
Jrk 
 nr KOOLITUSE SISUTEEMAD AK

H
Õpiväljundid - Koolituse läbinu tunneb/ 

teab/ oskab/on valmis:

1
Tutvumine ja sissejuhatus: koolitajate 
meeskonnaga, koolitusprogrammiga, teiste 
osalejatega. Õpioskused. 
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* täpsustatud ülevaade koolitajate 
meeskonnast, koolitusprogrammist ja 
kaasõppijaid; * täpsustatud individuaalne 
õpieesmärk* Juhised iseseisvaks tööks 
kirjandusega     

2 Sissejuhatus kogemusnõustamisse (edaspidi: 
lühend KN). Nõustamise alused. Nõustamiseetika. 8

* KN taust, ülevaade KN hetkeseisust Eestis,  
* nõustamise tööpõhimõtteid ja -eetikat, 
*tunneb turvalise eneseavamise piire, *KN 
võimalusi ja vastutusala, *teha koostööd teiste
spetsialistidega ja aitamisvõrgustikus, * 
andmekaitsenõudeid, * infokommunikatsiooni- 
tehnoloogia vahendusel kogemusnõustamise 
aspektidest

3 Nõustaja
eneseteadlikkus, eneserefleksiooni alused 8

*enda kui nõustaja ressurssidest, n-ö 
käekirjast, *väärtussüsteemist ja 
tööfilosoofiast; *enda kui nõustaja 
riskikohtadest, probleemidest ja ohustavatest 
mõjutustest; *tegelema vajaduse korral 
riskiteemade ja arenguküsimustega jätku-
supervisioonides ja/või eneseteraapias

4

Koolitaja praktika rõhuasetused: Sissevaade 
inimpsüühikasse; Inimese psühhosotsiaalne 
areng ja väljakutsed; Kohalolu-taastumise 
nurgakivi; Õpitud abitus vs enese juhtimine; 
Reflekteerimise praktika individuaalselt ja grupis 

26

*realistlikku ettekujutust
KN tööst; *praktilist ettevalmistust
nõustamistööks; *teadlikuks osalemiseks 
tööprotsessides; *kogemust protsesside 
juhendamise väärtusest                                               

5
Esmased nõustamisoskused ja -tehnikad: 
Ülevaade, esmaste nõustamisoskuste 
harjutamine juhendatud rollimängudes.

27
• esmaseid nõustamistehnikaid ja neid 
kasutada kogemusnõustaja töös nii 
individuaalselt kui grupis

6

Kogemusasjatundlikkuse areng "Taastujast 
Nõustajaks": Taastumiskogemuse analüüs; 
Ülevaade valdkonna taastumisteooriatest ning 
selle seostamine isikliku kogemusega; 
Iseseisva töö juhendamine ja tagasiside
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.• seonduva valdkonna taastumisteooriaid 
ja oskab neid seostada isikliku 
kogemusega; *oskab isiklikku 
taastumislugu läbi töötada, kirja panna ja 
suuliselt jagada

koosneb juhendatud kontakt- ja/või veebikoolitusest mahus - 182 akh á 7 akh, kokku 26 
koolituspäeva,

millele lisandub paraleelselt juhendatud koolitusega iseseisev töö - 38 akh

Kogemusnõustaja baaskoolitus süvendatud fookusega -      

Koolituse kogumaht = 220 akadeemilist tundi (1 akh = 45 min),                                                   

isikliku kogemusasjatundlikkuse arengul "Taastujast 
nõustajaks" ja täiendmooduliga "CARe 

rehabilitatsioonimetoodika rakendamine kogemusnõustaja töös"
Kontakt- ja hübriid- (ehk kontakt- ja veebikoolituse kombinatsioon) 



7 Kriisinõustamise alused: Ülevaade 
kriisiteooriatest; kriisisekkumise põhitehnikad 15

• enda isikliku kogemusega seonduvaid 
kriisiteooriaid;                                              • 
valida vajaduse korral sobivad sekkumised 
kriisitööks, sh. koostöö teiste spetsialistidega 
ja abivajaja seostamine asjakohase kriisiabiga

8

Täiendusmoodul: CARe 
rehabilitatsioonimetoodika praktiline 
rakendamine kogemusnõustaja töös: * 
Eluratas, *Isiklik profiil, *Tegevusplaan, * 
Ohumärkide plaan
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*alusteadmisi CARe (kõikehõlmava 
rehabilitatsioonikäsitluse) metoodikast ja 
rakendada CARe baasilisi meetodeid
kliendisuhte loomiseks ja hoidmiseks, 
kliendi jõustamiseks tema personaalse 
taastumise teekonnal, valikute ja 
eesmärkide seadmiseks ning võimalike 
tagasilanguste maandamiseks

9

Grupitöö alused: Ülevaade grupitöö teooriast ja 
enim esinevatest probleemidest; grupitöö 
põhitehnikad, harjutamine juhendatud 
rollimängudes. Iseseisva töö osa selgitamine: Töö 
õppematerjalidega, kodutööde ettevalmistamine

15

*aitamistöös kasutatavate gruppide liike, grupi 
arengufaase; *valida olukorrale vastavad 
grupi juhtimistehnikad; *KN koolituse 
iseseisva töö osa nõudeid ja organiseerimise 
võimalusi

10

Praktika teenuseosutaja juhendamisel, mh. 
kogemusnõustaja teenus üksikteenusena ja 
rehabilitatsiooniteenuse osana, vormilised ja 
sisulised vajadused, võrgustikutöö, 
taastumisprotsessi juhendamine, töö kliendiga

30

* realistlikku ettekujutust
kogemusnõustaja tööst · omab praktilist
ettevalmistust nõustamistööks · omab 
kogemust protsesside juhendamise 
väärtusest, oskab seda kasutada

11
Lõputöö: Kirjalik ja suuline struktureeritud 
enesereflektsioon, taastumisloo jagamine ja 
klienditöö analüüs

8

* tõendama piisavate teadmiste ja oskuste 
ning sobivate psühhosotsiaalsete 
ressursside, hoiakute ja isikuomaduste 
olemasolu kogemusnõustaja tööks

12 Koolituse kokkuvõte, koolitajate ja grupikaaslaste 
tagasiside, individuaalse arengu planeerimine 4

• süsteemset ülevaadet koolitusel 
vahendatud teadmistest ja oskustest, 
omandamise tasemest nagu ka küsimustest, 
mida ja mis eesmärgil ning kuidas soovib 
edasi uurida;  *oma järgmist eesmärki

Juhendatud koolituse õppekava MAHT kokku 182 akadeemilist tundi (=45 min)

13
Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo 
kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine ja 
enesereflektsioon (toimub juhendatud koolitusega 
paraleelselt)

38

*ülevaadet isikliku kogemuspõhise 
valdkonnaga seonduvate ravi-, 
rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste 
süsteemist ja olemusest;
*selgitada teenuste vajalikkust; *on läbinud 
isikliku taastumisloo protsessi ja vormistanud 
selle kirjalikult; *oskab kasutada oma 
taastumislugu suuliselt selliselt, et see on 
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