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SISSEJUHATUS 

IO4 peamine eesmärk on O3-st lähtudes töötada välja koolituskursuse Struktuur & Moodulid. 
Kursuse vormiks on 4-nädalane (2-3 tundi päevas) põhjalik väljaõpe nõustamisega tegelevatele 
spetsialistidele.  

Kursus hõlmab erinevaid mooduleid ning kasutab järgmisi õppemeetodeid: seminarid ja 

kontaktõpe gruppides kord nädalas (sissejuhatus, kogemuslikud tegevused, juhtumianalüüs, 

simulatsioonid jne) kombineerituna iseseisva kaugõppega e-õppe platvormi vahendusel.  

Samuti töötatakse välja metoodika omandatud teadmiste hindamiseks ning osalejate 

tagasiside saamiseks selle kohta, kuivõrd kursus vastas nende vajadustele ja ootustele.  

Iga moodul lõpeb teadmiste omandamist testivate ülesannetega ning viimaks toimub ka 

kokkuvõttev teadmiste hindamine.  

Tegevust koordineerib kutsehariduse ja -koolituse valdkonna ekspert M & M Profuture. 

Ülejäänud partnerid abistavad ja konsulteerivad M & M-iga ning teevad tõlke 

projektipartnerite keeltesse. 

Käesolev dokument sisaldab suuniste kavandit ja töökava, mille eesmärk on töötada välja 

kaugnõustamise koolituskursuse struktuur ja moodulid. 

IO4 eesmärgid: 

- Arendada välja kursuse struktuur 

- Luua kursuse õppemoodulitele sissejuhatus (teoreetiline osa, praktiline osa, kaugõpe, 

hindamismeetodid jne) 

- Arendada välja hindamisvahend ja indikaatorid (osalejate õppeprotsessi ja osalejate rahulolu 

kohta)  

- Vaadata pärast pilootõppe tagasisidet uuesti läbi kursuse struktuur 

- Tõlkida kogu sisu kõikide partnerite keeltesse ja laadida üles õppeplatvormile.  

 

Kesksed teemad 

 

1. Kaugnõustamine: sissejuhatus ja põhimõtted (ajalugu, eelised, puudused, internetikultuur) 

2. Eetika, turvalisus ja tehnoloogilised küsimused (krüptimine, kaitse, anonüümsus, tehnilised 

teemad jne) 

3. Kaugnõustamise edendamine ja hõlbustamine (mida abisaajad, s.o ohvrid peaksid teadma ja 

kuidas neid teavitada)  

4. Abisaaja kaugnõustamiseks sobivuse hindamine 

5. Kaugnõustamisel rajaneva terapeutilise suhte hoidmine – reeglid ja piirangud 

6. Kaugnõustamiseks vajalikud suhtlemis- ja nõustamispädevused 



 
 

  

a. Kirjutamispädevus (tekstiloome oskus) nii sünkroonse kui ka mittesünkroonse abivahendi 

kasutamisel 

b. Ohtude- ja kriisihindamise ning -juhtimise pädevus (eriti abiliini töötajatel) 

7. Nõustamistsükli lõpetamine 

8. Kaugnõustamise teaduslik juhendamine ja hindamine 

 

DIS.CO ÕPPEMETOODIKA 

 

IO4 puhul on meie sooviks pakkuda koolitatavatele pedagoogilist lähenemist, mille aluseks on 

õppimine praktika käigus, suurendamaks erialast vilumust ja avardamaks isiklikke oskusi. Selle 

süsteemiga saadakse reaalne kaugnõustmise kogemus, mille käigus osalejatel tuleb teha 

strateegilisi otsuseid ja nii oma oskusi lihvida.  

Meie programm kasutab metodoloogilist lähenemist, mis on kombinatsioon 100 % praktilistest 

ja aktiivsetest tehnikatest ning mis baseerub eluliste juhtumite esitusel ja arutelul, 

meeskonnatööl ja probleemide analüüsil, millele järgneb ettepanekute visandamine ja lõpliku 

tegevusplaani koostamine.  

Meie põhieesmärgid:  

 Ergutada osalema, tegutsema ja pragmaatiliselt mõtlema  

 Julgustada mõttevahetust, enesekindlust, enese ja teiste avastamist ning õpetada 

kasutama enesehindamise tehnikaid 

 Arendada kaugnõustamise protseduuril vajalikke juhtimisoskusi ning võimet 

analüüsida ja lahendada olukordi tulemuslikult 

 Stimuleerida nõustaja põhipädevusi, eriti kestvat õpivalmisolekut, nõustamisele 

orienteeritud otsuste tegemist ja spetsiifiliste olukordadega toimetulekuvõimet.  

 

Platvormi kirjeldus on järgmine: 

SISU 
 

 

Õppesisud 1. Kaugnõustamine: sissejuhatus ja alused  
2. Eetika, turvalisus ja tehnoloogilised küsimused  
3. Kaugnõustamise edendamine ja hõlbustmine 
4. Abisaaja kaugnõustamiseks sobivuse hindamine 
5. Kaugnõustamisel rajaneva terapeutilise suhte hoidmine – 
reeglid ja piirangud 
6. Kaugnõustamiseks vajalikud suhtlemis- ja 
nõustamispädevused 
7. Nõustamistsükli lõpetamine 
8. Kaugnõustamise teaduslik juhendamine ja hindamine 

Allikad Erinevad õppeprotsessi toetavad allikmaterjalid, videod, 
podcast’id, tekstid, lingid, dokumendid jm. 

Kasutaja ala Juhend kasutajale ja ajakava tegevuste ja õppeprotsessi 
kirjeldusega.  



 
 

  

 

HINDAMISVAHEND 

 

Metodoloogia ja hindamise raamistik 

DIS.CO hindamine aitab meil ja meie õppuritel: 

• Hinnata ja demonstreerida, kui tulemuslikult on õppeeesmärgid saavutatud  

• Jõustada ja motiveerida osalejaid õppe jooksul 

• Hinnata õpetamise, õpetamise strateegiate, meetodite ja tehnikate tulemuslikkust 

• Parandada osalejate üldist taset võimaldades kasutada DIS.CO kursuseid/õppekavasid, tekste 

ja õppematerjale 

 

Peamine eesmärk (ala, mida 
väärtustatakse) 

Indikaator Kogumise viis Millal kogutakse 

Osalejate teadmiste kasvu 
mõõtmine: 
 
- Osalejate üldised 
eelteadmised 
kaugnõustmisest 
- Teadmised koolituse 
lõppedes (post) 

 Dis.Co 
kontseptsiooni 
mõistmine 
 
Dis.Co 
kontseptsiooni 
omaksvõtmine 

- Kohtumistel jagatud 
küsimustike eel- ja 
järelhindamine online 
 
- Online mooduli 
viktoriinid MOOCis 

-Enne koolituse algust ning selle 
lõpus 
 
- Pärast iga moodulit – pidev 
hindamine 
 

Osalejate rahulolu mõõtmine:  
- Saada infot õppurite 
arvamustest Dis.Co 
õppeprotsessi kohta  

Osalejate 
rahulolu 
tasandid 

- Kohtumisel jagatud 
online rahulolu küsitlus 
- MOOCi tagasiside 
vorm 

Koolituse lõpus, samuti MOOC-i 
lõpus 

 

Hindamisvahend koosneb: 

Esimene osa. Teadmiste omandamine. 

1 – Üldine eelnevaid teadmisi hindav küsimustik (et analüüsida kaugnõustamise alaseid 

eelteadmisi koolituse-eelsete hindamisküsimustikega). 

2 – Pidev hindamine iga mooduli lõpus MOOCi online viktoriinidega (et määrata kindlaks 

moodulite mõistmise aste, jätkamaks edukalt järgmise mooduliga). 

3 –Koolituse järgne teadmisi hindav küsimustik (et mõõta teamiste muutust, mis koolitusega 

saavutati). 

 

Teine osa. Õppurite rahulolu. 

5 - Rahulolu järelhindamine (et juhendajad saaksid tagasisidet oma õpetamise tõhususe kohta 

ja et kursuse arendajatel oleks võimalik hinnata kursuse tõhusust ja mõju õpilastele). 

6 –Tagasiside MOOC’i üldisest hindamisvahendist (et saada tagasisidet kursuse online 

komponentide kohta). 



 
 

  

 

1. Üldine teadmiste hindamine enne koolitust (online küsimustik) 

 

Eelnevaid teadmisi hindavas küsimustikus palutakse õppuritel mõelda oma teadmistele ja 

oskustele ning vastata reale küsimustele. See aitab juhendajal aru saada osalejate tasemest. 

A. Mis on teie tegevusala/amet? 

 sotsiaaltöötaja     

 psühholoog  
 sotsiaalteadlane 

 jurist 
 meditsiinitöötaja 

 vabatahtlik 

 administreerimine 

Muu:__________________________ 
 
 

B. Mis teie organisatsiooni spetsiifika? 

 sotsiaalteenused 
 nõustamiskeskus 
 abiliin/ perevägivallaohvrite varjupaik 
 erapraksis 
 muu: ________________________ 

 
 

C. Kui kaua olete oma ametis töötanud? 

 

 Vähem kui 2 aastat  2-4 aastat  5-9 aastat  10 aastat või enam  
 
 

D. Olen:   naine      mees   muu 

 
 

E. Kui sageli puutude oma töös kokku perevägivalla ohvritega?  
 väga sageli    sageli  mõnikord  harva 

 

F. Kuivõrd olete tuttav kaugnõustamisega? 

 Pole sellest kunagi kuulnud, või kui olengi, siis pole teadnud, millest jutt. 

 Tean ligikaudu, mis see on, kuid ei tea, kus ja kuidas seda kasutada. 

 Tean hästi, mis see on, kuid pole kunagi kasutanud. 

 Suudan seletada, mis see on ja kuidas seda tehakse ning olen seda oma töös kasutanud. 

  

G. Kas te olete kunagi läbi viinud kaugnõustamise protsessi?  

 Ma ei ole protsessi kordagi läbi viinud ega planeerinud.  

 Olen läbi viinud, kuid ei ole planeerinud. 

 Olen planeerinud, kuid ei ole kunagi läbi viinud. 



 
 

  

 Olen nii läbi viinud kui ka planeerinud. 

 

H. Kui tähtsaks peate kaugnõustamist? 

 väga tähtis   tähtis   vähetähtis    üldse mitte tähtis 
 

I. Kuidas hindate kaugnõustamise olulisust oma töökohal? 

 väga oluline  keskmiselt oluline  väheoluline  üldse mitte oluline 
 

J. Kas olete osalenud kaugnõustamise või veebinõustamise koolitusel? 

jah     ei  
 
 

K. Kui olulised on teie töö jaoks järgmised kaugnõustamise teemad? Hinnake skaalal 1 (ei 

ole oluline) kuni 5 (väga oluline). 

 1 2 3 4 5 

Sissejuhatus kaugnõustamisse (ajalugu, 
alused, mõisted)      

Kaugnõustamise eelised ja puudused      

Kaugnõustamisega seotud eetilised 
küsimused ning turvalisusega ja 
tehnoloogiaga seotud teemad 

     

Kaugnõustamise sobivuse hindamine 
iga üksikjuhtumi puhul  

     

Reeglid ja piirangud kaugnõustamisel 
rajaneva terapeutilise suhte puhul 

     

Kaugnõustamisel vajalikud 
suhtlemisoskused 

     

Kaugnõustamisel vajalikud ohu 
hindamise ja kriisijuhtimise oskused  

     

Puuetega naiste kaugnõustamine      

Nõustamistsükli ja terapeutilise suhte 
lõpetamine  

     

Kaugnõustamise teaduslik 
juhendamine ja hindamine 

     

 

 

L. Palun hinnake, millisel määral nõustute järnevate väidetega 

 1  
Ei nõustu 

üldse  

2 
Ei nõustu 

3 
Nõustun 
osaliselt 

4 
Nõustun 

5 
Nõustun 
täielikult 

MÄRKUSED 

Kaugnõustamine 
võimaldab ohvrile 
anonüümsust, 
vähendades sel moel 
stigmatiseerituse tunnet 

      

Teadva nõusoleku vorm       



 
 

  

veebinõustamiseks peaks 
välja tooma kõik 
võimalikud 
internetikeskkonnast 
tulenevad risked 

Oht, et kolmas isik pääseb 
ligi infole, mida klient 
veebisessioonil jagab, on 
kõrvaldatav krüptimisega 

      

Kaugnõustamine ei pruugi 
sobida  isikutele, kellel on 
tõsine või kompleksne 
psüühikahäire 

      

Nõustaja peaks kliendiga 
kokku leppima suhtlemise 
ja suhte piirid  

      

Nõustaja peaks kirjalikus 
suhtluses kliendiga 
kasutama avatud küsimusi  

      

 Emotsioonide 
kirjeldamine 
kaugnõustamise ajal 
suurendab võimalust, et 
teraapia on tulemuslik  

      

Nõustamisprotsetuuri ajal 
peaks nõustajad kasutama 
väljendeid, mis annavad 
mõista, et 
nõustamisprotsessil on 
ajaline piirang  

      

Koduvägivalla ja/või 
seksuaalse vägivalla 
ohvrite nõustamine vajab 
spetsiifilist juhendamist  

      

Juhendajatel peab olema 
ligipääs nõustaja ja kliendi 
veebivestlusele täies 
ulatuses  

      

 

M. Milliseid õppemeetodeid eelistate kodu/seksuaalvägivalla alasel kaugnõustamise 

koolitusel?  

 loengud 
 grupitööd 
 rollimängud 
 juhtumiuuringud 
 midagi muud, mis: ________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

  

2.  Pidev hindamine MOOC-i online viktoriinidega 

 

Kursuse käigus toimuva hindamise tehnikad on sellised, et nende abil saab jälgida õpetamise 

tulemuslikkust ja õppimise kvaliteeti; õppuri edusammude analüüsimine on oluline hindamaks, 

kas õppur on saavutanud piisava baasteadmise, et liikuda edasi  järgmiste teemade juurde.  

3. Koolitusejärgne teadmiste hindamine (on-line küsimustik) 

 

A. Palun hinnake, millisel määral nõustute järgmiste väidetega 

 1  
Ei nõustu 

üldse  

2 
Ei nõustu 

3 
Nõustun 
osaliselt 

4 
Nõustun  

5 
Nõustun 
täielikult 

MÄRKUSED 

Arvan, et kaugnõustmine 
on minu töös oluline  

      

Tean nüüd 
kaugnõustamisest 
rohkem  

      

Usun, et spetsiifiline 
kaugnõustamise alane 
koolitus on minu tööks 
väga tähtis  

      

Tunnen end nüüd  
kaugnõustamise 
protsessi läbi viies 
enesekindlamalt  

      

Koolitus aitas mul 
mõista, mida 
kaugnõustmine minu 
töös annab 

      

Koolitus õpetas mulle 
kaugnõustamise kohta 
asju, mida ma varem ei 
teadnud 

      

Ma sain olulist infot selle 
kohta, millised on 
kaugnõustmise eelised ja 
väljakutsed töös 
väärkoheldud naistega  

      

Mõistan nüüd paremini, 
millised on kaugnõustaja 
kutseoskused  

      

 

 

 

 

 



 
 

  

B. Kui kasulikuks peate koolituse eri etappidel saadud teadmisi? Palun märgistage kastike, 

mis kõige täpsemalt vastab teie arvamusele/kogemusele selle kohta, kui olulised on 

järgmised kaugnõustamise teemad teie töö jaoks. 

 Hinnake skaalal 1 (pole oluline) kuni 5 (väga oluline).  

 1 2 3 4 5 

Sissejuhatus kaugnõustamisse (ajalugu, 
alused, mõisted)      

Kaugnõustamise eelised ja puudused      

Kaugnõustamisega seotud eetilised 
küsimused ning turvalisusega ja 
tehnoloogiaga seotud teemad 

     

Kaugnõustamise sobivuse hindamine 
iga üksikjuhtumi puhul  

     

Reeglid ja piirangud kaugnõustamisel 
rajaneva terapeutilise suhte puhul 

     

Kaugnõustamisel vajalikud 
suhtlemisoskused 

     

Kaugnõustamisel vajalikud ohu 
hindamise ja kriisijuhtimise oskused  

     

Puuetega naiste kaugnõustamine      

Nõustamistsükli ja terapeutilise suhte 
lõpetamine  

     

Kaugnõustamise teaduslik 
juhendamine ja hindamine 

     

 

A. Palun hinnake, millisel määral nõustute järgmiste väidetega  

 1  
Ei nõustu 

üldse  

2 
Ei nõustu 

3 
Nõustun 
osaliselt 

4 
Nõustun 

5 
Nõustun 
täielikult 

MÄRKUSED 

Kaugnõustamise 
suurim eelis on 
anonüümsus, kuna 
see pakub kliendile 
kindlustunnet  

      

Võimalikud 
kaugnõustamisel 
ettetulevad 
tehnoloogilised riskid 
tuleb ära mainida 
teadva nõusoleku 
vormis  

      

Krüptimisega saab 
ennetada 
kolmandate isikute 
ligipääsu 
kaugnõustmise 
protseduurile  

      

Kliendi sobivust 
kaugnõustamiseks 

      



 
 

  

tuleb hinnata nende 
vaimse tervise 
seisukohalt  

Kaugnõustamisel 
tuleb läbi arutada ja 
kokku leppida 
terapeutilise suhte 
piirid  

      

Avatud küsimused 
on kaugnõustamisel 
suureks abiks  

      

Emotsionaalsete 
sulgude kasutamine 
ja vahetu kirjelduse 
tehnika on 
kaugnõustamise 
kontekstis oluline  

      

Protsessi lõpetamine 
nõuab hoolikat 
planeerimist ja 
tähelepanelikku 
suhtumist  

      

Pere- või 
seksuaalvägivalla 
ohvritest naiste 
nõustamise puhul 
on spetsiifiline 
juhendamine eriti 
tähtis ja vajalik  

      

Tulemusliku 
juhendamise jaoks 
on oluline, et 
juhendajal oleks 
ligipääs 
kaugnõustmise kogu 
sisule  

      

 

 

4. Online koolituskursuse (MOOC) tagasiside vorm 

 

Online koolituse (MOOC) lõpus täidavad osalejad lühikese tagasiside vormi, mille abil 

hinnatakse koolituse online komponente.  

 

5. Üldine osalejate rahulolu hindamine (online küsimustik) 

 

 



 
 

  

SEKTOR I: Hinnang koolitusele 

1. SISU 

 Ei nõustu 
üldse 

Ei nõustu Nõustun Nõustun 
täielikult 

Koolituse sisu oli 
vastavuses sellele, mida 
lootsin õppida 
kaugnõustamise kohta. 

    

Koolituse kestus oli sisu 
omandamiseks piisav.      

Koolituse ülesehitus (nt 
materjalid ja 
õppetegevused) 
julgustasid mind 
tegevustes osalema. 

    

Koolitus pakkus võimalusi 
õpitut praktiseerida ja 
kinnistada.  

    

 

 

2. KURSUSE SIHID JA EESMÄRGID 

 Väga 
kõrge 

Kõrge Keskmine Madal Väga 
madal 

Tähtsus minu töö jaoks. 
     

Elulähedasus ja praktilisus. 
     

Eesmärkide selgus ja struktuur. 
     

Eesmärkide ja sihtide teave ja 
selgitamine.      

 

 

3. Milliste teemade/küsimuste kohta oleksite soovinud koolituselt saada rohkem 

teadmisi/infot? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

SEKTSIOON II: KOOLITUSE TÖÖRIISTAD 

4. ÕPPIMISE TÖÖRIISTAD 

 Ei nõustu 
üldse 

Ei nõustu Nõustun Nõustun 
täielikult 

Kontaktõppe ühistegevused ja 
ülesanded olid mulle õppimisel 
abiks 

    

Õppeplatvorm  toetas õppimist 
ja kursusel kasutatud 
tehnoloogiad olid kaasaegsel 
tasemel  

    

Platvorm töötas tõrgeteta 
    

Kursuse online komponendid on 
omavahel seostatud loogiliselt, 
sidusalt  ja tõhusalt  

    

Kursuse töövahendid, 
kontaktõppe tegevused ning 
info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiline 
keskkond julgustas mind kaasa 
lööma ja aktiivselt õppima  

    

 

5. KURSUSE METODOLOOGIA 

 

 Väga 
kõrge 

Kõrge Keskmine 
 

Madal 
 

Väga 
madal 

Ei oska 
hinnata 

Ülesannete ja tegevuste 
sobivus kontaktõppes ja 
online õppes  

      

 Ülesannete ja tegevuste 
selged juhendid        

Ülesannete ja tegevuste 
jaoks  vajalike 
abimaterjalide 
kättesaadavus  

      

Isiklik tugi ülesannete ja 
tegevuste sooritamisel        

 

 

 

 

 

 



 
 

  

SECTOR III: KOOLITAJA HINDAMINE 

6.  KORRALDAJAD 

 Ei nõustu 
üldse 

Ei nõustu Nõustun  Nõustun 
täielikult 

Korraldajad olid 
õppetegevuste läbiviimiseks 
hästi ette valmistatud 

    

Korraldajad teadsid hästi 
koolituse sisu     

Korraldajad olid küsimuste ja 
muude vajaduste osas avatud     

Korraldajad edastasid 
koolituse sisu põnevalt     

Korraldajate suhtlemisoskus 
oli hea     

Korraldajad lõid osalemist 
julgustava ja suhtluseks 
avatud õpikeskkonna  

    

Korraldajad oskasid suunata 
eneseanalüüsile     

 

SECTION IV: KOOLITUSELT SAADUD KASU 

 

 Ei oska 
hinnata 

Ei nõustu 
üldse 

Ei nõustu Nõustun  Nõustun 
täielikult 

Koolitus oli asjakohane ja 
suurendas minu 
teadmisi/oskusi ning  
nõustamispädevust  

     

Usun, et praktilised 
harjutused olid minu töös 
ettetulevate olukordade 
tõepärased simulatsioonid  

     

Kasutati mitmeid 
koolitustüüpe, mis 
soodustasid minu isiklikku 
õppimisstiili (nt loeng, leong 
visuaalsete abivahenditega 
ja/või suhtlusega). 

     

 

 

 

 

 



 
 

  

SEKTSIOON V: KOOLITUS TERVIKUNA 

 

 Ei 
oska 

hinnat
a 

Ei 
nõustu 
üldse 

Ei 
nõustu 

Nõust
un 

Nõustu
n 

täielikul
t 

Üldiselt olen ma 
õppetegevusega rahul      

Üdiselt olen ma 
juhendaja/juhendajate
ga rahul 

     

Üldiselt olen ma 
koolituskeskkonnaga 
rahul 

     

 

7. Kas koolitusel jäi käsitlemata miski, mida oleksite pidanud oluliseks?  Kui jah, siis 

mis?  

 

 

 

 

8. Kas sooviksite koolituse kohta veel midagi lisada? 

 

 

 

9. ÜLDINE HINNANG ÕPPETEGEVUSELE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

 

ÕPPESISUD 

Esimene plokk (esimene nädal) – IO3 lk 6-11. 
Moodul 1. 

Kaugnõustamine: sissejuhatus ja alused 

 

A. Õpieesmärkide kirjeldus:  

B. Teemad 

a. Sissejuhatus ja põhialused 

 IO3: lk 6-9 

 

HARJUTUS 1: AJALUGU 

Aeg: 10 minutit 

Tüüp: online tegevus 

1. Kaugnõustamise lühiajalugu 

Ajatelg tähtsamate sündmuste ja daatumitega 

 

HARJUTUS 2: EELISED JA PUUDUSED 

Aeg: 10 minutit 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 

Eelised 

Eeliste nimekiri järgneval moel: 

Eelis 1 (nimetada) 

Kirjeldus: 3 rida 

 

Puudused 

Puuduste nimekiri järgneval moel: 

Puudus 1 (nimetada) 

Kirjeldus: 3 rida 

 

 



 
 

  

HARJUTUS/MÄNG 3: MODEREERIMINE (“JÄÄMURDJA”) 

Aeg: 30 minutit 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 

MIKS JA MILLAL ON SEE KASULIK? 

VAJA LÄHEB: 

Online konverentsi ruum – suured ja väiksed rühmad 

o Konverentskõne tugi 

o Skype’i vestlus 

Soovituslikud modereerimise reeglid (partnerite poolt ette antud) 

 

KUIDAS SEDA KASUTADA 

Õppurid jagatakse paarikaupa vastastikku Skype’i või muu programmi konverentskõnesse. Nad 

jagavad vastasikku oma nõustamisalaseid kogemusi.  

Iga õppur peab leidma 3 asja, mis on temal ja ta partneril ühised järgmise kahe küsimuse 

valguses:  

- Mis meeldib sulle nõustamistöös kõige enam ja mis kõige vähem?  

- Miks sinu arvates kaugnõustamine võib olla kasulik?  

 

HARJUTUS 4: BAROMEETER 

Aeg: 10 minutit 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 

 

Õppurile antakse ette mõned kaugnõustamisega seotud lihtsalt sõnastatud laused, nagu 

näiteks: “veebinõustamine on ohtlik”. Õppur peab valima iga lause puhul ühe viiest 

võimalusest (alates: “Ei nõustu üldse” kuni “nõustun täielikult”).  

Kui kõikide lausete puhul on valik tehtud, siis moodustatavad grupi need õppurid, kes vastasid 

esimese lause puhul ühtemoodi, ning sõnastavad ühiselt oma seisukoha esimese väite kohta. 

Sama tehakse teiste lausete puhul. Tulemuseks on 5 seisukohavõttu iga lause puhul. Kõik 

õppurid saavad lugeda teiste gruppide seisukohti ja hakkavad teema keerukusest aimu saama. 

Märkus korraldajale: SESSIOONI on hea alustada kaasahaarava tegevusega. Võiksite lühidalt 

läbi viia mõne “jäämurdja”  

Näide: “Oled sa kunagi...?” 



 
 

  

Palu grupil moodustada ring. Siis esita küsimus, mis algab sõnadega “oled sa kunagi...?” Need, 

kes vastavad jaatavalt, lähevad ringi sisse. Palu ühel ringi sees olijal esitada järgmine küsimus.  

HARJUTUS 5: LÜHIVIKTORIIN 

Aeg: 10 minutit 

Tüüp: online tegevus 

Küsimus 1: (tekst 1-2 rida) 

Vastus 1 (1 rida) 

Vastus 2 (1 rida) 

Vastus 3 (1 rida) 

Vastus 4 (1 rida) 

Vali õige vastus 

 

HINDAMINE: LÜHIKE ONLINE KÜSIMUSTIK 

 

Moodul 2. 

Eetilised ja turvalisusega seotud ning tehnoloogilised küsimused 

 

A. Õpieesmärkide kirjeldus: lõik õpieesmärkide kohta– mis (moodulites sisalduvad 

teemad ja küsimused), kuidas nendega töötada (neile keskenduda) ja miks nad on 

koolituskavasse võetud (koolituselt oodatavad tulemused). 

B. Teemad: 

- Anonüümsus, konfidentsiaalsus, krüptimine ja tehnoloogilised küsimused 

IO3: lk 10 ja 11 

 

HARJUTUS 1: VÕTMESÕNAD 

Aeg: 15 minutit 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 

 



 
 

  

Osalejatele antakse 5 teemaga seotud võtmesõna: ananüümsus, konfidentsiaalsus, krüptimine, 

tehnoloogia. Iga võtmesõna kohta tuleb koolitatavatel kirjutada sõnu, mis neile sellega 

esimesena seostuvad (näiteks: “konfidentsiaalsus” = “usaldus”, “saladus” ...).  

Kui see on tehtud, näitavad koolitatavad üksteisele – kui see on võimalik – mis sõnu nad 

kirjutasid. Nad võrdlevad oma sõnu ning mõtlevad ja arutlevad järgmiste küsimuste üle:  

Milline sõna kordus kõige rohkem? Mida see võtmesõna teie arvates kõige enam väljendab? 

Kas sa tajud selle võtmesõna puhul pigem optimistlikku või pigem pessimistlikku sisu? Jne. 

HARJUTUS 2: NÕUSTAMISEETIKA 

Aeg: 1 tund (60 minutit) 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 

Sessiooni ülevaade: 

 

Tegevus/meetodid Aeg Vajaminevad materjalid 
 

Sissejuhatus/Arutelu: 
Defineeritakse eetika, piirid, 
konfidentsiaalsus 
 

15 
Minutit 

 

Arutelu väikeses grupis: 
Eetilise väljakutsega 
juhtumikirjeldused 
 

45 
minutit 
 

Pabertahvli paber 
markerid 
juhtumikirjeldused 
 

 

Tegevus 1 

Sissejuhatus/Arutelu 

Aeg: 15 minutit 

Mis on eetika? Palu osalejatel vastata. Võimalikud vastused on järgmise sisuga:  

• Normid 

• Vastutus 

• Teatud elukutsega seonduvad moraalireeglid või -printsiibid  

Meie keskendume kahele eetika aspektile, mis seostuvad nõustamisega.  

1. Piirid/piirangud: nõustamissuhtes vajalikud piirangud 



 
 

  

Kas teie arvates on mingeid piiranguid selles osas, keda nõustaja võiks nõustada? 

Näiteks, kas on eetiline nõustada oma õde või lähedast sõpra? Kui ei, siis miks? Enne 

jätkamist anna osalejatele veidi aega aruteluks. See võimaldab neil mõelda neile 

teemadele enne teema lähemat käsitlemist. 

• Keda nõustaja võib nõustada 

2. Konfidentsiaalsus ja privaatsus 

• See on oluline kliendi turvalisuse ja privaatsuse seisukohast. Nõustamisprotsessi jooksul 

räägitu on privaatne, seda ei jagata teistega.  

HARJUTUS 3. VIKTORIIN 

Aeg: 10 minutit 

Tüüp: online tegevus 

Küsimus 1: (tekst 1-2 rida) 

Vastus 1 (1 rida) 

Vastus 2 (1 rida) 

Vastus 3 (1 rida) 

Vastus 4 (1 rida) 

Vali õige vastus 

 

HINDAMINE: LÜHIKE ONLINE KÜSIMUSTIK 

 

Teine plokk (teine nädal) – IO3 lk 12-16 
Moodul 3. 

Kaugnõustamise edendamine ja hõlbustamine 

 

A. Õpieesmärkide kirjeldus: lõik õpieesmärkide kohta– mis (moodulites sisalduvad 

teemad ja küsimused), kuidas nendega töötada (neile keskenduda) ja miks nad on 

koolituskavasse võetud (koolituselt oodatavad tulemused). 

B. Teemad: 

1. Mida peaks abisaajad teadma veebinõustamisest? 



 
 

  

2. Kuidas saab nõustaja eelseisvat sessiooni kliendile parimal viisil tutvustada? 

 

IO3: lk 12 ja 13 

 

HARJUTUS 1: SELGITAMINE 

Aeg: 30 minutit 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 

Selles moodulis on kaks peamist teemat: 

• Mida peaks abisaajad teadma veebinõustamisest enne nõustamisprotsessis osalemist?  

Õppuritel tuleb kirjutada lühike selgitus, mida veebinõustamine potentsiaalsele kliendile annab 

(maksimaalselt 10 minutit). Siis tutvutakse üksteise kirjapanduga.  

Kui üksteise mõtetega on tutvutud, tuleb õppuril kirja panna 5 peamist asja, mis kuuluvad 

veebinõustamise juurde. See tehtud, tutvutakse teiste õppurite kirjapanduga. Õppur võrdleb 

oma seisukohti teiste omadega ja üheskoos mõeldakse ja arutletakse järgmistel teemadel: 

Millist asja on nimetatud kõige enam? Kas teie arvates see ongi veebinõustamise 

põhielement? Jne.  

• Kuidas peaks nõustaja tulevast klienti tutvustama ohutuse ja privaatsuse teemadega? 

Et sellele küsimusele vastata, tuleb õppuril kirjutada teadva nõusoleku vormi näidis 

hüpoteetilise kaugnõustamise teenust kasutama hakkava kliendi jaoks. Kui see on tehtud, saab 

iga õppur näha ühe kaasõppuri kirjutatud teadva nõusoleku dokumenti. Nüüd töötavad kaks 

õppurit koos välja dokumendi ühisversiooni, mõlemate ettepanekute sünteesi. See tähendab, 

et õppurid peavad võimalike lahkarvamuste korral üksteisega läbi rääkima ja kokkuleppele 

jõudma. 

HARJUTUS 2. VIKTORIIN 

Aeg: 10 minutit 

Tüüp: online tegevus 

Küsimus 1: (tekst 1-2 rida) 

Vastus 1 (1 rida) 

Vastus 2 (1 rida) 

Vastus 3 (1 rida) 

Vastus 4 (1 rida) 

Vali õige vastus 



 
 

  

 

HARJUTUS 3: ÕIGE VÕI VALE 

Aeg: 10 minutit 

Tüüp: online tegevus 

1 – Klienti tuleb informeerida konfidentsiaalsuse piiridest. (Õige/Vale) 

2- Klienti ei pea informeerima meetmetest, mida kasutatakse konfidetsiaalsuse rikkumise 

ennetamiseks ja tema ohutuse kaitsmiseks (Õige/Vale) 

3 – Nõustaja peab informeerima klienti veebisessiooni salvestamisest.  

4 – Tehniliste raskuste võimalik esinemine võib mõjutada kaugnõustmise edendamist ja 

hõlbustamistbiviimist (Õige/Vale) 

5 – Nõustajal ei ole vaja anda enne nõustamisprotsessi alustamist teadvat nõusolekut. 

(Õige/Vale) 

6 – Veebinõustamiseks piisab ainult kliendi allkirjastatud teadvat nõusolekut. (Õige/Vale) 

7 – Piisav teadva nõusoleku vorm peab sisaldama:  

- Veebis pakutava teenuse täielikku kirjeldust (Õige/Vale) 

- Luba avaldada kliendi andmeid, kui neid nõuab kallaletungija või keegi väljaspoolt 

organisatsiooni (Õige/Vale) 

- Kõiki võimalikke riske (Õige/Vale) 

- Õiguste ja kliendiinfo üleandmist äriliseks kasutuseks (Õige/Vale) 

- Infot tingimuste kohta, mis puhul nõustaja võib olla kohustatud avaldama isiklikku 

teavet ((Õige/Vale) 

- Infot nõustamisprotsessi tasude kohta (Õige/Vale) 

HINDAMINE: LÜHIKE ONLINE KÜSIMUSTIK 

 

Moodul 4. 

Abisaaja kaugnõustamiseks sobivuse hindamine 

 

A. Õpieesmärkide kirjeldus: lõik õpieesmärkide kohta – mis (moodulites sisalduvad 

teemad ja küsimused), kuidas nendega töötada (neile keskenduda) ja miks nad on 

koolituskavasse võetud (koolituselt oodatavad tulemused). 

B. Teema: 

- Perevägivalla või seksuaalvägivalla või väärkohtlemise ohvri sobivus kaugnõustamiseks  

IO3: lk 14 - 16 

 

 

 



 
 

  

HARJUTUS 1: SINU VÕIMALIK ONLINE KLIENT 

Aeg: 15 minutit 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 

Õppurid mõtlevad ühele oma tegelikule kliendile, kes võiks kaugnõustamisest kasu saada. Iga 

õppur paneb lühidalt kirja selle kliendi lühikirjelduse (loomulikult ilma tundlike andmeteta). Kui 

ta on lõpetanud, laadib ta oma kirjelduse üles ja laadib endale alla mõne teise õppuri 

kirjelduse. Seejärel tuleb tal leida 5 põhjust, miks teise õppuri kirjeldatud klient võiks 

kaugnõustamisest kasu saada. Ta laeb üles oma kirjapandu, et teine õppur saaks mõtiskleda 

järgmiste asjade üle:  

- “Kas kolleegi leitud põhjused on samad, millele ka sina mõtlesid oma klienti 

kirjeldades? Kas sa avastasid midagi uut?”  

- “Miks? 

- “Miks mitte?” 

HARJUTUS 2: TÄIDA LÜNK 

Aeg: 10 minutit 

Tüüp: online tegevus 

Õppuritel tuleb lõpetada järgmine lause: 

“Veebinõustamine ei pruugi olla kohane, kui ...”. Õppur peaks siia kirjutama kõige olulisema 

asja, mis tema meelest muudab veebinõustamise ebakohaseks. 

Kui õppur on oma vastuse üles laadinud, saab ta võimaluse lugeda teiste õppurite vastuseid 

ning mõelda ja arutleda järgmiste küsimuste üle: 

- “Olles lugenud teiste seisukohti, kas arvad endiselt, et sinu vastus on kõige 

õigem?”  

- “Miks?” 

- “Miks mitte?” 

 

HARJUTUS 3. VIKTORIIN 

 

Aeg: 10 minutit 



 
 

  

Tüüp: online tegevus 

Küsimus 1: (tekst 1-2 rida) 

Vastus 1 (1 rida) 

Vastus 2 (1 rida) 

Vastus 3 (1 rida) 

Vastus 4 (1 rida) 

Vali õige vastus 

 

HINDAMINE: LÜHIKE ONLINE KÜSIMUSTIK 

 

Kolmas plokk (kolmas nädal) – IO3 lk 17-25 
Moodul 5. 

Terapeutilise kaugsuhte juhtimine – Reeglid ja piirid 
 

A. Õpieesmärkide kirjeldus: lõik õpieesmärkide kohta – mis (moodulites sisalduvad 

teemad ja küsimused), kuidas nendega töötada (neile keskenduda) ja miks nad on 

koolituskavasse võetud (koolituselt oodatavad tulemused). 

B. Teemad: 

- Kaugnõustamise terapeutilist suhet hõlbustavad tegurid. 

- Online terapeutilise suhte piiride seadmine. 

 

 IO3: lk 17 ja 19 

 

HARJUTUS/MÄNG 1: AJURÜNNAK 

Aeg: 20 minutit 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 

NÕUDED 

o Konverentskõne. 

o Lühike reeglite tutvustus enne arutelu – näiteks reegleid sisaldava video kujul. 



 
 

  

o Grupile antakse harjutuse teema: “Kuidas sa juhid terapeutilist suhet praegu? Milline saab 

olema põhierinevus sellest kaugnõustamisel?” 

o Grupp arutab tekkinud ideid. 

 

HARJUTUS 2: JUHTUMIUURING 

Tüüp: online ja kontaktõppe tegevus 

Esimene osa: online 

Õppuritele antakse 5 juhtumikirjeldust (maksimaalselt 15 rida) 5 fiktiivse kliendi kohta, kes 

vajavad kaugnõustamist. Osalejatel tuleb välja valida üks juhtum ja vastata järgmisele 

küsimusele: “Kuidas sa koostaksid nõustamisplaani sellele kliendile?”  

Teine osa: kontaktõpe 

Aeg: 30-40 minutit 

Õppurid valmistavad individuaalselt ette suulise ettekande – maksimaalselt 10 minutit – et 

tutvustada oma plaani grupikaaslastele. Seejärel jaotatakse osalejad paaridesse ja neil tuleb 

teha ühine nõustamisplaan kasutades kummagi õppuri ettepanekuid. See tähendab, et neil 

tuleb lõpliku teksti kirjapanekuks leida viis võimalikke erimeelsusi ületada. 

HARJUTUS 3. VIKTORIIN 

Aeg: 10 minutit 

Tüüp: online tegevus 

Küsimus 1: (tekst 1-2 rida) 

Vastus 1 (1 rida) 

Vastus 2 (1 rida) 

Vastus 3 (1 rida) 

Vastus 4 (1 rida) 

Vali õige vastus 

 

HINDAMINE: LÜHIKE ONLINE KÜSIMUSTIK 



 
 

  

 

Moodul 6. 

Kaugnõustamisel vajalikud suhtlemis- ja nõustamisoskused 

 

A. Õpieesmärkide kirjeldus: lõik õpieesmärkide kohta – mis (moodulites sisalduvad 

teemad ja küsimused), kuidas nendega töötada (neile keskenduda) ja miks nad on 

koolituskavasse võetud (koolituselt oodatavad tulemused). 

B. Teema: 

“Kaugnõustamiseks vajalikud suhtlemis- ja nõustamispädevused.” 

 

IO3: lk 17 ja 18; 20-25 

 

HARJUTUS 3. VIKTORIIN 

Aeg: 10 minutit 

Tüüp: online tegevus 

Küsimus 1: (tekst 1-2 rida) 

Vastus 1 (1 rida) 

Vastus 2 (1 rida) 

Vastus 3 (1 rida) 

Vastus 4 (1 rida) 

Vali õige vastus 

 

HARJUTUS 2: JUTUTOA VESTLUS 

Aeg: 20 minutit 

Tüüp: online õpe 

Õppur vestleb jututoas ühe koolitajaga, kes on fiktiivse kliendi rollis. Koolitaja seab õppuri 

vastamisi mitme keerulise probleemiga, mis on seotud silmside puudumisega. Vestlus kestab 

maksimaalselt 20 minutit. Lõpuks tuleb õppuril vastata jägmistele ennast hindavatele 

küsimustele: “Kuidas sa ennast tundsid?”, “Millises vestluse osas jäid endaga rahule?”, “Millist 

osa tahaksid muuta?” Jne. 



 
 

  

HARJUTUS 3: ABILIIN 

Aeg: 20minutit 

Tüüp: kontaktõpe 

Õppuritel palutakse meenutada mõnda keerulist abiliinile tehtud kõnet, millega neil on tulnud 

tegeleda. Õppurid töötavad paarides kas via WhatsApp call, Skype või muu vahendiga, mis 

võimaldab teha telefonikõnet. Iga õppur esitleb oma juhtumit paarilisele, võttes abiliinile 

helistaja rolli. Iga simulatsioon kestab maksimaalselt 20 minutit. Pärast kahte kõnet mõtiskleb 

ja arutleb õppur koos teise online õppuriga järgmiste küsimuste üle:  

-“Kas sa said paariliselt ideid, kuidas oma juhtumiga toime tulla?”  

- “Kui sama klient helistaks uuesti, kas sa kasutaksid mõnda neist ideedest?” 

HARJUTUTS 4: ESITLUS 

Aeg: 10 minutit 

Probleemijuhtimise eesmärk nõustamisel: 

• Aidata klientidel leida viise, kuidas oma probleemidele läheneda ja neid lahendada. 

• Juhendada klienti läbi erinevate viiside oma probleemidele lahendust otsima. 

 

Valmista teemakohane ettekanne, mis sisaldaks kõige olulisemat infot ja jaga seda oma 

kolleegidega. Sellele järgneb arutelu, kus analüüsitakse erinevaid ideid ja seisukohti. 

 

HINDAMINE: LÜHIKE ONLINE KÜSIMUSTIK 

 

Neljas plokk (neljas nädal) – IO3 lk 26-31 
Moodul 7. 

Nõustsmistsükli lõpetamine 

 

A. Õpieesmärkide kirjeldus: lõik õpieesmärkide kohta – mis (moodulites sisalduvad 

teemad ja küsimused), kuidas nendega töötada (neile keskenduda) ja miks nad on 

koolituskavasse võetud (koolituselt oodatavad tulemused). 

B. Teema: 

- Nõustamistsükli lõpetamine. 

- Tegurid, mis määravad kliendi suutlikuse saada kaugnõustamisest abi: 
 



 
 

  

IO3: lk  26 -19 

 

HARJUTUS 1: SEMINAR KOOS KAUGNÕUSTAMISE EKSPERDIGA 

Aeg: 40 minutit 

Tüüp: kontaktõpe 

“Kaugnõustamine ei pruugi olla kohane, kui...” 

NÕUTAV: 

o Konverentskõne 

o Lühike reeglite tutvustus enne seminari 

o Seminari ajal ja pärast seminari peab toimuma diskussioon  

 

HARJUTUS 2: HAKKAME LÕPETAMA 

Aeg: 30 minutit 

Tüüp: online tegevus 

Õppuritele antakse 6 audiosõnumi näidet fiktiivsetelt klientidelt. Õppuritel tuleb määrata 

igaühele neist üks järgnevatest lõpetamise võimalustest:  

-Eelnevalt kokkulepitud lõpp 

-Lõpetamine olenevalt eesmärkide saavutamisest (Avatud lõpp) 

-Järkjärguline lõpetamine 

-Lõpetamine tugevdavate sessioonidega 

-Lõpetamisele järgneva kontakteerumise (post-to-end contact) kavandamine 

-Enneagne lõpetamine (ärajäämine) 

HARJUTUS 3. VIKTORIIN 

Aeg: 10 minutit 

Tüüp: online tegevus 

Küsimus 1: (tekst 1-2 rida) 

Vastus 1 (1 rida) 

Vastus 2 (1 rida) 



 
 

  

Vastus 3 (1 rida) 

Vastus 4 (1 rida) 

Vali õige vastus 

HINDAMINE: LÜHIKE ONLINE KÜSIMUSTIK 

 

Moodul 8. 

Kaugnõustamise teaduslik juhendamine ja hindamine. 
 

A. Õpieesmärkide kirjeldus: lõik õpieesmärkide kohta – mis (moodulites sisalduvad 

teemad ja küsimused), kuidas nendega töötada (neile keskenduda) ja miks nad on 

koolituskavasse võetud (koolituselt oodatavad tulemused). 

B. Teema: 

- Juhendajad ja koolitajad 

IO3 lk: 17 ja 18 

 

HARJUTUS 1: NÕUSTAJA JUHENDAMINE 

Aeg: 15 minutit 

Tüüp: online tegevus 

Õppuril palutakse kirjutada lausetesse (1-9) puuduolev sõna, valides selle etteantud 

nimekirjast (a-g) (sõna grammatiline vorm võib muutuda). Küsimused on seotud 

kaugnõustamise juhendaja kutseoskustega.  

a. kogenud 

b. eetiline 

c. hinnang 

d. transkriptsioon 

e. uued tehnoloogiad 

f. julgustama 

g. täpselt 

h. kopeerima 

 

1. On seksuaal- ja perevägivalla valdkonnas (kogenud). 

2. On teadlik perevägivallaga seotud spetsiifilistest (eetilistest) teemadest ja 

seadusandlusest.  



 
 

  

3. Peaks (julgustama) praktikanti veebisuhtluseks ja silmast silma kohtumiseks. 

4. On (hinnangu) andmisel tähelepanelik. 

5. Saab juurdepääsu veebisessiooni täielikule (transkriptsioonile). 

6. Tutvustab (uusi tehnoloogiaid) neid supervisiooindel kasutades.  

7. (Julgustab) praktikante hankima kogemusi võimalikult mitmesugustes 

veebisuhtlusvormides. 

8. Peab õpetama nõustamispraktikante kliendi olukorda võimalikult (täpselt) 

hindama. 

9. Peab olema koolitatud, kuidas neid veebikõnelusi tekstikeskkonda (kopeerida). 

 

HARJUTUS 2: ROLLIMÄNG 

Arutelu suures grupis 

Aeg: 35 minutit 

Tüüp: kontaktõpe 

“Kas keegi oskab öelda, mis asi on rollimäng?” Osalejad selgitavad oma arusaama rollimängust. 

Allpool mõned vihjed, millele tugineda: 

• Rollimäng on nagu situatsiooni läbimängimine. Meie puhul on selleks situatsiooniks 

nõustamisstsenaarium. 

• Igas rollimängus, mida teeme, keskendume erinevatele oskustele. Uute oskuste õppimisel 

püüame ära kasutada ka neid oskusi, mida oleme õppinud varem.  Sel moel ei unusta me uusi 

oskusi õppides ära varemõpituid, vaid täiendame neid.  

• Et rollimäng olek võimalikult efektiivne, on kõige parem võtta näited otse elust. Näiteks, 

kehastades klienti võiks esineda probleemiga, mis on lahenduse leidnud. Kui stsenaarium on 

eluline, saab tuvastada tunded ja probleemid, mis on vastava probleemiga seotud. 

• Tavaliselt viime rollimänge läbi kas suurema grupiga või väiksema, kuni kolmese grupiga. Üks 

osaleja on nõustaja, üks klient ja ühe rolliks on jälgimine ja tagasiside andmine.  

1. Nõustaja: ülesanne on praktiseerida uusi suhtlemis- ja nõustamisoskusi. Elada sisse nõustaja 

rolli. 

• Pea meeles: mängu eesmärk on harjutada uusi oskusi, MITTE lahendada probleemi. Väldi 

nõuannete andmist ja lahenduste pakkumist. 



 
 

  

• Pea meeles isikukeskse nõustamise teesi: klient teab kõige paremini. Austa kliendi kogemusi 

ja vaatenurka. 

 

2. Klient: ülesanne on käituda täpselt nagu klient. 

• See tähendab, et kliendi rollis mängija peab kasutama eeskuju päris elust. Probleem ei pea 

olema suur ja võib olla juba leidnud lahenduse. 

• Rolli võib mängida võib ka probleemiga, millega oled näinud tegelemas kedagi teist või 

millega oled kokku puutunud. 

• Kui sa tuled lagedale probleemiga, millega sa pole tegelikult kokku puutunud, on nõustajal 

palju keerulisem oma oskusi rakendada. 

• Enne kui paned ennast kliendi rolli, esita endale järgmised küsimused: 

o Kuidas ma ennast tunneksin? 

o Kuidas ma toime tuleksin? Kui mul oleks see probleem, mida ma siis teeksin? 

o Kes on veel probleemiga seotud ja mil viisil? 

o Mis on minu taust ja kuidas see mu probleemi mõjutab? 

• Mängides kliendi rolli, vasta nõustajale nii loomulikult kui saad. Räägi asju, mis tunduvad 

nõustaja sõnadega haakuvat. Ära tee asja nõustajale nimelt keerulisemaks ega ka lihtsamaks. 

3. Vaatleja: ülesanne on kuulata, mida öeldakse ja kuidas öeldakse, samuti jälgida kliendi ja 

nõustaja vahelist mittesõnalist kommunikatsiooni. 

• Keskendu nõustajale. 

• Rollimängu ajal ei tohi vaatleja midagi öelda. 

• Kui rollimäng on läbi, annab vaatleja nõustajale tagasisidet. 

 

HINDAMINE: LÜHIKE ONLINE KÜSIMUSTIK 

 

 



 
 

  

ERIMOODUL: TEHNOLOOGILISE OHUTUSEGA SEOTUD PROBLEEMIDE ARVESSEVÕTMINE - 

NENDE KÄSITLEMINE OHUTUSE PLANEERIMISE KAUDU 

 

Perevägivallagast väljapääsu otsivatel naiste (ellujääjad) suurim mure seoses interneti 

võimaluste ja kaugnõustamise kasutamisega on, et nende privaatne informatsioon ei saaks 

avalikuks. Seega peavad nõustajad olema võimalikest riskidest teadlikud ning oskama nendest 

abisaajale rääkida. 

HARJUTUS 1 

Aeg: 30 minutit 

Tüüp: kontaktõpe 

Palu osalejatel jagada, mida nad teavad ohtudest, mis tekivad, kui tehnoloogia abil ahistamise 

ohvriks satutakse.  

Kirjuta kõik vastused pabertahvlile hilisemaks aruteluks. 

 

HARJUTUS 2 

Aeg: 120 minutit 

Tüüp: kontaktõpe 

 See harjutus on kasulik interneti/tehnoloogiaga seotud ohtude/probleemide haldamiseks ja 

nende lahendamiseks vajalike tegevuste korraldamiseks. 

Palu osalejatel arutleda, kas ja milliseid meetmeid on nende organisatsioon juba rakendanud 

või kavatseb rakendada nende naiste turvalisuse tagamiseks, kes on olnud perevägivalla ohvrid 

või kellel on oht selleks saada. 

Kirjuta kõik vastused pabertahvlile aruteluks. 

Kirjelda põhilisi nõuandeid, mida spetsialistid peaks arvestama kaugnõustamist sooviva naise 

turvalisuse plaani koostamiseks (lase ringi käima mõned juba kasutuses olevad näited).  

Kirjeldage, milliste ohutuskaalutlustega tuleb põhiliselt arvestada online teenuse pakkumisel 

kaugsidetehnoloogia abil. Paluge osalejatel jälgida mõnda juba olemasolevat ohutuskaalutluste 

näidist). 

 



 
 

  

LÕPLIK ÜLDHINNANG: PIKK ONLINE KÜSIMUSTIK 

LISAHARJUTUSED IO2/IO3/IO4 JAOKS: KAUGNÕUSTAJA PROFIIL 

 

TÄIUSLIK NÕUSTAJA 

Aeg: 30 minutit 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 

Õppuritele antakse joonistus, millel on inimese kontuurid – see kujutab täiuslikku nõustajat. 

Õppurid kirjutavad selle sisse oskusi ja omadusi, mida nad peavad kaugnõustaja puhul 

vajalikuks (nt empaatilisus, hinnanguvaba suhtumine, tehnoloogilised oskused jne). Õppurid 

peaksid kirjutama iga oskuse just sellesse inimese kehapiirkonda, mis näib neile vastava 

oskusega kõige enam seostuvat (nt empaatia südamesse, tehnoloogilised oskused sõrmedesse 

jne).   

KAUGNÕUSTAMINE 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 

1. Defineeri nõustamine kui protsess ja suhe. 

2. Määratle nõustaja omadused. 

3. Arutle nõustamissuhte põhiliste väärtuste ja eriliste omaduste üle. 

 

Sessiooni ülevaade: 

 

Tegevus/Meetod Aeg Vajalikud vahendid 
 

Sissejuhatus: 
”Mõiste “kaugnõustamine” 
lahtiseletamine” 

10 
Minutit 

Tahvlipaber 
Markerid 

Arutelu väikeses rühmas: 
 
Suhte arendamine 
 
 

35 
minutit 
 

Ettevalmistatud tekst tahvlil 
Tahvlipaber/Markerid 
 

Arutelu suures rühmas: 
Nõustamissuhte eripärad 
Nõustamise eesmärk 
 

15 
minutit 
 

 

Tegevus: 
Usalduse loomine 

 Silmasidemed poolele 
rühmast 

 



 
 

  

Tegevus 1 

Sissejuhatus 

Aeg: 10 minutit 

“Selles koolituslõigus keskendume põhilistele nõustamisoskustele. Te kõik olete siin selleks, et 

saada koolitatud nõustajaks, kuid esmalt peame üldse määratlema, mis täpselt on nõustamine. 

Igaühel teist on selle kohta mingi arvamus ja ma palun, et võtaksime veidi aega selle üle 

arutlemiseks. Kuidas sina defineeriksid nõustamist? Mis on nõustamine?  

Tegevus 2 

Arutelu väikeses rühmas 

Aeg: 35 minutit 

Meenuta, kui olulised on nõustamisprotsessis suhted. 

“Ma soovin, et te moodustaksite väikesed 4-6 inimesest koosnevad rühmad. Arutlege palun 

oma grupis järgmiste küsimuste üle.”( ava ettevalmistatud küsimused tahvlilehel) 

• Mille poolest nõustamissuhe erineb muudest suhetest? 

• Mille poolest nõustamissuhe sarnaneb teiste suhetega? 

Liigu ühe grupi juurest teise juurde, et vastata küsimustele ja vajadusel arutelu ergutada. Anna 

gruppidele küsimuste aruteluks umbes 10 minutit. 

Grupiarutelude jätkuks: 

Tee nimekiri neist karakteristikutest, mis on omased igat tüüpi suhtele. Arutle, kas need võiksid 

olla samad, mis määratlevad ka nõustamissuhet. 

Tegevus 3 

Arutelu suures grupis 

Aeg: 15 minutit 

Mille poolest erineb kaugnõustamine teistest inimsuhetest, nt sõprusest või peresuhetest? 

Mille poolest sarnaneb? 

Juhi vastavasisulist arutelu ning pane kirja erinevuste loend. Pabertahvli või tavalise tahvli 

kasutamine aitab kaasata osalejate visuaalset õppimist. Rõhuta järgmisi erinevusi: 

• Suurim erinevus: suhtepartnerid pole võrdsel positsioonil. 

• Klient/patsient on haavatav/vajab abi. 

• Tähelepanu keskmes on kliendi vajadused, mitte nõustaja vajadused. 

• Ajaline erinevus – suhte loomiseks ei ole lõputult aega. Seetõttu on üliolulisteks 

märksõnadeks usaldus, mõistmine ja aktsepteerimine. 

• Oluline on konfidentsiaalsus, sellest tuleb kliendiga rääkida. 

• Suhtele määratakse piirid ja ajaline limiit (sellest tuleb lähemalt juttu edaspidi). 



 
 

  

 

Mis on nõustamise eesmärgid? 

Palu osalejatel aktiivselt arutleda, mis on nende meelest nõustamise eesmärgid. Rõhuta 

järgmisi momente: 

• Jõustada inimest/klienti, et ta tuleks oma eluga toime. 

• Selgitada võimalusi ja aidata kliendil teha ise oma valikud ja otsused. 

• Klient võtab vastutuse kõigi oma otsuste eest. 

 

Tegevus 4 

Tegevus: Usalduse loomise harjutus 

Aeg: 30 minutit 

• “Palun tõusta püsti ja leida endale paariline. Kõigil peab olema paariline.” 

• Jaga välja silmasidemed, üks igale paarile. 

• Igast paarist üks paariline, “palun pane silmside silmadele. Veendu, et sa ei näe midagi.” 

• “Nüüd ma palun, et see partner, kes näeb, juhataks silmsidemega paarilist mööda ruumi”. 

• Anna rühmale aega umbes 5-10 minutit, siis vahetatakse rollid. 

 

Järgnevad küsimused: 

Mis tunne oli, kui su silmad olid kaetud? 

Midas juht tegi, et sa tunneksid ennast mugavamalt? Kas sellest oli abi? 

Mis tunne oli olla juhi rollis? 

Midas sa tegid, et kaetud silmadega paariline tunneks ennst mugavamalt? 

Kummas rollis tundsid ennast paremini, kas olles juhtija või juhatatav? 

Miks me seda harjutust tegime? Vastustest peaks kindlasti välja tulema järgmised momendid: 

 

o Et arendada oma klientide suhtes empaatiat. 

o Märgata ja kogeda võimalusi, kuidas luua usaldavat õhkkonda.  

 

Kuidas on see harjutus seotud nõustamisega?  

Mille poolest on kliendi roll sarnane pimeda inimese rolliga? Mille poolest see sellest erineb? 

Mille poolest on nõustaja roll sarnane juhtija rollile? 



 
 

  

Mille poolest see sellest erineb?  

 

ÜLDISED KONTAKTÕPPE TEGEVUSED 

 

SUHTLEMINE: PAARISTÖÖ (SOOJENDUS) 

Aeg: 10 minutit 

Tüüp: kontaktõpe 

• “Ma palun teil igaühel moodustada oma kõrvalistujaga paar. Üks teist küsigu teise käest 

ainult suletud küsimusi. Pea meeles, need on küsimused, millele on võimalik vastata ainult ühe 

sõnaga (kõige sagedamini kas “jah” või “ei”). Niisiis, üks küsib suletud küsimusi ja teine vastab. 

Teil on aega kaks minutit.” 

•. Kahe minuti pärast palu paaridel rollid vahetada. Veel kahe minuti pärast palu lõpetada. 

Jätka küsimustega: 

Mis tunne oli, kui sinult küsiti suletud küsimusi?  

Mis tunne oli, kui sa ise küsisid suletud küsimusi? 

Kuidas sa said kasutada selle tegevuse juures oma kuulamisoskust? 

Kuidas seda tüüpi küsimused nõustamist mõjutavad? Palu osalejatel vastata. Vastused võivad 

sisaldada muu hulgas järgmist: 

o Suletud küsimused jätavad nõustajast mulje kui eksperdist. 

o Suletud küsimused panevad kliendi nõustamisprotsessis passivsesse, mitte osalevasse rolli. 

o Suletud küsimused on nõustamisprotsessil arutelule takistuseks. 

o Suletud küsimused takistavad nõustamissuhte arengut. 

 

KOLM SISENEMIST (SOOJENDUSHARJUTUS) 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 

Osavõtjad lahkuvad kordamööda ruumist ja sisenevad uuesti selgelt väljendatud hoiaku, 

emotsiooni ja kavatsusega, lähenedes teisele osalejale, kes reageerib viisil, mis peegeldab või 

vastab sellele, mida väljendatakse. Iga osaleja saab teha 3 sisenemist, iga kord midagi mutes ja 

kaasates iga kord erineva partneri. 

Harjutuse mõte on esitada “kliendi” võimalikku suhtumist, kui ta sinuga ühendust võtab. 

 

“JÄÄD MURDEV” SISSEJUHATAV VESTLUS (“JÄÄMURDMISE” HARJUTUS) 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 



 
 

  

Sesiooni alguses antakse kas suuremale või väiksemale grupile mingi küsimus, mille üle 

arutleda. 

Küsimus/ülesanne võib olla kas üldise või spetsiifilise sisuga. See võib vajada kriitilist 

lähenemist. 

 

ETTEKANNE (“JÄÄMURDJA”) 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 

Grupid koostavad ühe lehekülje pikkuse ettekande, artikli või veebilehe, mis annab ülevaate 

sellest, mida nende grupp kaugnõustamise puhul väärtustab ja missugune on nende nägemus 

kaugnõustamisest.  

 

INTERVJUU (“JÄÄMURDJA”) 

Tüüp: kontaktõppe tegevus 

Jaga grupp kaheliikmelisteks meeskondadeks (lase neil valida parneriks see, keda nad 

tunnevad kõige vähem). Palu neil üksteist intervjueerida umbes 10 minuti jooksul (Võid 

valmistada küsimused ette või anda üldised soovitused intervjuuks). Neil tuleb välja uurida, 

mida kumbki arvab oma tööst, oma eelmistest töökohtadest, pereelust, harrastustest, 

lemmikspordialast jne. 

Pärast intervjuusid kogu gupp jälle kokku ja lase igal osalejal tutvustada oma paarilist kogu 

grupile. See harjutus aitab grupiliikmetel üksteist tundma õppida. 

 

KAARDISTAMISMÄNG (SOOJENDUSHARJUTUS) 

Tüüp: kontaktõpe 

Anna igale õppurile neli tühja kaarti ja palu neile kirjutada neli erinevat vastust järgmisele 

küsimusele: “Mis olid meie äsja läbi võetud materjali kesksed kontseptsioonid või õppe 

raskuspunktid?” Anna selle ülesande täitmiseks viis minutit, siis korja kaardid kokku, sega ja 

jaga igale osalejale kolm kaarti (Märkus: soovi korral võib koolitaja teha kaardid ise, kuid need 

peaks siis olema esitatud põhimõtetega vastuolus - mängi “kuradi advokaati”). 

Palu igaühel lugeda, mis on tema kaartidele kirjutatud ja siis reastada kaardid vastavalt enda 

eelistustele. 

Pane ülejäänud kaardid lauale ja anna võimalus teha vahetus nende kaartidega, mis ei 

meeldinud. Siis anna võimalus vahetada kaarte omavahel. Välja peab vahetama vähemalt ühe 

kaardi. 

Umbes kolme minuti pärast moodusta meeskonnad ja palu neil valida kolm kaarti, mis 

meeldivad neile kõige enam. Anna neile valimiseks aega ja siis palu neil teha oma kaartidega 

plakat, millele on paigutatud nende väljavalitud kaardid. 

Valige välja või hääletage, milline plakat esitab teemat kõige paremini. 



 
 

  

 

ÜLDISED SOOVITUSED KONTAKTÕPPEKS 

 

SESSIOONI ALUSTAMINE 

Tüüp: kontaktõpe 

Alusta sessiooni lühikese ülevaatega eelmisest sessioonist ja räägi lühidalt, millest tuleb juttu 

täna. Küsi õppuritelt, kas neil on mingeid kahtlusi või küsimusi, seoses eelmise või tänase 

sessiooniga.  

 

 

SESSIOONI LÕPETAMINE 

Tüüp: kontaktõpe 

Lõpeta sessioon selgitades sessiooni “isiklikult puudutavaid” osi. Kui see mõte pole päris selge, 

võta veidi aega, et seda grupiga arutada, vajadusel too näiteid.  

Kui tegemist on esimese sessiooniga, siis varu lõpetamiseks umbes 15-20 minutit, kuna 

inimesed võivad vajada rääkimiseks julgustust. Pea meeles teha järgmist:  

•Õnnitle kõiki esimese sessiooni läbimise puhul.  

•Käi grupis ringi ja palu igaühel lühidalt väljendada oma tundeid esimese sessiooni kohta. 

• Tutvusta hindamislehte; selgita, miks on vajalik hindamissüsteem. 

Sessiooni alustamise ja sessiooni lõpetamise tegevusi võid korrata iga sessiooni puhul. 

LISA 

 

Koolitajate koolitamine – mida ja kuidas 

 

Koolitajate koolitus (Training of trainers; lühend: TOT) võib olla vormilt erinev, sõltuvalt sellest, 

kes on osavõtjad. TOT võib olla nö “pädevuse tõstmise koolitus” neile spetsialistidele, kes juba 

selles valdkonnas töötavad ning kelle eesmärk on tõsta oma kvalifikatsiooni kestva õppe 

kaudu, olgu see siis formaalne või mitteformaalne õpe. TOT võib silmas pidada ka uusi 

spetsialiste või spetsialistideks saada soovijaid, kellel pole valdkonnas töökogemust. TOT võib 

vastata korraga mõlemale eesmärgile, juhul kui tegevused, millega pädevused ja oskused 

seostuvad, viiakse läbi oskuslikult, koolitus on korraldatud emotsionaalselt targasti ja 

metodoloogia on ülesande-keskne ning nii suuresti kui võimalik valdkonnaga seotud. 

1. Pädevuste ja oskuste tüübid, millega töötatakse 

1.1 Ülesandele suunatusel põhinevad enese tundmaõppimise oskused ja pädevused, mis 

seostuvad õppuri tulevase ametialase minapildiga, isiklike tugevustega ja tööstiiliga, mis on 

õppuri tulevase professionaalsuse aluseks.  



 
 

  

1.2 Grupi haldamise oskused ja pädevused, mis on seotud interpersonaalse ja intrapersonaalse 

emotsionaalse intelligentsusega. 

1.3 Juhtimispädevused ja oskused, mis on seotud õppuri kui tulevase spetsialisti spetsiifiliste 

tehniliste oskuste ja teadmiste rakendamisega.  

2. Milline peab olema/kuidas käituma TOT koolitaja? 

Pole olemas ühte kehtivat määratlust, mis sobiks kõigile koolitajatele, pigem on see 

kombinatsioon erinevate spetsialistide ühistest aspektidest. Oleme valinud välja mõned 

aspektid, mis on meie meelest olulised (järjestus juhuslik): 

2.1 Mentor: mentor on spetsialist, kes oskab jagada infot vastavale valdkonnale iseloomulike 

inimestevaheliste suhete ja tehniliste aspektide kohta. Tavaliselt on selleks isik, kelle ülesanne 

on hoolitseda uute töötajate ametialase arengu eest ning kes vahendab konkreetse ametikoha 

sisemist oskusteavet ja tutvustab ettevõttesisest töökultuuri 

2.2 Koots: koots ei edasta konkreetseid teadmisi (nt: millist raamatut lugeda, kus on 

koopiamasin...), vaid on õppurile toeks isiklike ja ametialaste väljakutsete puhul, mis võivad 

mõjutada tema töötulemusi. 

2.3 Õpetaja: TOT koolitaja on õpetaja selles tähenduses, et ta toimib õppeprotsessis 

vahendajana. See ei tähenda, et “keegi õpetab kellelegi midagi”, vaid selle all peame me silmas 

ühesuunalist teabeedastusprotsessi: koolitajalt õppurile. Õpetamine ja õppimine on ühe ja 

sellesama nähtuse, õppeprotsessi võimalikuks tegemise ja läbi viimise kaks subjektiivset 

määratlust. Hästi läbi korraldatuna on õppimine TOTi loomulik tulemus.  

2.4 Töövarju eeskuju: Koolitaja peab kehastama neid pädevusi ja oskusi, mida ta tahab 

õppurites juurutada. Selles mõttes on tema läbiviidud tegevuste korralduslikul küljel tugev 

töövarju komponent, kuivõrd õppuritel palutakse jälgida, mida ja kuidas koolitaja teeb, et seda 

hiljem eeskujuks võtta.  

2.5 Emotsionaalse intelligentsuse kasutamise teejuht: iga koolitaja, kes tegeleb grupiga, on 

oma olemuselt emotsionaalse intelligentuse kasutamise teejuht. Õppurite reaktsioonid ja 

isiklikud kogemused kord kiirendavad, kord aeglustavad koolituse kulgu. Koolitaja roll on 

tagada, et kõik kogemused, mida osalejad TOTi ajal jagavad, annaksid panuse grupi 

teadlikkuse, rahulolu ja tulemuslikkuse kasvuks.  

2.6 Inspireeriv juht: koolitaja juhtimisomadused peaksid teenima õppurite juhtimisvõimekuse 

arendamise eesmärki. Eriti tuleks rõhutada jagatud juhtimise oskusi. Koolituse üks eesmärke 

peaks olema õppurite ettevalmistamine tulemuslikuks jagatud juhtimiseks ning koostööks 

mitmesugustes erinevate spetsialistide võrgustikes.  

2.7 “Õppima õppimise” rolli eeskuju: Koolitajad peaks olema alati ja igal hetkel valmis 

muutuma ise õppuriteks, et omal alal veel paremaks saada. Innukus osaleda jätkuvalt 

õppetegevustes on miski, mida tuleks julgustada ja mis peaks kuuluma eluterve uudishimu ja 

kriitilise mõtlemise juurde. Koolitaja peaks kõike seda kehastama.  

2.8 “Tegema õppimise” ja “olema õppimise” rolli eeskuju: Spetsialisti iga edukas sooritus ei 

rajane ainuüksi “tegutsemisel”, vaid ka “olemisel”. See on seotud sellega, kuidas asju tehakse 

ja milline on spetsalisti suhtumine tegevustesse, mille eest ta vastutab.  



 
 

  

2.9 Kõigi asjaosaliste heaolu eest vastutaja: Koolitaja peab oma võimaluste piires tagama, et 

koolitus oleks planeeritud nii, et see ei ohustaks osalejate (ja koolitaja enda) üldist heaolu. Siia 

kuulub vajalike vaheaegade korraldamine, vesi ja suupisted, olmelised mugavused (valgustus, 

istekohad...), mitte liiga jäik koolituse ajakava jälgimine jne. Kõik osalejad peavad tundma end 

kaasatuna, tundma, et neid kuulatakse ja pannakse tähele. Kõik grupiliikmed peavad tundma, 

et nende isikupärast väljendusviisi, väärtusi ja erisusi (sugu, vanus, keel, päritolu, 

õppimisstiil...) väärtustatakse ja nendega arvestatakse.  

3. Kuidas koolitust kavandada:  

- Esimese asjana on vaja saada mõned vältimatud teadmised osalejate kohta: kes on sinu 

õppurid? Mis ameteid/õpivaldkondi nad esindavad ja missugused on nende vajadused? 

Arvestada tuleb vanuse, soo ja muu isikliku taustainfoga (keel, liikumis- või tajupuue, diabeet 

jne). Küsi osalejatelt, millised on nende ootused seoses koolitusega. Selgitades välja, mida nad 

sinult ootavad, mõistad paremini, millele peaksid enam rõhku panama. Sul on vaja endale 

selgeks teha, millised on grupi nõuded.  

- Määratle kolm või neli põhipädevust, mida sa soovid koolitusega edendada (need on laiemad 

kategooriad, mis on seotud küsimusega “kuidas” ja mida saab tavaliselt väljendada nimisõna 

abil, nt “empaatia”, “aktiivne kuulamine”, “ennetus”...).  

- Määratle viis kuni kümme oskust (spetsiifilist tegevust, mida valdkonna õppuritel tuleb 

tavaliselt osata, tavaliselt väljendatud tegusõnaga, nt “rahustada ärritunud helistajat”, 

“ühendada äsja kallaletungi ohviks langenud helistaja abiliiniga”, “hankida hädaabiliinile 

helistajalt täpset teavet”… mis on nende pädevustega seotud). Spetsiifilised tegevused, mida 

sa iga sessiooni ajal läbi viid, peavad olema selle oskuste nimekirjaga seotud ning läbi viidud 

samm-sammulise õppena või rollimänguna, samuti võimaldama osalejatele enese jälgimist.  

- Ülesandele suunatus/õppimine tegutsedes. Hea koolituskava juurde kuuluvad taasesituse 

tegevused, milles mängitakse läbi olukorrad, mis on võimalikult sarnased osalejate tulevasel 

tööpõllul ettetulevatega. Neist jagu saamine mitte ainult ei tee õppureid asjatundlikumaks, 

vaid jõustab neid ka seeläbi, et annab võimaluse oma ametialast võimekust isiklikust 

kogemusest lähtudes maksma panna.  

- Ära kunagi alusta nn “teooriaga”, vaid las teoreetilised selgitused ja lisalugemise soovitused 

kujunevad käed-külge kogemuse kõrvalsaaduseks. Sel viisil pole teadmine “puht vaimne” 

kogemus, vaid sidus ja tähendusrikas, põhinedes tegelikul kogemusel.  

- Tegevuste kava on samm-sammuline rida, mis on seotud vastava kutsealase ülesandega. 

Näiteks, kui kuulamine ja kootsing on koolituse osadeks, siis tuleks aktiivse kuulamise teemasid 

harjutada ükshaaval ja teadliku kootsingu osasid harjutada samm-sammult vastavalt nende 

rakendamise vajadusele.  

- Kavanda igasse sessiooni paari- ja grupitööd ning individuaalsed tegevused. Arvesta Howard 

Gardner´i multiintelligentususe mudeliga, et katta igat tüüpi õppija vajadusi ja planeerida 

erinevaid toetavaid tegevusi, gruppide moodustamist ja muid tegevusi. Hoolitse füüsilise 

liikumise eest; see on otstarbekas kõikide puhul, eriti aga oluline aga meeste motivatsiooni 

hoidmiseks.  

Pea meeles: plaan teha palju asju lühikese aja jooksul ei anna nii häid tulemusi, kui teha 

vähem, aga sügavuti; VÄHEM ON ROHKEM!   



 
 

  

 

Turvalisuse teemad 

 

Perevägivalla kohta tehtud uuringud näitavad, et väärkohtlejad kasutavad 

internetitehnoloogiaid naiste kontrollimiseks, jälitamiseks ja ahistamiseks. “Info- Ja 

kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine sunniks ja kontrolliks koduvägivalla juhtumitel 

ja pärast lahkuminekut” (The use of information and communication technologies to coerce 

and control in domestic violence and following separation) (Hand, T., Chung, D., & Peters, M. 

(2009) rõhutab vajadust luua selle vältimiseks e-nõustamise ajaks ohutust tagavad tingimused. 

Perevägivalla toimepanijad võivad selliseid tehnoloogiaid kasutada ahistaval ja haavaval moel, 

jälgides ja tülitades oma praeguseid või endiseid lähisuhtepartnereid (Southworth et al. 2007 

cited in Hand, Chung and Peters, 2009:5-6 ). Mõned neist tehnoloogiatest olgu siin ära toodud:  

• Arvuti jälgimise tarkvara 

• Klahvivajutuse salvestamine 

• Sõnumivahetus ja jututoad 

• Veebilehitseja ajaloo vaatamine 

• E-kirjade avamine 

• Jälgimiskaamera 

Näiteks arvuti jälgimise tarkvara (“nuhkvara”) programme reklaamitakse kui tooteid, mis 

võimaldavad inimestel “kerge vaevaga nuhkida oma abikaasa järel”. Nuhkvara on väga erinevat 

tüüpi, mõned neist on internetist tasuta kättesaadavad; enamik neist salvestab kogu arvutis 

tehtava tegevuse; “mõned neist programmidest teevad iga paari sekundi tagant 

arvutiekraanist pilti. Kõik katsed veebilehitseja ajalugu ja/või e-kirju kustutada salvestatakse 

(Southworth et al. 2007).” Woodlock’i uuringutulemused (2016) näitavad samuti, et 

perevägivallatsejad kasutavad tehnoloogiaid, mis hõlbustavad luuramist ja muid 

ahistamisvõtteid, võimaldades näiteks ligipääsu mobiiltelefonile, et jälgida, milliseid teenuseid 

naised kasutavad, kellega suhtlevad jne. Väärkohtlejad võivad lapata läbi arvuti veebilehitseja, 

võivad olla muukinud lahti sülearvuti või meilboksi paroolid ja võivad regulaarselt vaadata 

naise kontosid. Jne. Seega peavad ellujääjatega töötavad spetsialistid olema neist 

võimalikest ahistustegevustest teadlikud ning ka ellujääjate endiga läbi arutama, mida nad 

saaksid ise oma ohutuse tagamiseks teha.   

 



 
 

  

 

Ellujääjad võivad olla seda ise teadmata ahistaja elektroonse jälgimise objektid nii kooselu 

ajal kui ka pärast lahkuminekut (Hand, Chung, & Peters, 2009 ). 

 

Tehnoloogia abil toimepandud (Technology-facilitated) seksuaalvägivald (TFSV) 

Sarnased murekohad on ka seksuaalvägivalla juhtumitel, kuivõrd tehnoloogia abil 

toimepandud seksuaalvägivalla alla kuulub rida käitumisviise, mis kasutavad digitehnoloogiaid 

tekitamaks nii virtuaalselt kui ka konkreetselt seksuaalset kahju. Need käitumisviisid võivad olla 

näiteks “online seksuaalne ahistamine, sool ja seksuaalsusel põhinev ahistamine, 

küberjälitamine, ohvri fotodel põhinev seksuaalne kuritarvitamine ja veebikaamerate 

kasutamine ning veoteenuse kasutamine, et sundida ohvrit soovimatuks seksuaalseks 

tegevuseks”. (Henry, Powel, 2018). Kuivõrd tehnoloogia võib hõlbustada seksuaalset 

väärkohtlemist, siis tõstatub küsimus ellujääjate ohutusest, kui nad kasutavad veebivahendeid 

abiteenusele ligipääsemiseks, sest ahistaja võib olla paigaldanud nuhkvara või rakendanud 

muid meetmeid, et väärkohtlemist jätkata. Ning kui online-nõustamine toob meelde 

tehnoloogia vahendusel kogetud vägivalla, siis võib olla seda tüüpi nõustamisega raske jätkata.  

3. Ohutusmehhanismid: valik parimatest praktikatest 

Järgmised nõuanded vägivallaohvritest naistega töötajatele ja naiste esindajatele kujutavad 

endast loendit tegevustest, mida võiks ette võtta ohutuskava koostamisel koos naistega, kes 

on kogenud vägivalda või kellel on oht selle ohvriks langeda, olgu siis info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia vahendusel või ilma. Isegi kui naised ei ole kogenud info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia abil toimepandud vägivalda, soovitame me töötajatel neid 

teemasid naistega arutada ning informeerida neid asjaoludest, millele peaks tähelepanu 

pöörama.  

Järgnevad nõuanded põhinevad suuremjaolt järgmistel alliaktel: Southworth et al. (2005, pp. 

12–14) ‘Tips for Advocates’, kohandanud Hand et al (2009:15-16) ja Rahvusliku võrgustiku 

veebiohutusprojekt perevägivalla lõpetamiseks (The Safety Net Project of the National 

Network to End Domestic Violence) (USA) https://www.techsafety.org/resources/ 

Üksikasjalikuks tutvumiseks tutvuge palun nende allikatega. 
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Telefonid (juhtmega telefonid, mobiilid, juhtmevabad lauatelefonid) 

• Räägi naistega kõnede kaitsmisest (ja salvestamisest, juhul kui see pole 

seadusega vastuolus) automaatvastaja abil.  

• Helistades naistele kas nende kodu- või mobiiltelefonile, rakenda numbrinäidu 

keeldu, nii et ahistaja ei saaks teada, kes helistas (see info on nähtav 

telefoniarve väljavõttest). 

• Julgusta naisi rakendama numbrinäidu keeldu oma telefonis, ehkki vahetevahel 

kuvatakse number ekraanil sellegipoolest.  

• Hoiata naisi, et ahistajaga ühine kõnepakett võib võimaldada juurdepääsu 

telefoni fuktsioonidele ja helistaja logi andmetele. Parem oleks, kui naine 

kasutaks uut/teist telefoni.  

• Ahistaja võib jälgida reaalajas detailseid kõneeristusi, mistõttu julgusta naisi 

õigustamatu ligipääsu ennetamiseks kontakteeruma oma mobiilioperaatoriga ja 

muutma konto salasõna. 

• Informeeri naisi sellest, et juhtmeteta telefoni saab lihtsasti pealt kuulata 

erinevatel viisidel, näiteks teise juhtmeta telefoniga, beebimonitoriga või 

skanneriga, mistõttu nad peaksid alati toitejuhtme seinast välja tõmbama ning 

parem oleks seda tüüpi telefone mitte kasutada. 

• Suheldes teletaipprinteri (Teletypewriters (TTY)) vahendusel soovita naistel 

kasutada salasõnu või fraase.  

• Soovita naistel, kes kasutavad TTY seadmeid, kustutada regulaarselt oma 

vestluste ajalugu.  

• Veendu, et perevägivalla tugikeskused ja naiste varjupaigad pakuksid naistele 

võimaluse kasutada TTY seadmeid organisatsioonis kohapeal.  

• Julgusta naisi kontakteeruma oma mobiilioperaatoriga, et küsida, kas mõni 

asukohateenus on lubatud. Lisaks võivad sätted (nt „kuva kõik/peidetud 

rakendused”) leida mõne peidetud kahjustava rakenduse. Seda seetõttu, et 

enamikel telefonidel on GPS-kiibid ja asukoha jälgimise võimalused või võib olla 

lisatud lisaprogramme.  

• Julgusta naisi kasutama mõnda teist telefoni, helistades teemadel, mis 

puudutavad vägivalda/väärkohtlemist, mille ohvrid nad on või mille ohviks neil 



 
 

  

on oht langeda. Seda eriti siis, kui neil on põhjust arvata, et nende praegune või 

endine partner jälgib nende telefonikõnesid. Samuti paku neile telefoni 

kasutamise võimalust, kui nad viibivad varjupaigas või tugikeskuses.  

• Et olla kindlad, et mobiili ei ole laetud mingit tarkvara, peaksid naised taastama 

oma telefonis tehase seaded (kuidas seda teha, saab vaadata telefoni 

kasutusjuhendist) – sellega puhastatakse telefon igasugusest installeeritud 

tarkvarast. Tuleb siiski teada, et see operatsioon kustutab ka kõik kontaktid ja 

SMS-id.  

Asukoha leidmine ja jälgimine 

• Aita naistel leida politseiametnik või mehhaanik, kes oskab otsida 

mootorsõidukitest GPS-seadmeid. 

• Räägi naistega võimalusest, et nende koju on paigutatud varjatud kaamerad.  

 

Arvutid 

• Soovita naistel kasutada arvuteid, millele ahistajal pole ligipääsu.  

• Soovita naistel muuta regulaarselt kõiki arvuti paroole ja sisselogimise 

üksikasju. Need võiksid sisaldada nii numbreid, tähti kui ka sümboleid. Siiski, kui 

arvutit jälgib nuhkvara, tuleks kasutada turvalist arvutit. Nuhkvara kohta on 

kirjas rohkem järgnevates punktides.  

 Räägi naistega vajadusest regulaarselt kustutada arvuti ajalugu salvestavad 

failid.  

 Tuleta naistele meelde, et programmidest tuleb pärast kasutamist välja logida. 

• Räägi naistega ohtudest, mille võib kaasa tuua see, kui nad avavad oma arvutis 

ahistaja poolt saadetud e-kirja manuseid. Sellised manused võivad sisaldada 

viiruseid ja/või nuhkvara (sellist tarkvara, mida on võimalik installida eemalt e-

kirja manuse abil).  

• Räägi naistele nuhkvara ja klahvivajutuse salvestuse seadmetest ning sellest, 

mil moel on ahistajal võimalik kasutada neid seadmeid naise arvuti tegevuse 

jälgimiseks.  



 
 

  

• Soovita naistel luua endale uus tasuta meilikonto (nt Hotmail või Gmail) ja räägi 

nendega võimalikest ohtudest, kui nad avavad selle meilikonto arvutis, millele 

ahistajal võib olla ligipääs.  

 Soovita naistel kustutada regulaarselt oma veebilehitseja ajalugu. 

 Aruta naistega, kas oleks võimalik laadida nende seadmesse turvatarkvara või 

pahavara vastane tarkvara, selleks et nende turvalisus oleks enam tagatud.  

• Soovita naistel, kelle andmed on töökoha tõttu internetis kättesaadavad, 

paluda tööandjal need eemaldada ajaks, mil nende turvalisus on ohus.  

• Naistele tuleks soovitada kontrollida oma pangast, ega nende endine partner ei 

pääse nende kontole ligi telefoni- või internetipanga kaudu. Sealtkaudu võib 

tekkida leidmise oht, kuna naise uus aadress võib olla salvestatud 

internetipanga andmetes.  

Kui ellujääja on ema ja lapsed elavad temaga koos, tuleb tuleb tal olla teadlik, et  

elektroonne jälgimine võib toimuda ka laste kaudu.  

 

Turvaplaani koostamine: lapsed ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

• “Veenduge, et lastel ei oleks ühelgi suhtlusvõrgustiku lehel, millele ahistaja ligi 

pääseb, kirjas oma aadressi/asukohta. 

• Rääkige emade ja lastega sellest, mismoodi on laste mobiiltelefonide abil 

võimalik hankida turvalisuse seisukohalt tundlikku infot. 

• Laske lastel muuta meilikonto ja teiste veebikontode paroole, et vähendada 

võimalust, et ahistaja saaks nende kontodele ligipääsu” (nagu ülal viidatud, 

rajaneb see loend suuresti järgmistel allikatel: Southworth et al. (2005, pp. 12–

14), ‘Tips for Advocates’, kohandanud Hand et al (2009:15-16)).  

 

Mida tuleks silmas pidada, kui teenuse pakkumiseks kasutatakse 

online/kaugsidetehnoloogiaid. 

Kas kasutatav platvorm on turvaline? 

Tuleb arvestada kasutatava platvormi turvalisuseastmega, sest häkkida on võimalik igasugust 

tehnoloogiat. Kui lihtne võiks olla platvormile häkkida, et saada ligipääs käimasolevale 

vestlusele?  



 
 

  

Kas andmed on kättesaadavad ka inimestele väljaspool asutust?  

Kolmanda osapoole kaudu osutatavad teenused võivad võimaldada kõrvalistel isikutel 

juurdepääsu teenuses või selle kaudu jagatavale teabele. Asutused peavad teadma, millisele 

teabele ja mil moel on nende meeskonnal ligipääs. Teenust valides tuleb täpselt välja selgitada, 

millist infot kogutakse ja mis eesmärgil.  

Kas kasutatav tehnoloogia võimaldab salvestusi säilitada?  

Kuna kohtukorraldusega või kohtukutse tõttu võidakse nõuda andmete andmist 

õiguskaitseorganitele või advokaadile, siis on väga oluline teada, kas teie pakutav teenus 

võimaldab mis tahes liiki andmeid säilitada. Samuti on oluline teada, kas andmed kaovad 

lõplikult, kui need on kliendi või asutuse poolt kustutatud, või peab teenusepakkuja poolt 

järgnema veel mingi lisategevus. Kaaluge andmete säilitamise eeskirja väljatöötamist, võttes 

arvesse riigi õiguslikku konteksti ning teenuse kasutajate konfidentsiaalsust.  

Konfidentsiaalsuse rikkumise ohu korral ei tohi vestlusi salvestada. Need tuleks viivitamatult 

koos kontaktteabega kustutada (kui kontakt võeti läbi abitelefoni liini). Nõustamisega 

tegelevad organisatsioonid ei tohiks säilitada telefoninumbreid ega vestlusi. Ärge talletage 

mingit teavet! 

Ühtki ellujääja poolt saadetud e-maili ei tohi säilitada kauem kui hädasti vaja. See tuleb 

kustutada niipea kui võimalik, et mitte anda kolmandale isikule võimalust konfidentsiaalset 

informatsiooni kätte saada. Tühjaks tuleks teha ka kaustad “Saadetud” ja “Kustutatud”.  

Kas keegi “mängib” ellujääjat? 

Online/kaugsidetehnoloogia puhul varitseb oht, et keegi võiks kehastuda kellekski teiseks. 

Inimese identiteedi kindlakstegemiseks ja ümberkehastumise võimaluse vältimiseks oleks kasu 

eelnevalt kokkulepitud kodeeritud sõnast sõi fraasist. 

 

Mõned lisasoovitused ohvritele teenuseid pakkuvatele asutustele  

1. Lisa oma veebilehele turvaohust teavitav pealdis.  See võiks olla organisatsiooni 

veebilehe igal alamlehel, kuna ei ole ennustatav, millist lehte külastab ellujääja 



 
 

  

esimesena. Otsusta, mida peaks turvaohu teade sisaldama: see võib olla näiteks midagi 

sarnast:  

 Kui te olete ohus, kutsuge politsei (andke number) või kasutage turvalist arvutit või 

helistage abiliinile (andke number). 

Lisage “Välju siit ruttu” nupp, mis suunab veebilehitseja vähem riskantse sisuga 

juhuslikule veebilehele, näiteks mõnele ilmateate või uudiste lehele, mis laeb kiiresti 

üles. “Välju siit ruttu”-nupp võimaldab ellujääjal lülituda kiiresti suvalisele veebilehele, 

kui keegi peaks tuppa sisenema. Tõsi küll, veebilehitseja ajalugu see ei kustuta.  

2. Eemalda asutuse veebilehelt meiliaadressid, pakkudes nende asemel kirja 

saatmiseks veebivormi. Veebipõhised kontakteerumisvormid on ellujääjale sageli 

turvalisemad, kuna suhtlus toimub veebisiseselt (mitte ellujääja meilikonto kaudu, kus 

ahistaja võib kirjavahetust jälgida. Vorm võib sisaldada küsimusi selle kohta, kuidas 

võtta ellujääjaga ohutult ühendust. Ülaltoodu on refereeritud dokumendist 

“Rahvusliku võrgustiku veebiohutusprojekt koduvägivalla lõpetamiseks” (The Safety 

Net Project of the National Network to End Domestic Violence). Lisainfoks külastage 

palun:  https://www.techsafety.org/agency-website-safety-tips 

Asjad, mida asutus peab tegema (Southworth, et al 2005):  

 “Vaadata üle organisatisooni suhtlemise, salvestamise ja konfidentsiaalsuse 

põhimõtted ning lisada tehnoloogia turvalisuse teemad.  

 Uuendada organisatsiooni veebilehel turvalisuse infot naiste tarvis, kes otsivad 

internetist abi. Samuti veenduda, et teie veebileht on kättesaadav kõigile 

ellujääjatele, sh puuetega inimestele, kes kasutavad abistavat tehnoloogiat, 

nagu näiteks ekraanilugejat.  

 Luua organisatsiooni põhimõtted, mis seletavad lahti, kuidas (või kas) vastata 

ohvrite meilidele. Põhimõtteid üle vaadates võtta arvesse võimalust, et 

ahistajad võivad jälgida ohvri meilikontot või arvutit, ning keskenduda sellele, 

kuidas suurendada turvalisust ja alati vormistada teadlik nõusolek.  

 Suurendada ohvri turvalisust, hoides kliendi andmeid turvaliselt (ja jälgides 

andmekaitseseadust). Säilitada ohvri kohta käivat infot ainult neis arvutites, mis 

ei ole internetiga ühendatud. Kui ohvrite andmete hoidmiseks kasutatakse 

internetipõhist andmebaasi, siis kasutage selleks arvutit, mis on mõeldud ainult 

selle jaoks. Minimeerimaks häkkimise või nuhkvara riske, ärge hoidke selles 
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arvutis muid ohvrite andmeid ning ärge kasutage seda e-kirjade lugemiseks või 

internetitoiminguteks.  

 Arvestades asjaolu, et ahistajad töötavad igas valdkonnas ja mõned on 
äärmiselt osavad tehnoloogia kasutamisel, olge andmete kogumise ja jagamise 
juhendites ettevaatlikud, et ohvrite andmeid ei saaks avalikuks jälitajatele, 
ahistajatele ega avalikkusele”. 

Strateegiad esindajatele (Southworth, et al 2005):  

 “Leidke koolitusi teemadel, mis on seotud tehnoloogiakuritegude uurimise, 
arvutikriminalistika või kohtumenetlustega ning osalege neil koolitusel koos 
kohalike õiguskaitseorganite või prokuröridega. Paljudes riikides on 
arvutikriminalistika üksused või prokuröride liidud, mis võivad toetada ja aidata 
kohalike asutuste koolitamisel.  

 Leidke üles politsei ja prokuratuuri tehnoloogiakuritegude spetsialistid. Kui teie 
kogukonnas pole tehnoloogiaosakonda, siis leidke politseinikud ja prokurörid, 
kellel on tehnoloogia-alane kogemus. Arutage, kuidas õiguskaitseorgan käsitleb 
digitaalset tõendusmatejali ja kuidas uurimist läbi viiakse. 

 Tehke koostööd õiguskaitseorganitega, et saada teada, missugune 
tõendusmaterjal on relevantne, et juristid ja advokaadid saaksid ellujääjatega 
tööd tehes vajalikku infot dokumenteerida. Julgustage ametnikke ja ellujääjaid 
arutama, kuidas uurimine mõjutab ohvri elu. Näiteks kui ohvri arvuti 
arestitakse, võib olla võimalik selles olev kõvaketas dubleerida ja arvuti kiiresti 
tagastada. 

 Tehke koostööd õigussüsteemiga, et olla kursis riigis kehtivate seadustega, mis 
võivad olla kohaldatavad järjest uute tehnoloogiliste strateegiate suhtes, mida 
jälitajad kasutusele võtavad. Mõnede riikide õigusaktid käsitlevad nt ainult 
elektrooniliste sidevahendite kasutamist, nii et prokuröridel võib mõne kuritöö 
puhul olla vaja kasutada pealtkuulamist või muid jälitustegevuse viise.  

 Paluge prokuröri, et ta selgitaks ellujääjale, mille poolest tehnoloogia-alase 
rikkumisega seotud kriminaalsüüdistuse ja koduvägivalla- või 
jälitussüüdistusega seotud tagajärjed üksteisest erinevad, et ellujääjal oleks 
ülevaade, kuidas võimalikud meediakajastused ja  tõendite kogumise praktikad 
võivad tema elu mõjutada. Nt kajastasid riiklik ja rahvusvaheline meedia 
Michigani nuhkvara ja Wisconsini GPS jälitamise juhtumeid.  

 Liitu kogukondlike ühendustega, kes tunnevad muret kohtuasjade või 
valimisregistrite avaldamise pärast internetis ning seisavad ellujääjate 
privaatsuse eest.  
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Koduvägivalla lõpetamise riikliku võrgustiku veebiohutusprojekt (The Safety Net Project of 

the National Network to End Domestic Violence) (USA), tegeleb tehnoloogiliste vahendite ja 

vastavasisulise teabe väljaarendamisega ellujääjatele ja organisatsioonidele, mis tegutsevad 

koduvägivalla, seksuaalse ahistamise, jälitamise ja inimkaubanduse ohvritega. Nende 

veebilehel on tööriistakomplektid, mis sisaldavad mitmesugust teavet, mis võib olla kasulik 

nii ohvriabi asutustele kui ka ellujääjatele. https://www.techsafety.org/resources/ Täieliku 

ülevaate saamiseks palun külastage veebilehte. 
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