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Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (AKRK) täienduskoolituse õppekava 
 
 

1. Õppekava 
nimetus 

Vaimse tervise õppepäev kutsekoolide tugispetsialistidele 
 (maht 8 akadeemilist tundi) 

Kinnitatud: AKRK direktori käskkirjaga 

2. Õppekava rühm ☒ Õpetamine ja koolitamine 

3. Eesmärk: 
Täiendada osaleja oskusi õppijate vaimse tervise häirete 
ennetamisel, märkamisel ning sekkumisel kooli keskkonnas. 
 

4. Õpiväljundid: 
Koolitusel osaleja  
1. Mõistab vaimse tervise häire olemust ja mõjusid õppija 

toimetulekule õpingutes ning igapäevaelus. 

2. Teab, millist esmast tuge ja infot pakkuda vaimse tervise 

probleemiga õppijale. 

3. On teadlik valdkonna võrgustikutöö võimalustest, kuidas toetada 

õpilast vaimse tervise probleemide korral. 

5. Sihtgrupp: 
Koolitusele on oodatud kutsekoolide töötajad, kes puutuvad kokku 
vaimse tervise probleemi ja/või häirega kutseõppijatega (üld- ja 
kutseõpetajad, rühmajuhatajad, juhtõpetajad, tugispetsialistid). 
 

6. Õppe 
alustamise 
tingimused: 

- Kokkupuude õppijatega ning arusaam koostöö vajadusest 
kooli keskkonnas. 

- Piisav eesti keele oskus koolitusel osalemiseks. 

7. Õppe maht 
(akadeemilist 
tundi) ja 
ülesehitus: 

8 0 0 8 

Auditoorne töö Iseseisev 
töö 

Praktika Kokku 

8. Õppekeskkond  ☒ Koolituskoht peab võimaldama jagunemist grupitöödeks: laudade 

eemaldamise või grupeerimise võimalus, toolid suurde ringi, 
gruppidesse. 
Ruumis on: 

☒ Data-projektor ja ekraan 

☒ Pabertahvel ja markerid 

Koolitusgrupi suurus on kuni 20 inimest. 

9. Õppevahendid 
osaleja jaoks 

Koolituse korraldaja poolt antakse osalejatele õppevahendid: 

☒ Digitaalselt koolitusel kasutatud esitlused ja õppematerjalid 

☒ Trükitud töölehed kohapeal kasutamiseks 

10. Õppeprotsessi 
kirjeldus 

☒ Õppekava läbitakse ühe päeva jooksul 

11. Õppe ülesehitus 
ja maht 

Õppe sisu ja õppematerjalid Peamised 
õppemeetodid 
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Auditoorne töö  
8 akadeemilist tundi  

1. Vaimse tervise häire olemus ja mõjud 

õppija toimetulekule õpingutes ning 

igapäevaelus. 

2. Vaimse tervise probleemide 

äratundmine/märkamine koolikeskkonnas. 

3. Koostöö koolis esmase toe ja info 

andmisel, sekkumise põhimõtted, 

tegevused ja meetodid vaimse tervise 

probleemiga õppija toetamiseks. 

4. Valdkonna võrgustikutöö võimalused. 

Loeng 
 
 
Arutelu 

12. Õppematerjalid Koolitajate ettevalmistatud materjalid. 

13. Hindamine ja 
õppe lõpetamise 
tingimused 

☒ Mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud).  

Koolitus loetakse läbituks, kui õpiväljundid on saavutatud, st 
koolitatav on osalenud koolituse aruteludel ja ühistöödel. Kõik 
õpiväljundid saavutanud osalejale väljastatakse tunnistus. 
 

14. Väljastatavad 
dokumendid 

☒ Tunnistus, kui osaleja on saavutanud kõik õpiväljundid. 

15. Koolitaja 
kvalifikatsioon 

Agne Põlder – Magistrikraad psühholoogias (Tartu Ülikool) ning 
kliinilise psühholoogi ja neuropsühholoogi kutse tase 7. 
Psühholoogina töötanud alates 2013. aastast, koolitajana alates 2015. 
aastast. 
 

 


