Õppeasutus
Õppeasutuse kood

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
70003980

Õppekava nimetus

RASEDUSKRIISI NÕUSTAMISE TÄIENDUSKOOLITUS

Õppekava tase:
Täiendkoolitus
Maht ainepunktides:
40 AP
Maht Euroopa ainepunktisüsteemis: 60 ECTS
Nominaalne õppeaeg aastates:
1 aasta10 kuud
Vastuvõtu tingimused:
Kõrgem või rakenduskõrgharidus tervishoiu,- sotsiaal- ja humanitaarteadustes ja teoloogias
või selle omandamine käesoleval hetkel.
Läbitud õppekavas olevad eeldusaineid vähemalt 4 AP ulatuses.
Vestlus.

Õppekava eesmärgid ja spetsialiseerumise võimalused:
Täienduskoolituse eesmärk on anda alusteadmised psühholoogilise nõustamise ja raseduse eri
faasidega seonduva problemaatika kohta ning kujundada välja raseduskriisi nõustamise
teenuse pakkumiseks vajalikud oskused.
Koolitus on suunatud oma erialal töötavatele tervishoiutöötajatele- ämmaemandatele, õdedele,
ning psühholoogidele, psühholoogilistele nõustajatele ja hingehoidjatele, kes puutuvad oma
igapäevases töös kokku kriisiolukorda sattunud rasedate ja nende lähedastega.

Õppekava ja õppetöö korralduse lühikirjeldus:
Õppetöö koosneb auditoorsest, praktilisest ja iseseisvast tööst. Teooriaõpet on kokku 34 AP.
Praktikaõpet töökeskkonnas 6 AP. Praktika koha võib õpilane ise valida vastavalt oma
praegusele või tulevasele töökohale.
Kohustus varem läbida eeldusaineid vähemalt 4 AP ulatuses raseduskriisi nõustaja õppekava
eeldusainete nimekirjast. Valikuvõimalused määrab õppekava.
Võimalik on taotleda juba läbitud ainete ülekandmist 4 AP ulatuses.
Raseduskriisi õppekavas olevaid õppeaineid on võimalik võtta moodulitena.
Koolituse korraldus võimaldab õppida kaheaastasel täiendkoolitusel. Koolitus on planeeritud
1 kord kuus, kolmel järjestikusel päeval– neljapäev, reede, laupäev (v.a august 2009 ja juuni
2010, mil toimub õppetöö 5-l järjestikusel päeval) 8 akadeemilist tundi päevas.
Õppimine raseduskriisi nõustamise täiendkoolitusel on tasuline. Ühe mooduli hinnaks on
2008 – 2010 õppeaastal 2000 krooni.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetamise eelduseks on õppekavas ettenähtud õppeainete läbimine ja praktika sooritamine
täies mahus.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tunnistus ja selle juurde kuuluv õiend läbitud ainete kohta.
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ÕPPEKAVA
Eeldusained
• Üldpsühholoogia
• Arengupsühholoogia
• Sotsiaalpsühholoogia
Põhiained
• Teaduslikult tõestatud efektiivsusega
psühhoteraapiameetodid rasedusaegsete psüühikaja käitumishäirete puhul
• Kriisinõustamine
• Rasedus- ja sünnitusnõustamise alused
• Suhtlemisalane koolitus

2AP
2 AP
2 AP
1 AP

• Isiksus ja kohanemine
• Nõustamise protsess ja tehnikad
• Abordi meditsiinilised ja psühholoogilised aspektid

2 AP
2 AP
2 AP

• Eetika ja vastutus nõustamises
• Psühhopatoloogia
• Loovmeetodid nõustamises
• Inimese sünnieelne areng

1 AP
2 AP
2 AP
1 AP

• Eksistentsialistlikud lähtekohad nõustamises
• Pereplaneerimine ja kontratseptsioon
• Juhtumi analüüs
• Pere- ja paarinõustamine

1 AP
1 AP
2 AP
2 AP

• Seksuoloogia alused
• Nõustamisoskuste treening
• Noorte nõustamise ja psühhoteraapia põhialused

2 AP
2 AP
2 AP

• Pastoraalnõustamine
• Raseduskriisinõustamine sotsiaaltöö aspektist

2 AP
1 AP

Õppekava ained 34 AP
Praktika 6 AP
Kokku 40 AP
Lisa: 2 AP= 32 tundi auditoorset tööd ja 48 tundi iseseisvat tööd, või 22 tundi loenguid, 10
tundi seminare ja 48 tundi iseseisvat tööd
1 AP= 16 tundi loenguid või grupitööd ja 24 tundi iseseisvat tööd
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