
 
ÄREVUS JA SELLEGA TOIMETULEKU VÕIMALUSED 

 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Ärevus ja sellega toimetuleku võimalused. 
 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetentsid B.2.1, B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 
kutsestandard, kompetentsid B.2.1, B.2.3. 

 

Õppe eesmärk 

Koolituse tulemusel on õppijal teadmised ärevuse olemusest ning praktilised oskused ärevuse 
ennetamiseks ja sisemise tasakaalu suurendamiseks. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• omab ülevaadet ärevustunde olemusest, põhjustest ja tekkemehhanismidest; 
• on teadlik ärevuse ennetamise ja sellega toimetuleku võimalustest; 
• kasutab praktilisi tehnikaid, mis aitavad tõsta teadlikkust oma mõtete, emotsioonide ja 

käitumise ajenditest ning parandada keskendumisvõimet. 
 

Sihtgrupp 

Tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad, toitumisterapeudid ja teised nõustajad ning terapeudid. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 8 akadeemilist tundi. 

 

 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Ärevuse olemus ja tunnused 
• Ärevuse mõju füüsilisele ja vaimsele tervisele 
• Ärevuse avaldumise peamised põhjused 
• Ärevuse juured ja seda ülal hoidvad tegurid 
• Erinevad viisid ärevushoogude ennetamiseks 
• Töö ärevusega 
• Praktilised võtted iseseisvaks tööks eneseteadlikkuse tõstmisel ning suurema eneseusu ja 

sisemise tasakaalu saavutamisel 
 

Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu, praktiline harjutus (hingamis- ja keskendumisharjutus; harjutus 
selja- ja kaelapingete maandamiseks ning parema maaühenduse loomiseks; juhendatud meditatsioon keha 
lõõgastamiseks ja meele rahustamiseks) 
 
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. Zoomi keskkonnas toimub õpe 
reaalajas audio ja video vahendusel. Õppija hoolitseb selle eest, et kaamera ja mikrofoni olemasolu, toimiv 
internetiühendus ja ilma segavate teguriteta õppekeskkond võimaldavad koolitusel aktiivselt osaleda. 
 

Lõpetamise tingimused 

Lõpetamise tingimuseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 75%. 
 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tõend.  
 

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitaja omab erialast haridust ja töökogemust õpetataval teemal. Koolitaja kvalifikatsiooniga on 
võimalik lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 

 

 

Kinnitatud 21. märts 2022 
Rahvatervise Akadeemia OÜ juhatuse otsusega 

 

 


