja ja selle sisu; 
- Lipusüsteemi hindamiskriteeriumid; 



- Lapse/noore käitumise hindamine; 
- Kuidas seksuaalsele käitumisele 
reageerida? 
- Reageerimismeetodite kohandamine 
emotsionaalse arengu tasemega; 
- Valdkonna töötajate pädevus ja 
käitumisjuhised; 
- Näiteolukorrad ja joonised; 

Õppemeetodid Loengud, näitlikustamine, videod, 
rühmatööd, probleemülesannete 
lahendamine ja analüüsimine; 

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh 
hindamismeetodid ja –kriteeriumid 

Õpingute lõpetamiseks on vajalik 
osaleda kontaktõppes 100% ja sooritada 
praktilised tööd. Mitteeristav 
hindamine. 

 
 
Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  
praktiline töö – juhtumipõhine 
ülesanne  

Juhtumite arutelu rühmades (lippude määramine), oma 
näited, eriolukorrad 

praktiline töö  Olukordadele reageerimine: laste , vanemate, 
organisatsiooni tasand 

15. Koolituse läbimisel väljastatav dokument  

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on 
täidetud. Tõend väljastatakse osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta, 
kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 70%. Tõend väljastatakse osaletud 
kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta. 

16. Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitaja on läbinud koolitajate koolituse: „Lipusüsteem: laste ja noorte seksuaalse arengu 
toetamine, seksuaalkäitumise hindamine ja reageerimine“ 

 

 


