
 
M12: EETILISED ASPEKTID  

Tutvustus 
 

Sisu 

Lastekaitsetöös on oluline mõelda eetilistele aspektidele – nii suhtumises kui käitu-
mises: mida me teeme ja kuidas me seda teeme. Käesolev moodul soodustab 
eetilist käitumist praktikas: austus ja kaitse. Moodulis käsitletakse erinevaid olukordi, 
mis võivad spetsialistile raskusi ning eetilisi dilemmasid tekitada.  

Eesmärk: miks on see teema tähtis? 

Erinevate seadustega on sätestatud perekonna puutumatus, õigus privaatsusele, 
seksuaalsele identiteedile. Selle kõige juures on spetsialistidel kohustus last kaitsta, 
st. koguda võimaliku abivajava lapse ja tema pere kohta informatsiooni ning sek-
kuda. Spetsialistide töös peredega tekib erinevaid eetilisi dilemmasid, kuidas sek-
kuda nii, et perekonna ja lapse õigused jäävad kaitstud ning austatud sa-
maaegselt. Seetõttu on oluline, et spetsialistidega räägitakse erinevatest olukor-
dadest ning kuidas neid olukordi lahendada. 

Eesmärgid: mida osalejad õpivad? 

►Käsitleda erinevaid eetilisi aspekte planeerides sekkumist 

►Kuidas säilitada eetilisus töös  

►Iseenda identiteet vs professionaalne eetika  

Planeerimine: Milliseid materjale kasutada ja ettevalmistada?  

► loe “Transnational Foundations for ethical practices” 

► juhtumite koopiad 

►valmista ette skaalaga leht ja viisi, kuidas osalejad saavad ennast skaalale 
asetada (knopka, kleepsud vms) 

►pliiatsid 

► post-it 

Ajakava:  
► 5 min - tutvustus 

► 25 min - Esitlus, harjutus juhtumiga #1 

► 15 min – esitlus, harjutus skaalaga  

► 25 min - Esitlus, harjutus juhtumiga #2 

► 25 min - Esitlus, harjutus juhtumiga #3 
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►10 min - kokkuvõte 
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