
 
M05: ANALÜÜSIMINE 

 Tutvustus 
 

Sisu 

Käesolev moodul keskendub informatsiooni analüüsile, mis on oluline etapp lapse 
heaolu hindamisel ja selle parendamisel. Informatsiooni analüüsimise eesmärk on 
tuvastada kõik riski- ja kasutegurid, mis mõjutavad lapse tervist ja arengut. Infor-
matsiooni analüüsimise etapi lõpuks on oluline, et spetsialistil on piisavalt infor-
matsiooni, et püstitada sekkumiste planeerimiseks vajalikud hüpoteesid lapse ja 
perekonna olukorra kohta (keskkond, vanemlikud oskused jt). Järgmisteks 
hindamise etappideks on oluline mõista, millistes seostes ja millist mõju avaldavad 
erinevad riski- ja kaitsetegurid lapse heaolule.  

Eesmärk: miks on see teema tähtis? 

Selleks, et lapse olukorda täielikult ja adekvaatselt hinnata, tuleb hoolikalt vaa-
delda kogu olemasolevat informatsiooni. Kogutud infole saab hinnangu anda vaid 
siis, kui käsitleda seda tervikuna. Holistiline info analüüs kiirendab tihtipeale protsessi 
ja tehakse ennatlikke järeldusi, mille põhjal koheselt kuid mitte alati õigesti 
sekutakse. Keeruliste juhtumite puhul on tihtipeale spetsialistidel vähe ressursse, et 
analüüsida kõiki kaitse- ja riskitegureid, kuid käesolev moodul aitab protsessi lihtsus-
tada. Samuti seletab käesolev moodul info kogumise ja analüüsi vajalikkust ja 
tähtsust.  

Eesmärgid: mida osalejad õpivad? 

► Kuidas analüüsida informatsiooni 

► Märgata mustreid riski- ja kaitsetegurite vahel  

► Aitab mõista erinevatel spetsialistidel, milline on nende roll informatsiooni 
kogumise ja selle eduka analüüsimise vahel  

Planeerimine: Milliseid materjale kasutada ja ettevalmistada?  

Konkreetne moodul kasutab powerpoint slaide ja harjutusi, mis põhinevad juhtumi-
tel. Vaja on: 

► Projektor, juhtum, harjutused 

Ajakava:  
1. sissejuhatus (10 min) 

2. esitlus (25 min) 

3. harjutus (30 min) 

4. arutelu (15 min) 

5. kokkuvõte (10 min) 
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