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Tö ö alase tä iendkoolituse õ ppekava
Õ PPEKAVA NIMI

Lahenduskeskse lü hiteraapia algkursus: lahenduskeskne lä henemisviis ja nõ ustamistehnikad.

Õ PPEKAVARÜ HMAD

Psü hholoogia; sotsiaaltö ö ja nõ ustamine

Õ PPEKAVA EESMÄ RK
JA Õ PIVÄ LJUNDID

Tä iendkoolituse eesmä rk on anda õ ppijale kutsestandardites mä rgitud nõ ustamise ja erinevate
kliendigruppidega tö ö tamise kompetentse:
Koolipsü hholoog tase 7;Suhtlemine; Sekkumise läbiviimine,
Muusikaterapeut tase 6,7; Suhtlemine
Tegevusterapeut tase 6; Suhtlemine
Õ petaja, tase 6; Nõ ustamine
Sotsiaalpedagoog tase 6 ja 7; Juhtumikorraldus ja nõ ustamine
Loovterapeut tase7; Loovterapeutiline sekkumine
Kliiniline psü hholoog, tase 7: Eesmä rkide mä ä ratlemine
Sotsiaaltö ö taja tase 7; Koolisotsiaaltö ö (4,8,10); Klienditö ö ; Tö ö gruppidega
Karjä ä rinõ ustaja tase 6,7; Grupinõ ustamine; Individuaalne karjä ä rinõ ustamine
Tä iendkoolituse lõ petanu…
 tunneb põ hilisi lahenduskeskseid tehnikaid ja tö ö võ tteid tasemel, mis võ imaldab neid kasutada
klienditö ö s (psü hholoogiline nõ ustamine; sotsiaalnõ ustamine; kooliprobleemide lahendamine;
organisatsiooninõ ustamine)
 oskab juhtida nõ ustamis-/teraapia-protsessi: luua koostö ö suhe, mä ä ratleda eesmä rke, hinnata
kliendi vajadusi ja ressursse valimaks asjakohast sekkumisstrateegiat (individuaaltö ö s ja
gruppidega, meeskondadega, võ rgustikes)


mõ istab lahenduskeskse lä henemisviisi põ himõ tteid ja neist lä htuvalt loovalt kujundada
kliendikeskseid sekkumisi



eeldusel, et õ ppijal on vastav baas- ja täiendharidus psü hholoogias ja psü hhoteraapias, oskab
kasutada lahenduskeskset lü hiteraapiat tö ö s ü ksikisikute võ i peredega

Õ PINGUTE ALUSTAMISE
TINGIMUSED



omandab kliendikeskse ja konstruktivistliku lä henemise põ hitõ ed suunamaks klienti kasutama
tal olemasolevaid ressursse ning motiveerida teda võ tma vastutust oma elus toimuva eest.



omab lisaoskusi sä ä stmaks ennast lä bipõ lemise eest tänu positiivsusele suunatud
suhtlemisviisile ja vastutuse optimaalse jagamisele.

 teab lahenduskeskse lü hiteraapia teoreetilisi lä hteallikaid
Kõ rgharidus võ i omandatav kõ rgharidus ja/võ i tö ö kogemus sotsiaal- võ i humanitaarvaldkonnas, s.h.
majanduse ja juhtimise erialad

Õ PPEKAVA MAHT

52 akadeemilist tundi,
millest 42 tundi on auditoorset tö ö d ja
10 tundi iseseisev kirjalik tö ö

Õ PPEKEEL

Auditoorne õ pe toimub eesti keeles. Kui õ ppija soovib iseseisvaks tö ö ks teha referaati, siis leitav
kirjandus on ennekõ ike inglise keeles. (Ka soome, vene jt).
Teemad:

Õ PPEKAVA SISU

1. Sissejuhatus. Grupi soojendus ja kä ivitumine
2. Lahenduskeskse lü hiteraapia põ himõ tete pä ritolu ja areng
3. Klassikaline intervjuu ü lesehitus
4. Peegeldava meeskonna tö ö põ himõ te; vastavad võ imalused ü ksi tö ö tades
5. Koostö ö suhte loomine abivajajaga ning võ rgustiku teiste osapooltega
6. Toetava, innustava ja ressursikeskse intervjuu sõ nakasutus; keelekasutus sekkumistehnikana
7. Komplimendid tö ö vahendina.
8. Eesmä rgi-tö ö ja ressursiallikad
9. Kliendi hindamine tulenevalt tema motivatsioonist
10. Sekkumistehnikad: erandikü simused, kasukü simused, indikaatori-kü simused; skaalade kasutamine;
koduü lesannete valiku põ himõ tted; „kasulikud seletused“. Lahenduste vä ljatö ö tamine
11. Lahendusele orienteeritud lä henemisviisi kasutamine erinevates olukordades
12. Lahenduskeskne lä henemisviis ja kriisiolukorrad
13. Ö kosü steemne lä henemine s.h. lahenduskeskne lä henemisviis kooliprobleemide lahendamisel
14. Loovmetoodikad lahendusele suunatud tö ö s.
15. Lahenduskeskne lä henemisviis klienditö ö tegija toetajana.
.
Teoreetilised lä htealused
Lahenduskeskne lü hiteraapia (solution focused brief therapy)

Lahenduskeskne lä henemine (solution focused approach)
Lisaks:
Humanistlik lä henemine
Sü steemne lä henemine (systemic approach)
Aktiivse kuulamise tehnikad
Grupiprotsessid ja grupidü naamika
Kursus toimub grupitö ö põ himõ tteil. Loengud, harjutused, rollimä ngud, arutelud, nä ited praktikast,
juhtumitö ö .
Iseseisvaks tö ö ks on (õ ppija valikul) kas kahe praltilise klienditö ö analü ü s võ i referatiivne tö ö loetud
kirjanduse põ hjal.
RUUMID JA
Õ PPEVAHENDID

Õ ppetö ö ks kasutatakse suurt ruumi loenguteks ja rü hmatö ö ks ning vä iksemaid ruume vä ikerü hmades
harjutamiseks. Ruumid on tuulutatavad. Ruumides on toolid , kirjutusalused.. Ü histranspordiga ligipä ä s
hea. Õ ppetö ö s kasutatakse tahvlit, markereid ning loovtö ö vahendeid, vajadusel esitlustehnikat.

KOOLITUSE LÕ PETAMISE
NÕ UDED ja TUNNISTUS

Tä iendkoolituse lõ petamise eelduseks on:
 Osavõ tt õ ppesessioonidest vä hemalt 85% ulatuses. Mõ juval põ hjusel puudumise puhul on võ imalik
tä ita lisaks antud kompenseerivaid iseseisva tö ö ü lesandeid.
 Aktiivne osalus ja praktikilise kogemuse jagamine õ pigrupis; uue teadmise integreerimine
praktilistesse harjutustesse
Kogu kursuse kä igus hinnatakse osavõ ttu, sooritatud ü lesandeid, juhtumite analü ü se. Hinnatakse
iseseisvat kirjalikku tö ö d.
Tä iendkoolituse lõ petajale vä ljastatakse tunnistus.

KOOLITAJA

Mari Saari
Psü hholoog, MA-ga võ rdsustatud
1975 lõ petatud Tartu Riikliku Ü likooli psü hholoogia osakond.
2012 omistatud kutsekvalifikatsioon: Karjä ä rinõ ustaja V
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused/10451054
1994-1996 Tartu Ü likooli Sotsiaalteaduskond, sotsiaaltö ö eriala magistriõ pe (lõ petamata)
1998 Superviisori/tö ö nõ ustaja diplom. (vastab ANSE standardile;
www.anse.eu).
EBTA liige aastast 2001 (European Brief Therapy Association
www.ebta.nu )

Otseselt seotud täiendkoolitused
1991-1996 Lahenduskeskne lü hiteraapia 5 suvekursust Eestis.
E.Nunnally, Brief Family Therapy Centre, Milwaukee Wisconsin
USA
1994 Alli Paasikivi Foundation Vä estö liittö ; stažeerimine 1 kuu;
Kuntoutussä ä tiö , praktiline klienditö ö meeskonnas
2001-... EBTA (Eropean Brief Therapy Assotiation, www.ebta.nu ) Aastakonverentsid
Viimaste aastate tö ö kogemus
2011 - … ISCI (www.isci.ee ): superviisorite/coachide 2,5 aastase
Vä ljaõ ppe kursuse juhtivõ ppejõ ud
2001 - 2020 MTÜ Tartu Nõ ustamis-ja Kriisiabikeskus: psü hholoog, juhatuse
liige, nõ ustaja, koolitaja. Ü lesanded: psü hholoogiline nõ ustamine ja
psü hhoteraapia, paari- ja perenõ ustamine, karjä ä rinõ ustamine,
testimine, arengu- ja teraapiarü hmad noortele ja tä iskasvanutele,
tö ö tute kohanemiskoolitus, kriisiabi, superviseerimine
2001-2015 Nõ o Reaalgü mnaasium: psü hholoog
2000 - … FIE Mari Saari: Nõ ustamistehnikate, karjä ä rinõ ustamise ning
lahenduskeskse lü hiteraapia koolituskavade vä ljatö ö tamine; koolituste
lä biviimine; grupi- ja individuaalsupervisioon, perede ja ü ksikisikute
nõ ustamine.

