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Avardada õpilase silmaringi Eesti vanglateenistusest ja Eesti riigi
karistuspoliitika arengusuundadest fookusega Vanglateenistuse tööle,
õpetada orienteeruma erinevate maailma vanglasüsteemide ning
karistuspoliitilistes lähenemistes eesmärgiga osata võrrelda erinevate
mudelite/valikute plusse ja miinuseid. Õpetada algsel tasemel
konfliktolukorras suhtlema ja riigiametnikule kohaselt käituma ning
kinnistada õiguskuulekust.
Loengutes keskendutakse riigi karistuspoliitika põhieesmärkide
tutvustamisele ja lahtiseletamisele, antakse ülevaade Eesti
vanglateenistusest ja tema toimimisest ning rollist turvalisema
ühiskonna kujundamisel. Võrreldakse erinevate riikide statistilisi
karistuspoliitilisi näitajaid ja vangistuse täideviimise mudeleid ning
arutletakse erinevate mudelite poolt ja vastuargumentide üle. Kursuse
raames külastatakse Eesti vanglaid ning demonstreeritakse õpilastele
seeläbi Eesti vanglateenistust ning vangistuse täideviimise mudeli
toimimist reaalses elus.
Kitsamate
oskuste
kujundamisel
keskendutakse
suhtlemispsühholoogiale, et anda baasteadmised ja oskused
konfliktiolukorras suhtlemiseks ja teiste käitumise positiivsel
mõjutamisel (suhtlemisoskus kui vanglaametniku
põhitöö üks
kompetentse). Loengutes arutletakse ka vanglaametniku eetika ja
laiemalt riigiteenistujaks olemisega kaasnevate käitumisnõuete üle.
Kursust läbivalt antakse ülevaade ka vangistuse täideviimist
reguleerivast õigusruumist ning seeläbi ka esmaoskused õigusaktide
leidmiseks ja nendest arusaamiseks.

Kursuse õpitulemused

Hindamisviis

Kursuse läbinud õpilane:
1) nimetab Eesti vanglaid, nende pädevusi, vanglateenistuse struktuuri
ja riigi karistuspoliitika põhieesmärke
2) leiab üles vanglateenistust reguleerivaid peamised õigusaktid ja teab
nende reguleerimisvaldkondi
3) oskab üldistatult võrrelda Eesti ja mõne teise riigi karistuspoliitilisi
näitajaid ja mudeleid
4) demonstreerib mõningaid konfliktiolukorras kasutatavaid
suhtlemisvõtteid
5)demonstreerib
erinevates
olukordades
vanglaametniku
eetikakoodeksi kohast käitumisviisi ja võrdleb seda võimaliku teise
käitumisviisiga
Kursuse hinde saamise eelduseks on 80% ulatuses loengutes ja
õppekäikudel osalemine. Lõpphinde moodustavad:

1) Eesti vanglateenistuse ja karistuspoliitika võrdlusanalüüs mõne
teise riigi sarnaste näitajatega
2) Kursuse lõpus tehtava kirjaliku valik- ja vabavastustega testi
positiivne sooritamine (lävendiks on vähemalt 50% õigeid vastuseid)
Õppekirjandus
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Lisamaterjalid
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