
 
 

SPORTLASE SÖÖMISKÄITUMINE 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Sportlase söömiskäitumine. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetentsid B.2.2, B.2.3, B.2.4, B.2.6. Toitumisterapeut, tase 
6 kutsestandard, kompetentsid B.2.2, B.2.3, B.2.4, B.2.5. 

 
Õppe eesmärk 

Koolituse läbinul on teadmised peamistest sportlase toidumotivatsiooni ja -valikute teguritest ning 
harjumuste kujunemise ja muutmise protsessist. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• nimetab peamised toidumotivatsiooni ja sportlaste saavutusmotivatsiooni mõjutavad tegurid; 
• selgitab, kuidas mõjutavad indiviidi toiduvalikuid bioloogilised, sotsiaalsed, kultuurilised ja 

psühholoogilised tegurid;  
• kirjeldab sportlase söömiskäitumist (sh söömishäireid) saavutusmotivatsiooni kontekstis;   
• kirjeldab tõhusa eesmärkide seadmise tingimusi ja protsessi; 
• selgitab harjumuste kujunemist ja harjumuste muutmise protsessi. 

 

Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, treenerid, sportlased, noorsportlaste vanemad. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 8 akadeemilist tundi.  

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Toidumotivatsioon ja toiduvalikud 
• Sportlaste saavutusmotivatsioon ja toiduvalikuid mõjutavad tegurid 
• Teekond tervislikust toitumisest häiritud söömiskäitumiseni, sh söömiskäitumise mõjutajad nagu 

keha suuruse tajumine, keha objektiviseerimine, kehaga rahulolematus, dieedipidamine ja 
perfektsionism 

• Eesmärkide seadmise üldpõhimõtted ja nende rakendamine söömiskäitumise reguleerimisel 
• Söömiskäitumisega seotud harjumuste kujunemine ja kujundamine, sh kommunikatsioon 

toitumisnõustamise protsessis 
 

Peamised õppemeetodid: seminar, arutelu, grupitöö, ülesanne, test 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

 

Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub Tallinnas Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides või veebikeskkonnas Zoom. Õppeklassid 
on varustatud täiskasvanute õppimist toetavate ja tänapäevaste koolitusvahendite (pabertahvel, projektor, 
ekraan) ning vajaliku mööbliga. Lisaks on olemas kööginurk kohvipauside tegemiseks. Koolitusel on 
võimalus kasutada toimivat internetiühendust.  
 

Lõpetamise tingimused 

Lõpetamise tingimuseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 80% ja vastavalt 
hindamiskriteeriumitele sooritatud test. 
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 

Test Positiivseks soorituseks vastab õigesti vähemalt 75% 
küsimustest. 

 

 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus.  

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitaja omab kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal, toitumisterapeudi ja täiskasvanute koolitaja 
kutsetunnistusi. Koolitaja kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 

 

 

Kinnitatud 21. märts 2022 
Rahvatervise Akadeemia OÜ juhatuse otsusega 

 

 


