Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (AKK) täienduskoolituse õppekava
1.

Õppekava nimetus

REHABILITATSIOONIPROGRAMMI VÄLJATÖÖTAMINE

Kinnitatud: Kinnitatud AKK direktori 25.04.2017 käskkirjaga nr 1-3/67
2.

Õppekava rühm

☒ Sotsiaaltöö ja nõustamine

3.

Eesmärk:

Rehabilitatsioonimeeskonna liikmed on omandanud oskused ja teadmised
rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamiseks, koostamiseks ja
elluviimiseks.
Koolituse lõpuks on valminud rehabilitatsiooniprogramm.

4.

Õpiväljundid:

5.

Sihtgrupp:

Õppekava läbinud õppija teab:
 programmipõhise rehabilitatsiooniteenuse osutamise põhilisi
aspekte;
 rehabilitatsiooniprogrammi olulisemaid nõudeid;
 erinevaid teenuste rahastamisvõimalusi
rehabilitatsiooniprogrammis (s.h integreeritud rahastus).
Õppekava läbinud õppija oskab:
 välja töötada rehabilitatsiooniprogrammi vastavalt
rehabilitatsiooniprogrammi vormis etteantud punktidele;
 planeerida meeskonna koosseisu lähtuvalt programmi
tegevustest ning klienditöö tegevusi lähtuvalt programmi
sihtgrupist;
 planeerida ja teostada erinevaid hindamisi (esma-, vahe- ja
lõpphindamised), s.h arvestades Rahvusvahelise
funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni
põhimõtteid;
 planeerida ja koguda tagasisidet (kliendilt, meeskonnalt ja
koostööpartneritelt).
Majandustegevuse registris registreeritud rehabilitatsioonispetsialistid,
kes osalevad koolitusel meeskonnana.
Sotsiaalhoolekande seaduse § 68 alusel kuuluvad
rehabilitatsioonimeeskonda järgmised spetsialistid: sotsiaaltöötaja,
psühholoog, füsioterapeut, tegevusterapeut, loovterapeut, eripedagoog,
logopeed, arst, õde, kogemusnõustaja.
Koolitusel osalevad vähemalt 3 spetsialisti ühest
rehabilitatsioonimeeskonnast.
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6.

Õppe alustamise
tingimused:

Koolitusel osalemiseks peab rehabilitatsioonimeeskond esitama oma
nägemuse rehabilitatsiooniprogrammist alljärgnevate punktidena:
•
•
•

7.

8.

Õppe maht
(akadeemilist tundi)
ja ülesehitus:
Õppekeskkond

programmi eesmärk,
sihtgrupp,
programmi tegevused.

21

57

0

78

Auditoorne töö

Iseseisev töö

Praktika

Kokku

Õppekava kohase koolituse korraldamisel lähtutakse AKK teenuse
kvaliteedi põhimõtetest.
☒ Tagatakse ratastooliga juurdepääs ja osalustingimused
☒ Koolituskoht võimaldab jagunemist grupitöödeks erinevatesse
ruumidesse
☒ Ruumis olev mööbel on liigutatav (laudade eemaldamise või
grupeerimise võimalus, toolid suurde ringi, gruppidesse)
☒ Ruumis on data-projektor ja ekraan
☒ Ruumis on pabertahvel ja markerid
☒ Ruumis on kõlarite kasutamise võimalus
Koolitusgrupi minimaalne suurus on 9 inimest ning maksimaalne suurus
20 inimest. Koolitusel maksimaalselt kuni kuus meeskonda.

9.

Õppevahendid
osaleja jaoks

Koolitusel osalemiseks on vajalik:
☒ Iseseisvalt arvuti kasutamise võimalus koolitusruumist väljaspool
Koolituse korraldaja poolt antakse osalejatele õppevahendid:
☒ Digitaalselt koolitusel kasutatud esitlused
☒ Töölehed paberkandjal koolitusel kohapeal

10. Õppeprotsessi
kirjeldus

☒ Õppekava on üks tervik
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Õppe ülesehitus ja maht

Õppe sisu ja õppematerjalid

Auditoorne töö 21 ak.t.

Rehabilitatsiooniprogrammi korraldus, põhimõtted Esitlusega loeng
ja toetavad tegevused:
Aktiivne loeng
 Rehabilitatsiooniprogrammi üldised alused, Grupi arutelu
programmi etapid ja tegevused.
Iseseisev lugemine
 Sotsiaalse ja tööalase
rehabilitatsioonivajaduse hindamise seosed
rehabilitatsiooniprogrammiga.





Iseseisev töö 57 ak.t.

Õpimeetodid

Programmis kasutatavad hindamisvahendid
ja
metoodikad
(esma-,
vaheja
lõpphindamine). RFK kasutamine hindamisel.
Programmi
tulemuslikkuse
hindamine,
pikaajalise tagasiside kogumine.
Koostöövõrgustike
loomine
erinevate
osapoolte vahel.

Tutvumine sotsiaalhoolekande seadusega ning
sotsiaalkaitseministri määrustega nr 66 ja 69.

Iseseisev töö
materjalidega

Igaks järgnevaks koolituspäevaks valmistada ette
rehabilitatsiooniprogrammi vormi koolitusel
kokkulepitavad osad.

Meeskonna
arutelud

Rehabilitatsiooniprogrammi koostamine koolitusel
omandatud materjalide abil, koolituse lõpuks
esitamine.

Programmi
koostamine ja töö
kirjalikult
vormistamine

11. Hindamine ja õppe
lõpetamise
tingimused

☒ Mitteeristav hindamine (arvestatud/ mittearvestatud)

12. Väljastatavad
dokumendid

☒ Tunnistus

13. Koolitaja
kvalifikatsioon

Nõuded haridusele: kõrgharidus sotsiaalvaldkonnas.

Koolituse lõpetamise tingimusteks on osalemine auditoorses töös 65%
ulatuses ning rehabilitatsiooniprogrammi kirjalik ja suuline esitamine.

Nõuded valdkondlikule töökogemusele: vähemalt 3-aastane töökogemus
rehabilitatsiooniteenuse administreerimisel või osutamisel.
Nõuded koolituskogemusele: täiskasvanute koolitamise kogemus
vähemalt 2 aastat.
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Õppekava koostamise info:
Õppekava eest vastutav
töötaja ja ametikoht

Ewe Alliksoo, RAKK arendusspetsialist

Õppekavas koostamises
osalenute nimed ja
ametikohad

Leelo Ainsoo, RAKK arendusspetsialist
Karin Hanga, RAKK juhataja

4/4

