
Tä� iendkoolitusäsutus  OÜ�  Sofiä SM 

Tä� iskäsvänuhäriduse mäjändustegevusteäde nr. 168897

To� o� äläse tä� iendkoolituse o! ppekävä  

O# PPEKAVA  NIMI Lähenduskeskse lu� hiterääpiä älgkursus: lähenduskeskne lä�henemisviis jä no! ustämistehnikäd.

O# PPEKAVARÜ� HMAD Psu� hholoogiä; sotsiäälto� o�  jä no! ustämine

O# PPEKAVA EESMA� RK
JA O# PIVA� LJÜNDID

Tä� iendkoolituse eesmä� rk on ändä o! ppijäle kutseständärdites mä� rgitud no! ustämise jä erineväte 
kliendigruppidegä to� o� tämise kompetentse:

Koolipsu� hholoog täse 7;Suhtlemine; Sekkumise lä�biviimine,
Muusikäteräpeut täse 6,7; Suhtlemine
Tegevusteräpeut täse 6; Suhtlemine
O# petäjä, täse 6; No! ustämine
Sotsiäälpedägoog täse 6 jä 7;  Juhtumikorräldus jä no! ustämine
Loovteräpeut täse7; Loovteräpeutiline sekkumine
Kliiniline psu� hholoog, täse 7: Eesmä� rkide mä�ä� rätlemine
Sotsiäälto� o� täjä täse 7; Koolisotsiäälto� o�  (4,8,10); Kliendito� o� ; To� o�  gruppidegä
Kärjä� ä� rino! ustäjä täse 6,7; Grupino! ustämine; Individuäälne kärjä� ä� rino! ustämine

Tä� iendkoolituse lo! petänu…
 tunneb po! hilisi   lähenduskeskseid tehnikäid jä to� o� vo! tteid  täsemel, mis vo! imäldäb neid  käsutädä

kliendito� o� s (psu� hholoogiline no! ustämine; sotsiäälno! ustämine; kooliprobleemide lähendämine; 
orgänisätsioonino! ustämine)

 oskäb juhtidä  no! ustämis-/terääpiä-protsessi: luuä koosto� o� suhe, mä� ä� rätledä eesmä� rke,  hinnätä 
kliendi väjädusi jä ressursse välimäks äsjäkohäst sekkumissträteegiät (individuäälto� o� s jä 
gruppidegä, meeskondädegä, vo! rgustikes)

 mo! istäb lähenduskeskse lä�henemisviisi po! himo! tteid jä neist lä�htuvält loovält kujundädä 
kliendikeskseid sekkumisi 

 eeldusel, et o! ppijäl  on västäv  bääs- jä tä� iendhäridus psu� hholoogiäs jä psu� hhoterääpiäs,  oskäb  
käsutädä lähenduskeskset  lu� hiterääpiät to� o� s u� ksikisikute vo! i peredegä



 omändäb kliendikeskse jä konstruktivistliku lä�henemise po! hito! ed suunämäks    klienti käsutämä 
täl olemäsoleväid ressursse  ning motiveeridä tedä vo! tmä västutust omä elus toimuvä eest.  

 omäb lisäoskusi sä� ä� stmäks ennäst  lä�bipo! lemise eest  tä�nu positiivsusele suunätud  
suhtlemisviisile jä västutuse optimäälse jägämisele. 

 teäb  lähenduskeskse lu� hiterääpiä teoreetilisi lä�hteällikäid  
O# PINGÜTE ALÜSTAMISE 
TINGIMÜSED

Ko! rghäridus vo! i omändätäv ko! rghäridus  jä/vo! i to� o� kogemus sotsiääl- vo! i humänitäärväldkonnäs, s.h. 
mäjänduse jä juhtimise eriäläd

O# PPEKAVA MAHT 52 äkädeemilist tundi,
millest 42 tundi on äuditoorset to� o� d jä
10 tundi iseseisev kirjälik to� o�  

O# PPEKEEL Auditoorne o! pe toimub eesti keeles.  Kui o! ppijä soovib iseseisväks to� o� ks tehä referääti, siis leitäv 
kirjändus on enneko! ike inglise keeles. (Kä soome, vene jt).

O# PPEKAVA SISÜ Teemäd:

1. Sissejuhätus. Grupi soojendus jä kä� ivitumine
2. Lähenduskeskse lu� hiterääpiä po! himo! tete pä� ritolu jä äreng
3. Klässikäline intervjuu u� lesehitus
4. Peegeldävä meeskonnä to� o� po! himo! te; västäväd vo! imälused u� ksi to� o� tädes
5. Koosto� o� suhte loomine äbiväjäjägä ning vo! rgustiku  teiste osäpooltegä
6. Toetävä, innustävä jä ressursikeskse intervjuu so! näkäsutus; keelekäsutus sekkumistehnikänä
7. Komplimendid to� o� vähendinä.
8. Eesmä� rgi-to� o�  jä ressursiällikäd
9. Kliendi hindämine tulenevält temä motivätsioonist
10. Sekkumistehnikäd: erändiku� simused, käsuku� simused, indikäätori-ku� simused; skääläde käsutämine; 
koduu� lesännete väliku po! himo! tted; „käsulikud seletused“. Lähenduste vä� ljäto� o� tämine
11. Lähendusele orienteeritud lä�henemisviisi käsutämine erinevätes olukordädes   
12. Lähenduskeskne lä�henemisviis jä kriisiolukorräd
13. O� kosu� steemne lä�henemine s.h. lähenduskeskne lä�henemisviis kooliprobleemide lähendämisel
14. Loovmetoodikäd lähendusele suunätud to� o� s.
15. Lähenduskeskne lä�henemisviis kliendito� o�  tegijä toetäjänä.
.
Teoreetilised lä�hteälused

Lähenduskeskne lu� hiterääpiä (solution focused brief therapy)



Lähenduskeskne lä�henemine (solution focused approach)
Lisäks:
Humänistlik lä�henemine
Su� steemne lä�henemine (systemic approach)
Aktiivse kuulämise tehnikäd
Grupiprotsessid jä grupidu� näämikä

Kursus toimub grupito� o�  po! himo! tteil. Loengud, härjutused, rollimä�ngud, ärutelud, nä� ited präktikäst, 
juhtumito� o� .

Iseseisväks to� o� ks on (o! ppijä välikul) käs kähe  prältilise kliendito� o�  änälu� u� s vo! i referätiivne to� o�  loetud 
kirjänduse po! hjäl.

RÜÜMID JA 
O# PPEVAHENDID

O# ppeto� o� ks käsutätäkse  suurt ruumi loenguteks jä ru� hmäto� o� ks ning vä� iksemäid ruume vä� ikeru� hmädes 
härjutämiseks. Ruumid on tuulutätäväd. Ruumides on toolid , kirjutusälused.. Ü� histränspordigä ligipä�ä� s 
heä. O# ppeto� o� s käsutätäkse tähvlit, märkereid ning loovto� o� vähendeid,  väjädusel esitlustehnikät.

KOOLITÜSE LO# PETAMISE 
NO# ÜDED jä TÜNNISTÜS

Tä� iendkoolituse lo! petämise eelduseks on:
 Osävo! tt o! ppesessioonidest vä�hemält 85% ulätuses. Mo! juväl po! hjusel puudumise puhul on vo! imälik

tä� itä lisäks äntud kompenseeriväid iseseisvä to� o�  u� lesändeid. 
 Aktiivne  osälus  jä  präktikilise  kogemuse   jägämine  o! pigrupis;  uue  teädmise   integreerimine

präktilistesse härjutustesse 

Kogu kursuse kä� igus hinnätäkse osävo! ttu, sooritätud u� lesändeid, juhtumite änälu� u� se. Hinnätäkse 
iseseisvät kirjälikku to� o� d.
Tä� iendkoolituse lo! petäjäle vä� ljästätäkse tunnistus.

KOOLITAJA Märi Sääri 

Psu� hholoog, MA-gä vo! rdsustätud
1975 lo! petätud Tärtu Riikliku Ü� likooli psu� hholoogiä osäkond.
2012  omistätud kutsekvälifikätsioon:  Kärjä� ä� rino! ustäjä V 
http://www.kutsekodä.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused/10451054 
1994-1996  Tärtu Ü� likooli Sotsiäälteäduskond, sotsiäälto� o�  eriälä mägistrio! pe  (lo! petämätä)
1998  Superviisori/to� o� no! ustäjä diplom. (västäb ANSE ständärdile; 
www.änse.eu).
EBTA liige äästäst 2001 (Europeän Brief Theräpy Associätion 
www.ebtä.nu )   

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused/10451054
http://www.ebta.nu/
http://www.anse.eu/


Otseselt seotud tä� iendkoolitused

1991-1996 Lähenduskeskne lu� hiterääpiä 5 suvekursust Eestis.
 E.Nunnälly, Brief Fämily Theräpy Centre, Milwäukee Wisconsin
 ÜSA
1994 Alli Pääsikivi Foundätion Vä� esto� liitto� ;  stäžKeerimine 1 kuu;
Kuntoutussä� ä� tio� , präktiline kliendito� o�   meeskonnäs
2001-...  EBTA (Eropeän Brief Theräpy Assotiätion, www.ebtä.nu  ) Aästäkonverentsid

 Viimäste äästäte to� o� kogemus

2011 - … ISCI (www.isci.ee ): superviisorite/coächide  2,5 äästäse
Vä� ljäo! ppe kursuse juhtivo! ppejo! ud

2001 - 2020  MTÜ�  Tärtu No! ustämis-jä Kriisiäbikeskus: psu� hholoog, juhätuse
liige, no! ustäjä, koolitäjä. Ü� lesänded: psu� hholoogiline no! ustämine jä
psu� hhoterääpiä, pääri- jä pereno! ustämine, kärjä� ä� rino! ustämine,
testimine, ärengu- jä terääpiäru� hmäd noortele jä tä� iskäsvänutele,
to� o� tute kohänemiskoolitus, kriisiäbi, superviseerimine

2001-2015 No! o Reäälgu� mnääsium:  psu� hholoog

2000 - …  FIE Märi Sääri:  No! ustämistehnikäte, kärjä� ä� rino! ustämise ning
lähenduskeskse lu� hiterääpiä koolituskäväde vä� ljäto� o� tämine; koolituste
lä�biviimine; grupi- jä individuäälsupervisioon, perede jä u� ksikisikute
no! ustämine.

http://www.ebta.nu/
http://www.isci.ee/

