
 
RAVIMTAIMED TOITUMISTERAAPIAS 

 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Ravimtaimed toitumisteraapias. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.3. Täiendmeditsiini- ja loodusraviterapeut, tase 
6 kutsestandard, kompetents B.2.5. 
 

Õppe eesmärk 

Koolituse läbinu teab, kuidas kasutada ravimtaimi organismi tugevdamiseks ja tervendamiseks, on 
tuttav erinevate taimede toimete ja kasutusvõimalustega ning levinumate taimeravi võimalustega 
toitumisteraapias. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• arutleb ravimtaimede kasutamise ajaloo ning taimeravi tähtsuse üle tänapäeval; 
• kirjeldab levinud kodumaiste ravimtaimede toimeid ja kasutusvõimalusi ning kuivatamise ja 

säilitamise põhimõtteid; 
• nimetab vesitõmmiste ja tinktuuri erinevusi ning kasutamisviise; 
• kasutab ravimtaimi organismi tugevdamiseks ja haigustest paranemise toetamiseks. 

 

Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, tervishoiutöötajad ja muud terapeudid. 

 

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: 

• Taimedega ravimise ajaloost, tähtsus minevikus ning tänapäevases meditsiinis ja rahvaravis 
• Ravimtaimede tõenduspõhisus – toimeained ja mõjud tervisele 
• Teede, keeduste, tõmmiste, tinktuuride valmistamine ja kasutamine 
• Kodumaiste ravimtaimede kasutamisvõimalused  
• Ravimtaimede korjamine, kuivatamine ja säilitamine 
• Ravimtaimedega tervise toetamine: immuunsüsteemi tugevdamine, külmetushaigused, 

kõhuprobleemid, kuseteede põletikud, peavalud 
 

Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu, grupitöö 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

Soovituslik kirjandus: 

• Groves, N. M. Tasakaalus inimene: holistilise taimeravi teejuht. 2018 
• Margna, U. Fütoteraapia: ravimine taimedega. Taimede kasutamine seedetrakti haiguste 

raviks. 2014 
• Piippo, S. Toit loodusest. 2017 
• Raal, A. Taimedes talletuv tervis. 2003 
• Raal, A. Tervist ja vürtsi maailma maitsetaimedest. 2005 

 

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 75% ja vastavalt 
hindamiskriteeriumitele esitatud iseseisev töö. 
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
1. Kirjalik töö ravimtaimedest 1. Õppija kirjeldab levinud kodumaiste ravimtaimede 

toimeid ja kasutusvõimalusi ning kuivatamise ja säilitamise 
põhimõtteid. 

 

 

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 

 


