
 
M02: LAPSE ÕIGUSED JA PARIM HUVI 

Tutvustus 
 

Sisu 

Käesolev moodul räägib lapse õigustest ja lapse parimast huvist. Lapse õigusi tut-
vustatakse nii rahvusvahelises kui ka Euroopa Liidu kontekstis, kuid kõik koolitajad 
on tervitatud lisama juurde ka oma riigisiseseid aspekte. 

Mooduli eesmärk on suurendada teoreetiliste teadmiste sidumist praktikaga ning 
projekti raames õpituga. Pärast mooduli läbimist peaks olema suurenenud tead-
mised ja parem arusaam lapse õigustest ja inimõigustest üldiselt ning selle 
tulemusena on ka lihtsam märgata, kui õigusi on rikutud ning millal tuleks reageeri-
da.  

Eesmärk: miks on see teema tähtis? 

Lapsed on üks haavatavamaid gruppe ühiskonnas, kuna nad on sõltuvad nii 
füüsiliselt kui ka emotsionaalselt täiskasvanutest. On lapsi, kes kannatavad vaesuse, 
kodutuse, diskrimineerimise, väärkohtlemise käes, lapsi, kellel on piiratud 
juurdepääs haridusele või kes peavad läbima kohtusüsteemi, mis ei ole alati kõige 
lapsesõbralikumalt üles ehitatud. Lapsi ja nende õigusi tuleb kaitsta ning käesolev 
moodul keskendub just neile lastele, kes on hooletusse jäetud ja/või kannatavad 
vaimse vägivalla all. Selleks, et teadlikult ja parimal viisil kaitsta lapsi, tuleb 
omandada teadmised nende õigustest ning seetõttu on käesolev moodul ka 
koostatud. 

Eesmärgid: mida osalejad õpivad? 

1. Põhiprintsiibid rahvusvahelistest lapse õigustest 

2. Lapsekeskne lähenemine ja laps kui täisväärtuslik inimene ja partner teistele pere 
liikmetele 

3. Oskus identifitseerida lapse õiguste rikkumist  

4. Oskused ja vahendid lapse õiguste kaitseks ja edendamiseks  

5. Paremad teadmised ja suurenenud oskused kasutada koolitusel saadud tead-
misi oma praktikas. Osalejatele antakse võimalus jagada ja arutada oma parimaid 
praktikaid.  

Planeerimine: Milliseid materjale kasutada ja ettevalmistada?  
► Projektor 
► Juhtumid 
► Mänguks vajalik materjal 
► Sülearvuti 
► Tahvel 
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► Paberid 
► Markerid 
► Pastakad 
► Märkmepaberid (post-it) 
►  

Ajakava:  
1. Sissejuhatus ja tutvustus - 5 min 

2. “Tutvu lauludega” - 10 min 

3. Esitlus: lapse õigused - 20 min 

4. Harjutused, rühmatöö - 25 minutes 

5. Arutelu: juhtumid - 20 min 

6. Lapse õiguste mäng - 10 min 
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