
 
 

FODMAP 

  
Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 
 
 
Õppekava nimetus 
FODMAP. 
 
 
Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 
 
 
Õppekava koostamise alus 
Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, 
kompetents B.2.3. 
 
 
Õppe eesmärk 
Õppijal on ülevaade FODMAP dieedi olemusest, selle sihtgrupist, dieedi läbi viimisest ja pikaajalisest 
söömise planeerimisest dieedi järgselt. 
 
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpetanud õppija: 
 

• Kirjeldab fodmap dieedi olemust kliendile; 
• Mõistab dieedi toimimise põhimõtteid, otstarvet ja tulemusi; 
• Tunneb kliendi kaebuste alusel ära, kes on fodmap dieedi sobilik kandidaat; 
• Juhendab dieeti; 
• Koostab tervisliku madala fodmap-tasemega menüü; 
• Annab kliendi pikaajaliste vajaduste fodmap taseme analüüsi põhjal soovitusi. 

 
 

Sihtgrupp 
Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid ja tervishoiutöötajad.   
 
 
Õppe alustamise tingimused 
Puuduvad. 

 
 
Õppe maht ja ülesehitus 
Koolituse kogumaht on 13 akadeemilist tundi. Sellest auditoorne töö 4 akadeemilist tundi ja iseseisev 
töö 9 akadeemilist tundi. 

 
 
 



 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 
Käsitletavad teemad: 

• Mis on FODMAP dieet ja mis on FODMAPid. 
• Kes on sobilik klient. 
• Kuidas, mis alustel ja kui kaua dieeti rakendada. 
• Kuidas kujundada söömine peale ranget eliminatsiooni. 
• Missugune võiks olla vajalik lisatoetus soovitud eesmärkide saavutamiseks. 

 
Peamised õppemeetodid: Loeng, arutelu, juhtumi analüüs. 
 
 
Õppekeskkond ja õppevahendid 

Õpe toimub Tallinnas Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides. Õppeklassid on varustatud 
täiskasvanute õppimist toetavate ja tänapäevaste koolitusvahendite (pabertahvel, projektor, ekraan) 
ning vajaliku mööbliga. Lisaks on olemas kööginurk kohvipauside tegemiseks. Kursusel on võimalus 
kasutada toimivat internetiühendust.  
 
 
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös vähemalt 75% ulatuses ja kirjaliku töö 
esitamine.  
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
1. Arutelus osalemine 1. Nimetab dieedi toimimise põhimõtted, otstarbe ja 

tulemused. 
 

2. Juhtumi analüüs 
 

2.1 Tuvastab kaebuste alusel, kas kliendile sobib 
fodmap dieet. 
2.2 Analüüsib kliendi pikaajaliste vajaduste fodmap 
taseme. 
 

3. Näidismenüü 3. Koostab madala FODMAPiga  1 päeva 
näidismenüü kas sega- või taimetoidulisele inimesele 
või veganile.  

 

 
Väljastatavad dokumendid 
Lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastatakse tunnistus.  
  

 
Koolitaja kvalifikatsioon 
Koolitajad peavad omama kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal. Koolitajate 
kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 
 
 
Kinnitatud 1. juuni 2021 
Rahvatervise Akadeemia OÜ juhatuse otsusega 

 


