
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

ÕPPEKAVA

Klienditeenindus ning psühholoogiline toetus tugiisiku töös

1. Õppekavarühm (vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

0031 - Isikuareng

2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 200

kontakttunde: 200

3. Õppekava koostamise alus
Kutsestandard: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4; kompetentsid: B2.1, B

2.2, B 2.3, B 2.4

Abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik, tase 4

4. Sihtgrupp
- keskhariduseta täiskasvanud, kes soovivad omandada ja/või täiendada teadmisi ja oskusi

tugiisiku alasel ja need, kes soovivad saada uut elukutset

- sotsiaalvaldkonnas töötavad isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi, et

olla konkurentsivõimelisem tööturul

- isikud, kes soovivad tööle asuda erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes

(hooldekodu, haigla, lastekodu, kool, lasteasutus, varjupaik, päevakeskus jne)

- isikud, kes soovivad hakata pakkuma tugiisiku teenust kriisi või psühhosotsiaalselt

keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele

5. Õppe alustamise tingimused
- vähemalt põhihariduse olemasolu või töökogemus antud valdkonnas, või soov asuda

tööle tugiisikuna

- seaduskuulekas käitumine

6. Õppe eesmärk
- anda teadmisi ja oskusi tugiisikuna töötamiseks, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku

toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või

tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral

kõrvalabi.

7. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

- saab ülevaate tugiisiku tööst, tema rollist, kohustusetest ja õigustest; teab ja oskab

õigesti kasutada erialast terminoloogiat, mõtestada ja lähtuda oma töös tugiisiku

rollist, eetikast, õigustest ja kohustustest;

- oskab efektiivselt teha klientide ja nende lähedastega koostööd;

- saab teadmisi ja oskusi, mida ta saab rakendada esmaabi andmisel;

- omab ülevaadet ning oskab oma töös suunata, toetada, jõustada erivajadustega ja

väärkoheldud inimesi ning vajadusel nende lähedasi;

- omab empaatilise suhtlemise oskusi, teab ja tunneb erinevaid suhtlemisvorme ja –

tasandeid;

- oskab analüüsida vanuselist ja arengulist eripära.



8. Õppesisu
Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

Üldteadmised sotsiaalhoolekandest 12 Professionaalse tugiisiku teenuse

olemus.

Isiklik abistaja ja tugiisiku teenuse

erinevus.

Seadusandlus ja õigused ning

kohustused tugiisiku töös.

Teenuse osutaja rollid töötamisel

klientidega ja piirid tugiisiku töös.

Isikuandmete kaitse.

Enesetundmine ja selle tähtsus

tugiisiku tööl

20 Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp,

temperament, iseloom, väärtused,

vajadused, motivatsioon, hoiak,

emotsioonid võimed, intelligentsus,

huvid, oskused (üld-, erioskused)

Minapilt ja enesehinnang, identiteet,

reflektsioon.

Tugiisiku pingetega toimetulek ja

stressi juhtimine

Stress, selle olemus ja tekkepõhjused

Stressiga toimetulekuviisid

Suhtlemis- ja praktilised oskused 72 Suhtlemisoskused tugiisiku töös

Teenuste osutamise etapid

Tugiisiku isiksuse roll tema töös

(väärtused, tõekspidamised jt)

Individuaalne töö, meeskonnatöö,

võrgustiku töö

Väärkohtlemine sugulaste vahel

Kontakti loomine, intervjueerimine,

aktiivne kuulamine, tagasiside

Kuulaja motiveerimine koostööks

Konfliktsituatsioonid

Koostöö manipuleeriva või vastupanu

osutava kliendiga

Vägivald ja agressiivse käitumise

tüübid

Vägivalla ennetamise võimalused

Eripedagoogika ja psühholoogia alused 56 Arengupsühholoogia. Lapsepõlv ja

noorus. Täiskasvanu inimene. Vanadus

ja surm.

Levinumad psühholoogilised

probleemid inimese elu erinevatel

perioodidel

Erivajadustega inimestega suhtlemine

eriolukordades

Reageerimine käitumisprobleemidel

Probleemse käitumise põhjused,

tagajärjed ja prognoosid



Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

Töö erinevate sihtgruppidega 24 Erivajadustega kliendid

Füüsilised puuded

Psüühikahäired

Sõltuvushaigused

Perevägivald, väärkohtlemine

Esmaabi 16 Õnnetusolukorra hindamine,

õnnetusolukorras tegutsemine

(sealhulgas paanikaga toimetulek) ja

hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi

hindamine (sealhulgas kannatanu

asendi muutmisega seotud ohud),

esmaabi olemus ja üldpõhimõtted,

välistingimustes abiandmise

iseärasused, edasise tervisekahju

ennetamine.

2. Eluohtlikud seisundid, nende

äratundmine ja hädavajalikud

tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi

ja kopsuvigastuse korral).

3. Esmaabi teadvusetuse korral –

vabade hingamisteede tagamine,

hapnikupuudusest põhjustatud

ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha

eemaldamine hingamisteedest,

elustamine (sealhulgas

elustamisaparaadi AED kasutamine).

4. Esmaabi vigastuste korral – keha

pindmised ja sügavad vigastused,

sisemised ja välised verejooksud,

verejooksu peatamise võtted, haavade

sidumise võtted ja reeglid,

luumurdudega kaasnevad ohud,

lahastamise reeglid ja lahastamisega

seotud ohud, liigesetraumad

(sealhulgas nihestused ja nikastused),

erinevate kehaosade põrutused ja

muljumised, silmakahjustused.

5. Esmaabi uppumise, mürgistuse,

söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja

elektrilöögi korral.

6. Meditsiinilise šoki olemus ja

šokiseisundis kannatanu abistamine.

7. Esmaabi äkkhaigestumise (näiteks

epilepsiahoog, diabeetiline kooma,

anafülaktiline šokk, minestus,

astmahoog, kõhuvalu) korral.

8. Esmaabivahendite valik ja

kasutamine töökohal.



9. Õppemeetodid
loeng, praktilised harjutused, grupitööd

10. Õppekeskkond
Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Narva õppekoht) Kreenholmi 45,

mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Koolis on Tugikeskus, mis on

varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav

pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning

vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid. Kasutatakse

kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust, milledest loengute

õppematerjalid jäävad koolitatavale.

11. Õppematerjalide loend
õpetaja poolt jagatavad materjalid ja harjutused

12. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80% läbimine ja kirjaliku testi tegemine

ja õpimapi koostamine vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Kirjalik test Test arvatakse sooritatud, kui on tehtud

positiivselt 70%. Test hõlmab kõiki koolituse

ajal käsitletud teemasid.

Õpimapp Õpimapp on koostatud korrektselt, kõik

koolituse materjalid on kogutud ja mapp

koolitajatele esitatud

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Natalja Dehant, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Tugikeskuse spetsialist,

karjäärinõustaja. Psühholoog, kõrgharidus.

Valentina Lestsuk, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Tugikeskuse spetsialist, psühholoog,

kõrgharidus.

Natalja Metelitsa – kõrgharidus, AS Narva Haigla, RN BSN, täiskasvanute koolitaja
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