
 
KÜSIMUSMÕTLEMINE NÕUSTAMISTÖÖS 

 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Küsimusmõtlemine nõustamistöös. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

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

 
Õppe eesmärk 

Koolituse läbinud õppijal on täiustatud töövahendite komplekt küsimusmõtlemise ja eesmärgipäraste 
küsimuste põhjendatud valiku võimalustega. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• arutleb küsimusmõtlemise mõju üle kliendi arenguprotsessi suunamisel; 
• kavandab eesmärgipäraste küsimuste kasutamist oma nõustajategevuses; 
• eristab „arvustaja“ ja „õppija“ küsimusi; 
• demonstreerib õpitu rakendamist praktilises tegevuses/rühmatöös. 

 

Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, imetamisnõustajad, tervishoiutöötajad ja teised inimestega 
töötavad spetsialistid. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 8 akadeemilist tundi. 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Küsimusmõtlemine ja selle tööriistad: endale ja teistele esitatavad küsimused 
• „Arvustaja“ ja „õppija“ küsimused,  „arvustaja“ mõtteviisilt „õppija“ mõtteviisile ümberlülitumine 
• Oma fookuse suunamine ja kasulike fookuste küsimuste kasutamine 
• Täpsustavad küsimused „5 sõrme meetodil“ 
• Küsimused, mida esitada enne muutuste tegemist 

 

Peamised õppemeetodid: lühiloeng, eneseanalüüs, simulatsioon, praktiline tegevus 

Õppematerjalid: töölehed 

 

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 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 80% ulatuses ja vastavalt 
hindamiskriteeriumitele sooritatud praktilised tegevused. 
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
1. Individuaalne ja rühmatöö 
„Kui sa tahad teada …“ 

1.1. Sõnastab vähemalt kolm erinevat eesmärgipärast küsimust 
sama teema kohta 

2. Paaristöö 2.1. Analüüsib nõustamisel kasutatavaid „õppija“ küsimusi 

3. Rühmatöö „Sõbra 
kuulamine“ 

3.1. Valib vestluses kaaslasega kuuldu täpsustamiseks ja vestluse 
juhtimiseks sobivaid fookuse ja „5 sõrme meetodi“ küsimusi 

 

 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus.  
  

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 

 

 


