
 

 

 

 

NIMI ELUVIISI NÕUSTAMINE 
Kursuse maht 

(EAP) 5 

Hindamisvorm Eksam 
Õppemeetodid Teoreetilised loengud kontaktõppes + (grupi) arutelud ja juhtumianalüüsid; iseseisev töö 
Hinnanguline 

kontakttundide 
maht 

24 h kontakttunde (loeng, diskussioon, grupitöö) 
106 h iseseisvat ja veebipõhist tööd 

Lektor - 
Eeldusained Tervisedenduse alused 

Kursuse eesmärk Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade nõustamise põhimõtetest, mudelitest ja teooriatest. 
Harjutatakse nõustamistehnikaid ja (elustiili) nõustamisoskusi tervisedenduses. 

Lühikirjeldus 

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid: 
- Nõustamise olemus, otstarve  
- Nõustamine, konsulteerimine, psühhoteraapia, supervisioon, kovisioon - sarnasused ja  
erinevused  
- Nõustaja põhioskused 
- Nõustamisprotsess 
- Ülevaade erinevatest nõustamiskoolkondadest 
- Ülevaade nõustamisteenuste olemasolust ja kättesaadavusest Eesti. 
- Individuaalne ja grupinõustamine 
- Veebipõhine nõustamine 
- Kriisiabi ABC 
- Coaching 
Kursuse raames toimuvad erinevad rollimängud ja praktilised harjutused. Kursuse lõpuks 
peavad üliõpilased kirjutama lõputöö, milles analüüsivad põhjalikumalt ühe juhtumi 
nõustamisprotsessi ja ennast nõustajana. 

Õpiväljundid 

Kursuse läbinud üliõpilane:  
- omab ülevaadet vajalikest oskustest ja teadmistest, et olla esmaseks nõuandjaks;  
- oskab ennast nõustajana teadvustada, analüüsida oma tugevaid ja nõrgemaid külgi 
nõustajana, teadvustab edasise väljaõppe ja supervisiooni vajadust;  
- omab teadmisi põhilistest nõustamiskoolkondadest, nende sobivusest erinevate 
riskikäitumiste puhul;  
- on kursis Eestis olemasolevate nõustamisteenustega ja oskab vajadusel abivajajat 
suunata sobiva teenuseni; 
- oskab analüüsida erinevaid nõustamisjuhtumeid, lähtudes kindlast analüüsivormist. 

Hindamisskaala Arvestatud/mittearvestatud 
Hindamismeetodid 

ja kriteeriumid Loengutes osalemine, elustiili nõustamisega seonduvad ülesanded, teooriaeksam. 
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