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Õppekava, õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
 

Teadvusteraapia Keskus 
Teadvusteraapia OÜ 
www.teadvusteraapia.ee 
Reg nr. 14948932 
 

Õppekava nimetus: Polüteraapia ja-terapeutide koolitus 

Õppekava rühm: 0031 Isikuareng (vastavalt ISCED-F 2013 
õppekavarühmade klassifikatsioonile). 

Õpingute alustamise tingimused: Puuduvad 
Sihtrühm: Kõik enesearengust huvitatud inimesed. 

Õppekava kogumaht: 
340 akadeemilist tundi, milles sisaldub nii 
auditoorne õpe, juhendatud praktikad ning 
iseseisev töö.  

Keeled: Eesti keel 

Eesmärk: 

Koolituste eesmärk on osalejatele, kes on 
veendunud oma sisemises kutses anda oma 
panus inimeste vaimse heaolu toetamisse, 
õpetada polüteraapia praktika võtteid ning 
valmistada neid ette kvaliteetse teraapia 
pakkumiseks. Samuti individuaalse vaimse 
arengu edendamine, mille käigus osaleja 
saab teadlikuks oma vaimsest potentsiaalist 
ja kutsumusest.  

Õpiväljundid: 

 
Koolitusprotsessi tulemusena osalejad: 

• Oskavad kasutada koolitusel õpitud 
tööriisti vaimse ja emotsionaalse 
tasakaalu hoidmiseks 



• On saavutanud suurema 
enesekindluse ja eneseteadlikkuse 

• Oskavad teadlikult juhtida oma 
mõtte- ja tunneteprotsesse 

• Oskavad juhtida ja korrastada kõiki 
eluvaldkondi tasakaalukalt 

• Oskavad kasutada polüteraapia 
võtteid 

• Oskavad pakkuda neutraalset ja 
kvaliteetset teraapilist tuge 
abivajajatele 

• On saavutanud profesionaalse 
terapeudi taseme  

• Mõistavad inimese psühholoogia 
aluseid, keha- ja ajuprotsesse  

• On omandanud laia põhja 
erinevatest teraapia võtetest ja 
oskavad neid kasutada 

 
Õppemeetodid: Loeng, selgitused, arutelu. Iseseisev töö: 

eneseanalüüs, praktilised harjutused, 
materjalide läbitöötamine. 

Õppekeskkond: Seminariruum. Õppijate arv ühes grupis 
kuni 30 osalejat. 

Õppematerjalid: Koolitaja poolt koostatud materjalid. 
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad 
dokumendid: 

• Õppija on läbinud 100% 
kontakttundidega tööst. 

• Õppija on sooritanud programmis 
ettenähtud iseseisva töö (praktilised 
harjutused). 

Kui õppija on täitnud õpingute 
lõpetamise nõuded, väljastame 
tunnistuse.  
 
Kui õppija ei täida õpingute lõpetamise 
nõudeid, väljastame tõendi. 

 
Hindamine Hindamismeetod Hindamiskriteerium 

100 h praktika, 
millest 2 
salvestatud 
teraapiaseanssi 

Õppija on täitnud 
100 h praktika tabeli 
ja salvestanud 2 
teraapiaseanssi, 
milles hinnatakse 
terapeudi 



omandatud 
oskuseid. 

Eneseanalüüsi 
koostamine 

Eneseanalüüs on 
koostatud vastavalt 
juhendile ja 
õigeaegselt esitatud 

Elulookirjeldus Elulookirjeldus on 
koostatud vastavalt 
juhendile ja 
õigeaegselt esitatud 

 

Koolituse kompetentsust tagava 
kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse 
kirjeldus. 

Koolituse läbiviija on Maria Katariina 
Kuusing, kes on Polüteraapia meetodi looja 
ning omab pikaajalist praktilist 
töökogemust koolitamise ja isikuarengu 
valdkonnas. 
Teisel õppeaastal pikaaegset kogemust oma 
valdkonnas omavad koolitajad:  
Heino Väli 
Kristiina Kuusing 
Veronika Ilves 
Heidi Zäro  

 


