
ÕPPEKAVA 

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE ÄREVUS- JA MEELEOLUHÄIRETE RAVIS 

 

 

Õppekava sisu lühikirjeldus: 

 

1. Eesmärgid: Kursuse läbinu oskab rakendada motiveerivat intervjueerimist 

emotsionaalset komponenti sisaldavate häirete puhul. 

 

2. Sihtrühm: Praktiseerivad psühholoogid ja praktiseerimist plaanivad psühholoogia 

alase ettevalmistusega isikud (nt psühholoogia magistrandid) ning 

psühhiaatriliste patsientidega töötavad meditsiinitöötajad. 

 

3. Õppekeel: Eesti keel 

 

4. Toimumiskoht:  Õppetöö toimub Tiigi 78-327. 

 

5. Õppekava maht: Õppekava kogumaht on 130 tundi (5 EAP), millest 56 on kontaktunnid 

ja 74 iseseisva töö tunnid, sh superviseeritud praktika.  

 

6. Grupi suurus: kuni 12 inimest 

 

7. Koolituse maksumus: 500 eurot, soodustus EMITA liikmetele – 20%, üliõpilastele 10% 

 

8. Õppekava struktuur ja teemad: 

 

Sissejuhatav moodul (on võrdsustatav MI algtaseme koolitusega) - 16 tundi 

 

Teemad: Motiveeriva intervjueerimise kujunemislugu ning rakendusvaldkonnad, (MI) 

kliinilises praktikas ja uuringutes. MI baasoskused (avatud küsimused, peegeldused, 

kokkuvõtted, kinnitused, info jagamine). MI vaimsus ja 4 protsessi. Muutusejutt ja 

samaksjäämisejutt. Ambivalentsus, ebakõla ja sellega toimetulek. 

 

Moodulile lisandub 15 tundi iseseivat tööd kirjandusega ning 5 tundi superviseeritud praktikat 

sh ühe MI seansi salvestus ja analüüs. 

 

Jätkumoodul – 40 tundi 

 

I allosa: MI ärevushäirete ravis – 20 tundi 

Teemad: MI efektiivsus ja sobitumine teiste teraapiameetoditega. Motiveerivate strateegiate 

integreerimine peamiselt emotsionaalset komponenti sisaldavate häirerühmadega. MI 

ärevushäirete ravis: kliinilised rakendamise võimalused ja asjakohased uuringud. MI vaimsuse 

ja nelja protsessi kasutamine kliinilises praktikas. 

 

II allosa: MI meeleoluhäirete ravis - 20 tundi 

Teemad: MI meeleoluhäirete ravis: kliinilised rakendamise võimalused ja asjakohased 

uuringud. MI integreerimine teiste depressiooni psühhoteraapia meetoditega. 

 



Moodulile lisandub 20 tundi iseseivat tööd kirjandusega ning 36 tundi superviseeritud praktikat 

sh reaalseid seansse klientidega ning kahe kliendivestluse lindistamist ja analüüsi koos MITI-

st lähtuva struktureeritud tagasisidemega. 

 

8. Lõpetamise kord  

Kursuse on lõpetanud isik, kes on osa võtnud vähemalt 75% mahus auditoorsest tööst ning 

esitanud kõik iseseisvad tööd ja läbinud superviseeritud praktika.  

 

9. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: 

Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus läbitud teemade loeteluga. Kursuse osalisel 

läbimisel väljastatakse tõend läbitud teemade loeteluga.  

 

10. Koolituse tulem 

Kursuse läbinu: 

 orienteerub emotsionaalset komponenti sisaldavate häirete MI alases kirjanduses ning 

omab ülevaadet MI efektiivsusest ning rakendamise võimalustest kliinilises praktikas; 

 teab MI omandamise viise ja oskab ennast ja oma õpi- ja arenguprotsesse reflekteerida; 

 rakendab kooskõlas MI vaimsusega MI baasoskusi vastavalt neljale protsessile; 

 kutsub esile muutusejuttu ja tuleb toime samaksjäämisejutuga; 

 integreerib oma klienditöös emotsionaalset komponenti sisaldavate häirete puhul MI-d 

teiste nõustamispraktikatega. 
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