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KOOLITUSE SISUTEEMAD AK.TUND

Õpiväljundid - Koolituse läbinu tunneb/ 

teab/ oskab:

1
Tutvumine ja sissejuhatus: koolitajate meeskonnaga, 

koolitusprogrammiga, teiste osalejatega. Õpioskused.
5

• täpsemat ülevaadet koolitajate 

meeskonnast, koolitusprogrammist ja 

kaasõppijaid.

2

Tugiisiku, isikliku abistaja, kogemusnõustaja teenuste 

seadusandlik raamistik. Sissejuhatus 

kogemusnõustamisse: Kogemusnõustaja teenuse 

seadusandlik raamistik. Kvalifikatsiooni- ja kvaliteedi 

kriteeriumid. Sotsiaaltöö ja nõustamise alused, eetika.

15

• sotsiaalala eetikakoodeksit;

• kuidas leida lahendused eetilistele 

küsimustele igapäevatöös.

3
Inimpsüühika: Ülevaade sotsiaalsete teenuste 

kontekstis (Koolitaja praktikum) 
10

• juhendamise ja jõustamise kontekstis 

olulisi inimpsüühika toimimise põhimõtteid 

ja erivajadusi;

• juhised iseseisvaks tööks kirjandusega 

ja tagasiside.

4
Nõustamise alused. Nõustamiseetika. Nõustaja 

eneseteadlikkus, eneserefleksiooni alused.
16

• enda kui nõustaja ressurssidest, nö. 

käekirjast, väärtussüsteemist ja 

tööfilosoofiast;

• enda kui nõustaja riskikohti, probleeme 

ja ohustatavaid mõjutusi;

• valmis tegelema vajaduse korral 

riskiteemade ja arenguküsimustega 

jätkusupervisioonides ja/või 

eneseteraapias.

5
 Võrgustikutöö. Koostöö olulisus, kliendikesksus. 

Koostöö spetsialistidega. Vastavate keskuste töö. 

(Koolitaja praktikum)

8

• koostöö olulisust;

• lähtub võrgustikutöös kliendist;

• on teadlik, milliseid spetsialiste vajadusel 

kaasata ja millistest keskustest, millist 

tuge saada.

6
Esmased nõustamisoskused ja -tehnikad: Ülevaade, 

esmaste nõustamisoskuste harjutamine juhendatud 

rollimängudes.

27

• sotsiaalala eetikakoodeksit ja leida 

lahendused eetilistele küsimustele oma 

igapäevatöös;

• esmaseid nõustamistehnikaid ja neid 

kasutada kogemusnõustaja töös nii 

individuaalselt kui grupiga.

7
Taastumiskogemuse analüüs: Ülevaade valdkonna 

taastumisteooriatest ning selle seostamine isikliku 

kogemusega; Iseseisva töö juhendamine

13

• tunneb seonduva valdkonna 

taastumisteooriaid ja oskab neid seostada 

isikliku kogemusega.

8
Kriisinõustamise alused: Ülevaade kriisiteooriatest; 

kriisisekkumise põhitehnikad 
14,5

• oma isikliku kogemusega seonduvaid 

kriisiteooriaid;

• valida vajaduse korral sobivad 

sekkumised kriisitööks, sh. koostöö teiste 

spetsialistidega ja abivajaja seostamine 

asjakohase kriisiabiga.

Tugiisik-Kogemusnõustaja-Isiklik Abistaja õppekava                                    

Koolituse maht 230 akh, sh. 192 akh - auditoorne õpe + 38 akh - iseseisev töö

sisuteemad, mahud ja õpiväljundid



9

Grupitöö alused: Ülevaade grupitöö teooriast ja enim 

esinevatest probleemidest; grupitöö põhitehnikad, 

harjutamine juhendatud rollimängudes. Iseseisva töö 

osa selgitamine: Töö õppematerjalidega, kodutööde 

ettevalmistamine

14,5

• aitamistöös kasutatavate gruppide liike, 

grupi arengufaase;

• valida olukorrale vastavad grupi 

juhtimistehnikad;

• KN täiendkoolituse iseseisva töö osa 

nõudeid ja organiseerimise võimalusi.

10
Psühhosotsiaalne tugi, läbipõlemise tunnused, ennetus. 

Koolitaja praktikum
5

• sotsiaalteenuste osutamise riskide 

märkamist ja juhtimist.

11 Juhtumikorraldus. Koolitaja praktikum. 10

• analüüsida erinevaid juhtumeid 

eesmärgiga leida lahendid;

• koostada ja jälgida tegevusplaani;

• praktilisi töötõtteid.

12 Praktika teenuseosutaja juhendamisel 30

• omab realistlikku ettekujutust 

kogemusnõustaja tööst;

• omab praktilist ettevalmistust 

nõustamistööks;

• omab kogemust protsesside 

juhendamise väärtusest, oskab seda 

kasutada.

13 Esmaabi 16
• osutada esmaabi põhivõtteid;

• omab Esmaabi baaskursuse tunnistust.

14
Koolituse kokkuvõte, Lõputöö arvestus, edasiste 

sammude planeerimine teenuse osutamiseks 
8

• ülevaadet koolitusel vahendatud 

teadmistest ja oskustest ning 

omandamise tasemest;

• oma eesmärki ja millised on järgmised 

sammud.

Õppekava MAHT kokku 192 akadeemilist tundi (=45 min)

15

Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik 

läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine ja 

eneserefleksioon (toimub auditoorse koolitusega 

ajaliselt paraleelselt)

38

• analüüsida erinevaid juhtumeid 

eesmärgiga leida lahendid;

• koostada ja jälgida tegevusplaani;

• praktilisi töövõtteid.

ÕPPEKAVA KOKKU 230


