
Jrk. 

nr.
KOOLITUSE TEEMAD SISU

TUNDID

E ARV

ÕPIVÄLJUNDID: - Osaleja tunneb/ 

teab/ oskab/ omab:

1

Tugiisiku (TI) tegevuste raamistik, 

tutvumine: koolitajate 

meeskonnaga, programmiga, 

osalejatega.                       Isikliku 

abistaja (IA) tegevuse seaduslik 

raamistik, kvaliteedikriteeriumid

* Tutvumine; * Ülevaade kõigist kolmest 

teenusest ja nende seadusandlikust 

raamistikust; * Eesti hoolekande-, 

tervishoiu- ja tööhõivesüsteemi 

vajadused.

4

... Ülevaadet koolitusest;                                   

... Kõigi 3 teenuse seadusandlikku 

raamistikku;   ... Konfidentsiaalsuse 

vajadust ja nõuet ning eetika 

põhimõtete järgimise vajalikkust

2

Sissejuhatus 

Kogemusnõustamisse (KN);  KN 

õppekava iseseisev töö ülevaade

* Ülevaade KN kujunemisloost, 

põhitunnustest, rakendusaladest ja 

tulemuslikkusest nii Eestis kui 

pikaajalise kasutuskogemusega 

riikides. * Eesti hoolekande-, tervishoiu- 

ja tööhõivesüsteemi vajadused.

5

KN tausta; ülevaadet KN 

hetkeseisust Eestis; Eesti 

hoolekande-, tervishoiu- ja 

tööhõivesüsteemi vajadusi; ... 

Ülevaadet KN õppekava 

iseseisva töö nõuetest (38 

ak.tundi iseseisvat tööd) 

3

Koolitaja praktikumid: (1) Ülevaade 

inimpsüühikast. Trauma ja Kriisi 

mõju. Erivajadused. (2) 

Psühhosotsiaalne tugi, läbipõlemise 

tunnused, ennetus. (3) Kliendi 

juhendamine igapäevaelus. (4) 

Nõustamisoskuste praktiseerimine

Koolitusteemade süvendamine ja 

praktiline harjutamine
26

... kuidas inimpsüühika toimib;                            

... Milline on kriiside ja traumade mõju 

inimpsüühikale;                                         

...psüühika mõjutamise võimalused 

üldiselt ja TI, IA ning KN teenuste 

kontekstis

4

Kaasaegsed õpioskused, sh. 

iseseisva õppe strateegia 

eesti/vene keele näitel & 

tänapäevased digioskused TI, KN, 

IA teenuse osutamise kontekstis

ÕO: * Kuidas me õpime?; * Õppimise 

eeldused;           *Kuidas õppida keelt 

nii, et sellest kasu oleks? DIGI: 

Arvutioskuste tasemed

30
Õpioskused, Sotsiomeetria,             

Tänapäevased digioskused (vastavalt 

osalejate arvutitaseme oskustele)

5
Nõustamise alused, 

nõustamiseetika

* Ülevaade nõustamistöö põhialustest, -

eetikast ja KN asukohast 

nõustamismaastikul; * KN võimalused 

ja piirid

5,5

... Nõustamise tööpõhimõtteid ja -

eetikat; turvalise eneseavamise piire; 

teadvustab KN võimalusi ja 

vastutusala; oskab teha koostööd 

teiste spetsialistidega, 

aitamisvõrgustikus;  tunneb 

andmekaitsenõudeid; IKT vahendusel 

KN aspektidest

6
Nõustaja eneseteadlikkus, 

eneserefleksiooni alused                  

* Teadmised ja võimalused 

eneseanalüüsiks ja 

eneserefleksiooniks; * Teadmised KN 

enese taastumisprotsessi säilitamisest 

8

...  Enda kui nõustaja ressurssidest 

ja "käekirjast", väärtussüsteemidest ja 

tööfilosoofiast;  Enda kui nõustaja 

riskikohtadest, probleemidest ja 

ohustavatest mõjutustest;  on valmis 

tegelema vajaduse korral riskiteemade 

ja arenguküsimustega 

jätkusupervisioonides ja/või 

eneseteraapias

7 Isikliku taastumiskogemuse analüüs

* Ülevaade seonduva valdkonna 

taastumiskäsitlustest ning seostada see 

isikliku kogemusega; * Raamistik ja 

struktuur isikliku taastumisloo 

läbitöötamiseks, kirjapanekuks ja loo 

suuliseks jagamiseks

8

... Seonduva valdkonna 

taastumiskäsitusi ja seostab neid 

isikliku kogemusega;  isiklikku 

taastumislugu läbi töötada, kirja panna 

ja suuliselt jagada

Koolitus kestab tavaliselt kokku 36 päeva, 3 päeva nädalas, á 5 ak.tundi: Kokkuleppe korral on võimalikud 

muudatused



8
Esmased nõustamisoskused ja -

tehnikad

* Ülevaade nõustamise baasoskustest, 

metoodikatest ja lihtsamatest 

nõustamistehnikatest ningnende 

harjutamine juhendatud rollitegevustes 

ja kogemusliku õppe protsessides; * 

Ülevaade probleemsetest olukordadest 

ja suhtemustritest nõustamissuhtes või 

nõustamisprotsessis

27

... Esmaseid nõustamisoskusi, -

metoodikaid ja -tehnikaid ning oskab 

neid kasutada KN töös; Kuidas teha 

tööd klienti kahjustamata; Tunneb ära 

keerulised olukorrad nõustamissuhtes 

või -protsessis ning oskab vajaduse 

korral abi küsida; Enesehoidmise 

baasteadmisi

9
Baasteadmised ja -oskused 

grupitöös

*Ülevaade grupi komplekteerimisest, 

grupidünaamikast, eestvedamisest; * 

Grupikohtumise planeerimine ja 

läbiviimine; *Ülevaade 

progleemolukordade lahendamise 

meetoditest grupis; *Grupitöö 

põhitehnikate harjutamine juhendatud 

rollitegevustes ja kogemusliku õppe 

protsessides

14,5

... Teab aitamistöös kasutatavate 

gruppide erinevaid liike; Oskab gruppi 

komplekteerida;  grupidünaamikat ja 

oskab teadlikult valida olukorrale 

vastavad juhtimistehnikad; Tunneb ära 

probleemolukorrad grupis ja oskab 

kohaselt tegutseda

10  Esmaabi 16 Esmaabi põhivõtted ja tunnistus

11

TI: Juhtumipõhine analüüs, 

rollimängud, TI test, koostöö 

tellijaga

10

12
Baasteadmised ja -oskused 

kriisitöös

* Ülevaade kriisiteooriatest; * 

Kriisisekkumise põhitehnikad; * Kriisitöö 

põhitehnikate harjutamine 

rollitegevustes ja kogemuseliku õppe 

protsessides

14,5

 ...  Oma isikliku kogemusega 

seonduvaid kriisiteooriaid; Valida 

vajaduse korral sobivad sekkumised 

kriisitööks, sh. teha koostööd teiste 

spetsialistidega ja seostada abivajajat 

asjakohase kriisiabiga

13

KN Lõputöö kaitsmine, iseseisva 

töö reflekteerimine 

õppekirjandusega  

* Kirjalikult esitatud struktureeritud 

eneserefleksioon; * Õppekirjandusest 

leitud meetodid, teave vms. KN töö 

kontekstis

8 ... Esitleda enesereflektsiooni grupile

14
KOOLITUSE PIDULIK 

LÕPETAMINE

* Koolituse kokkuvõte; * Tagasiside;             

* Tunnistused
3,5

... Koolitusprotsessi refleksioon - 

individuaalne ja grupis, tagasiside

Auditoorseid tunde KOKKU: 180

15

Auditoorsele koolitusele järgneb                             

kohustuslik                                

Praktika teenuseosutaja 

juhendamisel

* Koolitusel omandatud teadmiste ja oskuste 

harjutamine ning kasutamine klienditöö 

protsessides; *KN tööga kaasnevate 

emotsioonide märkamine ja analüüs; *KN 

tööga seonduda võivate keeruliste olukordade 

analüüs 

30

... Realistlikku ettekujutust KN tööst, 

praktilist ettevalmistust nõustamistööks, 

teadlikkust tööprotsessidest; kogemust 

protsesside juhendamise väärtusest, 

oskab seda kasutada


