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Enesekehtestamine. Praktiline treening. Õppekava 

Täienduskoolitusasutuse 
nimetus 

Koolituskeskus Reiting 

OÜ Reiting PR 

Reg nr 10023806 

Õppekava nimi Enesekehtestamine 
Õppekavarühm  Isikuareng 

 
Õppe kogumaht 
(akadeemilistes tundides) 

8 akadeemilist tundi auditoorset tööd 

Õppekava koostamise 
alus 

Väikeettevõtja, tase 5, kompetents  B.2.11 (Enesejuhtimine) 
Personalispetsialist, tase 5, kompetents B.2.8 (Enesejuhtimine) 

Sihtgrupp  Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovib omandada, kinnistada 
või täiendada oskusi ja teadmisi tõhusatest enesekehtestamise 
tehnikatest või kelle igapäevatöös on olulisel kohal 
enesekehtestamisoskused ja mõjus suhtlemine. 

Õppe alustamise 
tingimused 

Keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase. Valmidus 
analüüsida enda suhtlemisoskust. 

Õppe eesmärk 
 

Koolituse annab ülevaate edukatest praktilistest enesekehtestamise 
meetoditest. 
 

Õpiväljundid 
 

 

Koolituse läbinu: 
 Mõistab isiklikke enesekehtestamise mustreid ja 

puudujääke; 
 Teab erinevaid enesekehtestamise meetodeid; 
 saab hakkama keerulistes ja konfliktsetes olukordades ning 

oskab valida sobiva enesekehtestamise strateegia; 
Õppesisu  Eneseanalüüs ( kaardistatakse tugevad ja arendamist 

vajavad aspektid kehtestamisel); 
 Enesekehtestamise liigid ja nende mõju; 
 Mittesõnalise kehtestamine (pilkkontakt, distants, žestid, 

poos jt); 
 3.osaline „mina“-sõnum; 
 Kehtestamine keerulise persooni puhul ( agressor, sotsiaalne 

kiskja, manipulaator jne); 
 Kuidas minna edasi tagasilöögi puhul. 

Õppemeetodid Näitlikustatud loeng, praktilised ülesanded, rollimängud, grupitöö 
Iseseisev töö Pole 

 
Õppematerjalide loend 
 

Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid paberkandjal ja/või 
elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide 
teemade kohta. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja 
koduste tööde kogumikku ning on õppijale tasuta  
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Nõuded õpingute 
lõpetamiseks, sh 
hindamismeetodid ja 
hindamiskriteeriumid 

Õpingute lõpetamise tingimuseks on: 
 Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest; 
 Praktiliste ülesannete ja grupitöödes osalemine tunnis. 

 
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid: 
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise 
vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele   
 
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist.  
 
Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine ülesande 
lahendamise teel. 
 
Õpiväljundid loetakse omandatuks, kui õppija on analüüsinud ühte 
teenindussituatsiooni õpiväljunditest lähtuvalt.  
 
Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt 
positiivse hinnangu.  
 
Hindamine on mitteeristav. 

Kursuse läbimisel 
väljastatav dokument 
(tunnistus või tõend). 

 Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  
 Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija 

võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt.  
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja kompetentsust 
tagava kvalifikatsiooni või 
õpi- ja töökogemuse 
kirjeldus. 

Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas 
valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemust. Koolitajate 
lühitutvustusi on võimalik lugeda kodulehelt konkreetse koolituse 
toimumise juures. 

Õppemaksu tasumise 
kord ja tähtaeg 

http://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine 

Õppekorralduse alused https://www.reiting.ee/oppekorraldus 
 

Vaidluste lahendamise 
kord 

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei 
saavutata, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus. 

Õppekeskkonna kirjeldus https://www.reiting.ee/koolitusruumid-ja-oppekeskkond 
 

Kvaliteedi tagamise 
tingimused ja kord 

http://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused 

Õppekava kinnitamise 
aeg: 

05.12.2019. 
Uuendatud 30.06.2020 

 


