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Õppekava nimetus: 
Teadlik elu juhtimine ja isikuareng 
Avasta endas peituv tõeline vaimne 
potentsiaal 

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

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

Õppekava kogumaht: 24 akadeemilist tundi, millest 16 ak/h on 
auditoorne õpe ja 8 ak/h on iseseisev töö. 

Keeled: Eesti keel 

Eesmärk: 

Koolituste eesmärk on osalejate 
enesejuhtimisoskuste, vaimse ja 
emotsionaalse heaolu, motivatsiooni, 
enesekindluse, eneseteadlikkuse 
tõstmine. Samuti individuaalse vaimse 
arengu edendamine, mille käigus osaleja 
saab teadlikuks oma vaimsest 
potentsiaalist, kutsumusest ja 
tulevikuideaalist.  

Õpiväljundid: 

Koolitusprotsessi tulemusena osalejad: 

• Oskavad kasutada koolitusel 
õpitud tööriisti vaimse ja 
emotsionaalse tasakaalu 
hoidmiseks 

• On väljatöötanud isikliku õnneliku 
tuleviku tegevusplaani 



• On saavutanud suurema 
enesekindluse ja eneseteadlikkuse 

• Astuvad konkreetseid samme uue 
tuleviku suunas 

• Oskavad teadlikult juhtida oma 
mõtte- ja tunneteprotsesse 

• Oskavad juhtida ja korrastada kõiki 
eluvaldkondi tasakaalukalt 

 

Õppe sisu: 

• Isiksuse ja elu kaardistamine 
• Läbimurre 
• Enda emotsioonide ja mõtete 

kontrollimine, teadlik juhtimine 
• Eneseaktsepteerimine, 

enesehinnang, enesekindlus, rahu 
minevikuga 

• Emotsionaalse ja vaimse tasakaalu 
loomine ja hoidmine 

• Eluvaldkondade ja suhete 
korrastamine ja kujundamine 

• Isiksusearengu- ja unistuste elu 
tulevikuplaani loomine 

• Esimesed sammud eduka ja 
õnneliku elu suunas 

Õppemeetodid: Loeng, selgitused, arutelu. Iseseisev töö: 
eneseanalüüs, praktilised harjutused. 

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). 

• Õppijale väljastatakse tõend. 

Koolituse kompetentsust tagava 
kvalifikatsiooni või õpi- ja 
töökogemuse kirjeldus. 

Koolituse läbiviija on Maria Katariina 
Kuusing, kes omab pikaajalist praktilist 
töökogemust koolitamise ja isikuarengu 
valdkonnas. 

 
 
 
 


