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Koolituskava 

 

Koolituse nimi NEET-staatuses noored: profiil ja tugi 

Õppekavarühm Sotsiaaltöö ja nõustamine 

Õppekava number 2 

Sihtgrupp: Laste ja noortega töötavad spetsialistid 

Koolituse läbiviimise aeg: 31.01.2023 

Koolituse läbiviimise koht: KEIK koolitusruum, Võru linn 

Koolituse maht, auditoorse 
ning iseseisva töö maht: Koolituse maht  

(akad. tundides) 
4 

Auditoorne töö:  
 (akad. tundides) 

4 

Iseseisev töö: 
(akad. tundides) 

0 

Maksimaalne osalejate arv 
õppegrupis: 

20 

Õpingute alustamise 
tingimused 

Töötamine laste või noortega 
 

Õppekeel: eesti keel 

Õppetöö korraldus: Koolitusprogramm on üles ehitatud koostöisele õppimisele, milles on 
integreeritud teooria ning praktika 

Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid:  
olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele 
kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused 
jne. Vajadusel viiakse õpe üle veebipõhisesse õpikeskkonda. Koolituse 
õppematerjalide jagamiseks kasutatakse ühist veebikeskkonda  ning 
vajadusel videokonverentsi keskkondades (Zoom, Teams vms) 

Eesmärk: Koolituse tulemusel oskab spetsialist tegutseda teadikumalt NEET-
staatuses noorte toetajana. 

Õpiväljundid: Koolituse läbinu: 
● teab NEET-noorte teema aktuaalsusest ja põhjustest, miks 

noor sellisesse olukorda võib sattuda ning millised on 
võimalikud lahendused Eestis noorte toetamisel; 

● tunneb sihtgruppi kuuluvate noortega töötamise eripärasid ja 
● riskifaktoreid; 
● mõistab oma valdkondlikku rolli noore toetamisel; 
● mõistab valdkonnaülese koostöö rolli noorte toetamisel 

Koolituse teemad: Koolitus keskendub järgmistele peateemadele: 

• NEET-staatuses noorte teema aktuaalsus ja statistika 

• NEET-staatuses noore profiil 

• NEET-staatusesse langemise põhjused 

• NEET-staatuses noortega töötamise põhimõtted ja meetodid 
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• Spetsialistide rollid ja koostöös NEET-staatuses noorte 
toetamisel 

Õppeprotsessi 
kirjeldus/kasutatavad 
meetodid: 

Kursusel rakendatakse individuaalset ja grupitöö meetodeid. 
 

Hindamine, nõuded 
lõpetamiseks: 

Osalemine õppetöös vähemalt 80% ulatuses ja õpiväljundite 
saavutamine. 

Koolituse läbimisel saadav 
tõend/tunnistus 

Koolituse lõpetamise nõuded täitnud osalejatele väljastatakse 
Võrumaa Omavalitsuste Liidu täiendusõppe tunnistus. Koolitusel 
osalejatele, kes lõpetamise nõudeid ei ole täitnud, väljastatakse 
tõend.  

Koolituse läbiviimiseks 
vajaliku kvalifikatsiooni, õpi-
või töökogemuse kirjeldus: 

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, 
valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. 

Koolituse läbiviijad): Kerli Kõiv, nooremteadur-doktorant, Tartu Ülikool; haridusuuendaja 
Võrumaa Arenduskeskus SA.  
Kerli Kõiv teadustöö Tartu Ülikoolis on seotud NEET-saatuses 
noortega. Täpsem info: 
https://www.etis.ee/CV/Kerli_K%C3%B5iv001/est/# 
Kerli Kõiv on olnud varasemalt seotud 2015-2022. aastatel ellu viidud 
Noorte Tugila programmiga, sealsete tegevuste analüüsimise, 
juhendamise ja koolitusprogrammiga. Noorte Tugila oli  osa Euroopa 
Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, 
mille eesmärgiks on töö kaotanud või koolist lahkunud noortele 
võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Noorte Tugila programmi 
jooksul koostasid Kerli Kõiv ja Heidi Paabort  juhend-dokumendi, mis 
võtab kokku NEET-noorte tugiteenuse ja Noorte Tugila programmi 
olemuse ning praktika.  
 

Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-
2021 toel ning on sihtrühmas märgitud osalejale tasuta. 

 


