
Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli 

maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

1 KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUSE 

ALUSED 
12  

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad  

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime suhtlemisega tööelus,  oma karjääri 

planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus ja töökeskkonnas lähtudes elukestva 

õppe põhimõtetest. 

1. Õpiväljund  Hindamiskriteeriumid  

1. Mõistab oma vastutust teadlike otsuste 

langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise 

protsessis 

1. analüüsib iseseisvalt enda isiksust ja kirjeldab oma tugevusi ja nõrkusi 

2. annab hinnangu oma kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse ning enda 

tööturul rakendamise võimaluste kohta ema-ja võõrkeeles 

3. analüüsib iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste 

kohta 

4. koostab iseseisvalt elektroonilisi kandideerimisdokumente lähtudes 

dokumentide vormistamise heast tavast ema – ja võõrkeeles: CV, 

motivatsioonikiri, sooviavaldus 

5. valmistab iseseisvalt ette ja osaleb näidistööintervjuul 

6. koostab iseseisvalt endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani  

2. Mõistab majanduse olemust ja 

majanduskeskkonna toimimist 

1. analüüsib iseseisvalt oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside 

piiratusest 

2. analüüsib iseseisvalt turumajanduse toimimist arvestades nõudluse, pakkumise 

ja turutasakaaluga õpitavas valdkonnas 

3. analüüsib juhendi alusel nõudluse ja pakkumise mõju ühe ettevõtte toodete 

müügi tulemustele 

4. analüüsib meeskonnatööna Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse ning 

nende mõju ettevõtluskeskkonnale õpitavas valdkonnas 

5. täidab etteantud andmete alusel sh elektrooniliselt FIE näidistuludeklaratsiooni 



6. kasutab iseseisvalt majanduskeskkonnas orienteerumiseks riiklikku infosüsteemi 

eriik 

3. Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 1. analüüsib meeskonnatööna juhendi alusel ettevõtluskeskkonda Eestis, lähtudes 

õpitavast valdkonnast  

2. võrdleb iseseisvalt lähtuvalt ettevõtluskeskkonnast oma võimalusi 

palgatöötajana ja ettevõtjana tööturule sisenemisel  

3. kirjeldab juhendi alusel vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid  

4. analüüsib meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat 

ettevõtluskeskkonda  

5. analüüsib meeskonnatööna juhendi alusel kultuuridevaheliste erinevuste mõju 

ettevõtte majandustegevusele  

6. kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab  

elektrooniliselt juhendi alusel äriplaani 

4. Kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi 

töökeskkonnas toimimisel 

1. loetleb ja selgitab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutuse põhilisi suundumisi,  

lähtudes riiklikust strateegiast  

2. loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate põhilisi õigusi ning kohustusi  

ohutu töökeskkonna tagamisel ja selgitab riskianalüüsi olemust  

3. eristab ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldist füüsikalisi, keemilisi,  

bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende 

vähendamiseks  

4. tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb iseseisvalt seadustes sätestatud töötaja õigusi 

ja kohustusi seoses tööõnnetusega  

5. kirjeldab meeskonnatööna tulekahju ennetamise võimalusi ja enda tegevust  

tulekahju puhkemisel töökeskkonnas  

6. analüüsib meeskonnatööna erinevatest allikatest töötervishoiu ja tööohutusealast 

informatsiooni juhtumi näitel  

7. kasutab iseseisvalt elektroonilist töölepinguseadust töölepingu sõlmimisel, 

tööaja ja puhkuse korraldamisel  

8. analüüsib iseseisvalt töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu põhilisi  

erinevusi töötaja ja ettevõtja vaatest  

9. analüüsib meeskonnatööna töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust käsitlevaid  

organisatsioonisiseseid dokumente 



10. arvestab iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- 

ja netopalka ning ajutise töövõimetuse hüvitist  

11. kirjeldab iseseisvalt asjaajamise ja dokumendihalduse tähtsust organisatsioonis  

12. koostab ja vormistab iseseisvalt elektroonilise algatus- ja vastuskirja ning e-

kirja, sh allkirjastab digitaalselt  

13. kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja 

seostab seda isiklike dokumentide säilitamisega  

5. Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 1. suhtleb nii verbaalset kui mitteverbaalset keerukates ja muutuvates  

suhtlemissituatsioonides sobivalt  

2. kasutab keerukates ja ootamatutes suhtlemissituatsioonides erinevaid  

suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava, kasutades 

suhtlussituatsioonides võõrkeeli  

3. analüüsib enda ja grupiliikmete käitumist, järgides üldtunnustatud 

käitumistavasid  

4. juhib juhendi alusel eesmärgipäraselt väikesearvulist meeskonda tööalaste  

probleemide looval lahendamisel  

5. analüüsib juhendi alusel kultuurilisi erinevusi suhtlemisel  

6. analüüsib juhendi alusel enda ja teiste teeninduskultuuri, teenindushoiakuid ja - 

oskusi  

7. lahendab iseseisvalt erinevaid, sh muutuvaid teenindussituatsioone, lähtudes  

kliendikeskse teeninduse põhimõtetest  

Hindamismeetodid ja -

ülesanded 

Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

Ül.1 õpilased koostavad 

meeskonnatööna 

ettevõtluspraktika käigus  

ettevõtluskeskkonna analüüsi 

  

Ül.2  õpilased koostavad 

ideekardid võrreldes 

ettevõtluskeskkonna võimalusi 

töövõtjana või ettevõtjana 

Teema: Majandus ja ettevõtlus 

Alateemad:  
Majandus (Majandus ja ettevõtlus (makro ja mikro), 

töötamise õiguslikud alused, asjaajamine ja 

dokumendihaldus (ettevõtlus, dokumenditöö, 

tööintervjuu põhimõtted ärietikett, SWOT analüüs, 

õiguse alused, töökorraldus (sisekorraeeskirjad, 

ametijuhendid), raamatupidamise alused 

ÕV. 2, HK. 1-6 

ÕV.3, HK. 1-7 

ÕV.4, HK 7-13 

Analüüsi kirjutamine, 

Loeng 

rühmatöö 

2 EKAP 52 tundi 

Teooria õpe 20 t 

Praktiline õpe 19 t 

IT 13 T 



 

Ül.3 Praktiline töö 

vastutustundliku ettevõtluse 

põhimõtete kaardistamine  

 

(missugused dokumendid peavad olema, debit, 

kredit), kliendibaasi haldamine/konfidentsiaalsus 

jms,) maksud, ettevõtja ja töövõtja, äriidee ja selle 

elluviimine, 

Liia Siht- ettevõtlus, SWOT, töötamise õiguslikud 

alused (andmekaitse seadus, tööseadusandlus, 

võlaõigusseadus, tingimused m.salongile,) massööri 

vastutus, ettevõtlus vormid, ametijuhendid, 

sisekorraeeskirjad-töökorraldus  

M.Ilves: äriidee ja selle elluviimine, ärietikett 

(sooline, rahvuslik, riietus) 

H.Anvelt: dokumendihaldus (dokumenditöö, 

tööintervjuu põhimõtted, CV) 

Lõiming:  

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud tulemuse 

vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õpiväljundi saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt ettevalmistatud konspekt (ppt), töölehed, 

Hindamismeetodid ja –

ülesanded 

Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1 Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud 

küsimustega testid 

tööergonoomikast, -ohutusest, 

jäätmekäitlusest ja esmaabist 

ÜL.2 õpilane koostab analüüsi, 

kirjeldades kooli õppesalongi 

töökeskkonda. 

Teema: Töötervishoid ja tööohutus 
Töökeskkond (tööergonoomika, ohutus, 

jäätmekäitlus, esmaabi) 

Õpetaja:  

A.Randi: Töökeskkond (tööergonoomika, ohutus, 

jäätmekäitlus, Esmaabi,) 14 t 

G. Maripuu: Jäätmekäitlus 2t 

Lõiming: praktika 

ÕV. 4, HK. 1-6 

loeng,  

seminar, 

rühmatööd  

 

1 ,5 EKAP 39 tundi  

Teooria õpe 11 t 

Praktiline õpe 5 t 

IT: 10 T 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud tulemuse 



vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õpiväljundi saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt ettevalmistatud konspekt (ppt), töölehed, 

 

Hindamismeetodid ja –

ülesanded 

Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1 Õpilane vaatleb enda 

valitud teenindusettevõtte 

klienditeenindust ning 

kaardistab ja analüüsib nähtut 

rühmatöö käigus 

ÜL.2 Õpilane lahendab 

rollimängu käigus 

klienditeenindamise situatsiooni 

vastavalt etteantud ülesandele 

ÜL.3 õpilased koostavad 

rühmatöö käigus mõistekaardid 

klienditeenindaja 

professionaalsetest omadustest 

ÜL.4 Õpilased analüüsivad 

nähtud video põhjal 

klienditeenindaja poolset 

klientide vajaduste ja ootuste 

täitmist 

Teema: Suhtlemise ja klienditeeninduse alused  

Alateemad: Klienditeenindus  ja Suhtlemine, kutse-

eetika (etikett), teeninduse mõistet, olemus ja 

kvaliteet, teeninduse filosoofia, teenindusühiskond, 

teeninduskultuur, klienditeenindus, kui suhtlemine, 

suhtlemise omadused, liigid ja vahendid, 

suhtlemistõkke ja isikutaju vead, suhtlemisoskuste 

rakendamine teenindusprotsessis, isiksuse 

omadused, tunnetusprotsesside arvestamine, 

teenindusprotsessis (taju, mälu, mõtlemine, 

tähelepanu jm), kliendi mõiste, kliendi ja teenindaja 

pädevused, rollid, rollikäitumine ja ootused, klintide 

vajadused ja ootused, klientide liigid, erivajadusega 

kliendid, kliendi teenindaja professionaalsed 

teenindaja omadused, multikultuurse teeninduse 

mõiste, eneseanalüüsi tähtsus klienditeenindaja töös, 

teeninduse analüüs ja hindamine ja teeninduse 

eetika 

Lõiming: võõrkeeled, karjääri planeerimine, 

praktika 

ÕV.5, HK. 1-7 

Loeng, videoloeng, 

rühmatöö, vaatlus, 

rollimäng, analüüs, 

seminar, mõiste ja 

ideekaart 

2,5 EKAP 65 t 

Teooria õpe 23 t 

Praktiline õpe 12 t 

IT 30 t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud tulemuse 

vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õpiväljundi saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 



Õppematerjalid Õpetaja poolt ettevalmistatud konspekt (ppt), töölehed, 

Hindamismeetodid ja –

ülesanded 

Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1 Õpilane viib läbi 

infootsingu ja koostab 

rühmatööna ideekaardid 

praktikavõimaluste kohta 

ÜL.2 Õpilane koostab 

praktikale kandideerimiseks 

motivatsioonikirja, analüüsides 

enese valmisolekut tööks 

praktikabaasis lähtuvalt praktika 

eesmärkidest 

ÜL.3 Õpilane analüüsib 

tööjõuturu seisundit massaaži 

erialal oma karjääri 

planeerimisel ja edasiõppimise 

võimalusi massöörina  

Teema: Karjääri planeerimine  

Alateemad: Planeerimine ja karjääriotsuste 

tegemine, Õppimisvõimaluste ja tööjõuturu 

tundmine karjääri planeerimisel, enesetundmine 

karjääri planeerimisel  

Lõiming: integreeritud õppeaine majanduse ja 

ettevõtlusega 

ÕV.1, HK. 1-6 

Loeng 

Analüüsiv kirjutamine 

Infootsing 

Diskussioon 

Mõiste ja ideekaart 

 

0,5 EKAP 13 tundi 

Teoreetiline õpe 6 

IT 7 tundi 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud tulemuse 

vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õpiväljundi saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt ettevalmistatud konspekt (ppt), töölehed, 

Mooduli kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Mooduli õpiväljundite saavutamise toetamiseks kasutatakse õppeprotsessi käigus kujundavat hindamist. 

Moodul loetakse läbituks, kui õpilane on saavutanud kõik mooduli õpiväljundid vastavalt 

hindamiskriteeriumitele ja sooritanud kõik praktilised ülesanded sh iseseisvad tööd nõuetekohaselt ja 

õigeaegselt. 

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli Õpetajad 



maht 

(EKAP) 

2 INIMKEHA EHITUSE, -TALITUSE JA -SEISUNDI HINDAMINE. 23  

Nõuded mooduli 

alustamiseks 

puudub 

Mooduli eesmärk Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi ja oskusi inimese elukaarest, inimkeha ehituse talitluse 

funktsioneerimise põhimõtetest, patoloogilistest muutustest inimorganismis, patogeneesist ja haiguste etioloogiast, 

organismi seisundi hindamise meetoditest, enamlevinud farmakonidest ja nende koosmõjudest massaažiga ja 

tervisliku toitumise füsioloogilistest põhimõtetest 

Õpiväljund Õpiväljundid 

1. Mõistab inimorganismi ehituse ja talitluse põhimõtteid;  

2. Mõistab tugiliikumisaparaadi biomehhanikat ja mootoorika juhtimise põhimõtteid; 

3. Mõistab ja analüüsib anamneesi kogumise käigus saadud infot kliendi tervisliku seisundi kohta; 

4. Õpilane seostab massaaži/teraapia näidustusi ja vastunäidustusi erinevate haiguste/haigusseisundite puhul, 

mõistab nende tekkepõhjuseid (etioloogia), arengumehhanisme (patogenees) ja sümptomaatikat. 

5. Hindab ja analüüsib kliendi seisundit rakendades selleks sobivaid kliendi uurimise meetodeid; 

6. Õpilane mõistab võimalikke  massaaži/teraapia aegseid/järgseid farmakonide kasutamisega kaasnevaid 

koosmõjusid kliendile  

7. Mõistab tervisliku toitumise põhimõtteid ja –füsioloogiat; 

8. Mõistab doseeritud füüsiliste harjutuste toime tähtsust inimorganismi talitlusele 

Anatoomia ja füsioloogia 

Eesmärk: Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi inimese elukaarest, inimkeha ehituse talitluse funktsioneerimise 

põhimõtetetest ja organsüsteemide tegevust reguleerivatest mehhanismidest. 

Õpiväljund Hindamiskriteeriumid 

ÕV1: Mõistab inimorganismi 

ehituse ja talitluse 

põhimõtteid 

1. kirjeldab raku, peamiste kudede liikide, kõikide elundsüsteemide inimorganismi ehituse ja talituse ning 

neid reguleerivate mehhanismide  põhimõtteid,  kasutades eesti ja ladinakeelset terminoloogiat, 

2. kirjeldab luude, liigeste ehitust ja tüüpe ning  lihaste ja fastsiate ehitust ja talitlust kasutades eesti ja 

ladinakeelset terminoloogiat  

3. Nimetab ja demonstreerib lihaseid ning nende algus- ja kinnitumiskohti ladina keeles  



Hindamismeetodid ja –

ülesanded 

Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud 

küsimustega testid 

üldanatoomiast aja 

füsioloogiast 

 

Anatoomia ja Füsioloogia 

Alateemad:  

Üldanatoomia 

 anatoomilist terminoloogiat, 

 raku ehitust ja talitlust, 

 peamisi kudede liike, 

 kõikide elundsüsteemide ehitust ja talitlust ning 

neid reguleerivaid mehhanisme, 

 luude ja liigeste ehitus ja tüübid 

(biomehhaanikat käsitletakse kinesioloogia 

aines) 

 lihaste ehitust talitlust,  

ÕV.1, HK.1: aktiivne 

loeng, mõistekaart, 

praktilised harjutused, IT 

õpimapi koostamine 

8 EKAP 108 tundi  

Teooria õpe 36t  

Iseseisev töö 76 t 

Praktiline õpe 10t 

ÜL.2: Õpilane nimetab 

vastavalt etteantud ülesandele 

luud, näitab ja nimetab luulisi 

orientiire 

ÜL.3: Õpilane nimetab 

vastavalt etteantud ülesandele  

nõutud lihaseid, selgitab 

lihaste funktsiooni,  

demonstreerib nende algus ja 

kinnituskohti luudel.  

ÜL.4: õpilane esitab 

koostatud õpimapi lihastest, 

luudest, lihaste algus- ja 

kinnituskohtades, 

funktisoonidest. 

Funktsionaalne anatoomia:  

 luulised orientiirid, 

 liigesestruktuurid ja neid ümbritsevad sidemed 

 lihaste topograafiat, funktsioon, algus- ja 

kinnituskohad, 

 müofastiaalsed lingud,  

 fastsia ehitus,  

 

HK.2,3: aktiivne loeng, 

mõistekaart, praktilised 

harjutused, IT õpimapi 

koostamine 

Teooria õpe 14 t  

Iseseisev töö 54t  

Praktiline õpe 24 tundi 

Iseseisev töö: mõistekaardi 

tõlkimine, harjutusvideo 
Teemad 

Lõimitud tund: erialane inglise keel,  

HK. 2, 3 : aktiivne 

loeng, praktiline töö, 

Iseseisev töö  4t  

 



mõistekaart, IT 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud tulemuse 

vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õpiväljundi saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt ettevalmistatud konspekt (ppt), töölehed, 

www.biodigitalhuman.com, täismõõdus inimskelett,  

Haigusõpetus 

Eesmärk: Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi anamneesi kogumisest, haigustest, haiguste tekkepõhjustest, põhitunnustest 

ning peamistest ravivõtetest. 

Õpiväljund Hindamiskriteeriumid 

ÕV.4: Õpilane seostab 

massaaži/teraapia näidustusi ja 

vastunäidustusi erinevate 

haiguste/haigusseisundite puhul, 

mõistab nende tekkepõhjuseid 

(etioloogia), arengumehhanisme 

(patogenees) ja sümptomaatikat. 

Õpilane: 

1. Kirjeldab käsitletud haiguste terminoloogiat, etioloogiat, sümptomatoloogiat ja 

arengumehhanisme. 

2. Kirjeldab haiguseid/haigusseisundeid rakendades teadmisi haigusõpetusest  ja seostab neid 

näidustuste- ja vastunäidustustega massaaži/teraapia tegemisel vastavalt ülesandele. 

Hindamismeetodid ja –ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

http://www.biodigitalhuman.com/


ÜL.1 : õppija vastab struktureeritud 

küsimustele teemal: haiguste 

terminoloogia, etioloogia, 

sümptomatoloogia, 

arengumehhanismid. 

Iseseisev töö:  Õppija koostab juhendi 

alusel kirjaliku  töö teemal „Massaaž 

ja haigused“. 

 

Teemad: Haigusõpetus 

Alateemad: PATOLOOGIA 

PÕHIMÕISTED. Haigus. Etioloogia. 

Patogenees. Riskitegurid. Epidemioloogia.  

NAKKUSHAIGUSED. Tuulerõuged. Leetrid. 

Punetised. Sarlakid. Hepatiidid. HIV. 

Soolenakkushaigused. Gripp. 

VERE- JA VERELOOMEELUNDITE 

HAIGUSED. Aneemia. Hemorraagilised 

diateesid.  

SISESEKRETSIOONI- JA 

AINEVAHETUSHAIGUSED. Hüpotüreoos. 

Hüpertüreoos. Osteoporoos. Rasvumus. 

Hüperlipideemia. Hüperkolestereemia. 

Diabeet. Podagra.  

PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED. 

Meeleoluhäired. Ärevushäired. Söömishäired. 

Skisofreenia. Psühhoosid. Autism. Vaimne 

alaareng. Hüperkineetilised häired.   

NÄRVISÜSTEEMI HAIGUSED. Insult. 

Epilepsia. Peavalud. Närvide, närvijuurte ja –

põimikute haigusseisundid. PCI. Sclerosis 

Multiplex. Halvatussündroomid. Meningiit. 

Entsefaliit. Alzheimeri tõbi. 

SÜDAME-VERESOONKONNA 

HAIGUSED. Ateroskleroos. Südame 

isheemiatõbi. Stenokardia. Müokardi infarkt. 

Ateriaarne hüpertensioon ja hüpotensioon. 

Südame rütmihäired. Südamepuudulikkus. 

Südame seiskus. Perikardiit. Müokardiit. 

Klapirikked. Aordianeurüsm. Flebiit ja 

tromboflebiit. Veenikomud. Raynaud 

ÕV.4, HK. 1-2 
interaktiivne loeng, 

praktiline töö, IT, 

arutelu, struktureeritud 

kirjalik töö/test 

4,5 EKAP 117 tundi 

Auditoorne töö 40 tundi  

Iseseisev töö 73 tundi  

sh praktiline töö - tundi 



sündroom. 

HINGAMISELUNDI HAIGUSED. Ägedad 

ülemiste hingamisteede infektsioonid. 

Bronhiit. Bronhiaalastma. Kopsupõletik. 

Kopsuemfüseem. KOK. Kopsutuberkuloos.  

SEEDEELUNDITE HAIGUSED. Gastriit. 

Haavandtõbi. Apenditsiit. Haavandiline koliit. 

Maksa tsirroos. Pankreatiit. Peritoniit.  

NAHAHAIGUSED. Nahalööbe elemendid. 

Ealised nahamuutused. Tselluliit. 

Nahamädapõletikud. Parasitaarsed 

nahahaigused. Nahaseenhaigused. 

Mükobakteriaalsed infektsioonid. Viiruslikud 

nahahaigused. Dermatiit. Ekseem. Akne. 

Rosaatsea. Psoriaas. Pigmentatsioonihäired. 

Konnasilm. Striiad.   

LIHASLUUKONNA- JA 

SIDEKOEHAIGUSED. Artropaatiad. 

Süsteemsed sidekoehaigused. Dorsopaatiad ja 

sondülopaatiad. Pehmete kudede 

haigusseisundid ja vigastused. Osteopaatiad. 

Kondropaatiad.  

KUSE-SUGUELUNDITE HAIGUSED. 

Glomerulonefriit. Püelonefriit. Tsüstiit. 

Neerupuudulikkus. Neeru allavaje. Sugulisel 

teel enamlevinud haigused.  

Iseseisev töö: Biomeedikumi 

külastustel täidetud protokolli ja 

nähtu/kuuldu põhjal koostab õpilane  

lühianalüüsi inimkeha ehituse ja 

talitluse võimalikest patoloogilistest 

leidudest. (kirjeldades analüüsis 3 

Teemad: Patoanatoomia ja patofüsioloogia 

Lõiming: Vaatluspraktika (biomeedikumis) 

 

analüüs Iseseisev töö 4 tundi  

 



leidu) 

Hindamine  

 

Eristav hindamine.  Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on sooritanud (kõik) kontrolltööd ja 

iseseisva töö positiivsele tulemusele. 

HINNE 5:  

Kontrolltöö: Kirjeldab käsitletud haiguste terminoloogiat, etioloogiat, sümptomatoloogiat ja 

arengumehhanisme. Analüüsib võimalikke haigusarengu mehhanisme. Pakub välja võimaliku 

lahenduse õpetaja poolt kirjeldatud haigusseisundite puhul. 

Iseseisev töö: koostab töö teemal „Massaaž ja haigused“ rakendades teadmisi haigusõpetusest ja 

kasutab lisaks teemakohaseid ja tõenduspõhiseid kirjandusallikaid. Kirjeldab 

haiguseid/haigusseisundeid  ja seostab neid näidustuste- ja vastunäidustustega massaaži tegemisel 

vastavalt ülesandele ning selgitab massaažist tulenevat spetsiifilist toimet erinevate haigusseisundite 

puhul. 

HINNE 4:  

Kontrolltööd: Kirjeldab käsitletud haiguste terminoloogiat, etioloogiat, sümptomatoloogiat ja 

arengumehhanisme. Analüüsib võimalikke haigusarengu mehhanisme. 

Iseseisev töö: koostab töö teemal „Massaaž ja haigused“ rakendades teadmisi haigusõpetusest ja 

kasutab õpetaja poolt antud õppematerjale. Kirjeldab haiguseid/haigusseisundeid  ja seostab neid 

näidustuste- ja vastunäidustustega massaaži tegemisel vastavalt ülesandele. 

HINNE 3: 

Kontrolltööd: Kirjeldab käsitletud haiguste terminoloogiat, etioloogiat, sümptomatoloogiat ja 

arengumehhanisme. 

Iseseisev töö: koostab töö teemal „Massaaž ja haigused“ rakendades teadmisi haigusõpetusest ja 

kasutab õpetaja poolt antud õppematerjale. Kirjeldab haiguseid/haigusseisundeid  ja seostab neid 

näidustuste- ja vastunäidustustega massaaži tegemisel vastavalt ülesandele. 

Õpiväljundi saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Õpetaja enda kogutud ja koostatud õppematerjal, 

Ravimiõpetuse alused 

Eesmärk: Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi üldfarmakoloogia põhimõistetest, ravimvormidest, manustamise viisidest, 

ravimite klassifikatsioonist, massööri töös kasutatavatest ainetest ja sagedamini kasutatavatest farmakonidest. 

Õpiväljund Hindamiskriteeriumid 



ÕV.6: Õpilane mõistab 

võimalikke  

massaaži/teraapia 

aegseid/järgseid 

farmakonide kasutamisega 

kaasnevaid koosmõjusid 

kliendile 

 

Õpilane: 

1. Kirjeldab massööri töös kasutatavate kreemide, õlide, desinfitseerimisainete jne, kasutamise eesmärki. 

2. Seostab kreemides, õlides, desinfitseerimisainetes jne sisalduda võivate allergiat tekitavate koostisosade 

toimet organismile 

3. Seostab ravimite ja  massaazi/teraapia koosmõju ja ohud 

4. Kirjeldab üldfarmakoloogia põhimõisteid (farmakodünaamika ja farmkokineetika) 

5. Kirjeldab ravimite süstematiseerimise põhimõtteid  

6. Nimetab ravimvorme (tahked, vedel, pehmed jne) ja loetleb nende kasutusala 

Hindamismeetodid ja -

ülesanded 

Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.2: Lahendab 

struktureeritud ja avatud 

küsimustega testi 

üldfarmakoloogiast, 

farmokokineetika ja 

farmakodünaamika 

mõistetest ja 

ravimvormidest 

 

 üldfarmakoloogia põhimõisteid – farmakoloogia, 

ajalugu, raviained, uute ravimite juurutamine 

 farmakodünaamika - ravimite otsesed ja 

kõrvaltoimed,   

 farmakokineetika  - ravimite manustamise viisid 

(parenteraalne, enteraalne),  annustamine, 

jaotumine ja eritumine organismist 

 Ravimite klassifikatsioon -  südame-veresoonkonna 

ravimid. Ainevahetust reguleerivad vahendid. 

Nahahaiguste ravimid. Valuvaigistid. 

Allergiaravimid. Hormoonpreparaadid. 

Looduslikud preparaadid.  

 kreemides, õlides, desinfitseerimisainetes jne 

sisalduda võivad allergiat tekitavad koostisosad, 

nende toime organismile  

 ravimvormid (tahked, vedel, pehmed jne), 

ÕV.6, HK. 2, 4, 5, 6 
Loeng, rühmatöö, Enese 

testid ja ülesannete 

lahendamine 

1,5 EKAP, 39 t 

Teooria õpe: 14t 

IT: 10t 

ÜL.1: Koostab referaadi 

ning esitab ettekande 

etteantud teemal ravimite 

liikidest, toimetest ning 

massööri töös 

 massööri töös kasutatavad kreemid, õlid jne, 

kasutamise eesmärk, sealhulgas 

desinfitseerimisained,  

 ravimite ja  massaaži koosmõju ja ohud  

 

ÕV.6, HK. 1, 3. 
Kirjanduse lugemine ja 

kokkuvõtte tegemine 

 

IT: 11t 



kasutatavatest ainetest  Lõiming: haigusõpetus, anatoomia ja füsioloogia 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud tulemuse 

vastavalt hindamiskriteeriumitele hindamisülesannete kaudu. 

Õpiväljundi saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Õpetaja enda kogutud ja koostatud õppematerjal, www.ravimiamet.ee , Farmakoloogiaõpik 

Toitumisõpetus  

Eesmärk: Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi organismi energiakulust ja toitainete vajadusest, toiduainetest ja neis 

sisalduvatest toitainetest, vitamiinidest, mineraalidest ja lisaaainetest, toitumisanalüüsi põhjal koostatud tasakaalustatud menüüst, tervisliku 

toitumise põhimõtetest ja toitumishäiretest. 

Õpiväljund Hindamiskriteeriumid 

ÕV.7: Õpilane mõistab 

tervisliku toitumise 

põhimõtteid ja –

füsioloogiat. 

Õpilane: 

1. Teab peamisi toidu- ja toitaineid, vitamiine, mineraalaineid, nende funktsioone organismi talitluses ja 

vajadust ning peamisi allikaid 

2. Mõistab toitumisalaseid iseärasusi sõltuvalt soost, vanusest, kehalisest aktiivsusest ja erinevatest 

terviseprobleemidest 

3. Rakendab ja annab soovitusi individuaalse tasakaalustatud menüü koostamise ja toitumise põhimõtte osas 

4. Arvestab individuaalseid iseärasusi energiakulu hindamisel 

5. Arvutab lähtuvalt konkreetsest indiviidist individuaalset igapäevast energiakulu 

6. Koostab tasakaalustatud tervisliku menüü arvestades individuaalsete toitumisharjumustega 

Hindamismeetodid ja -

ülesanded 

Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Lahendab 

struktureeritud ja avatud 

küsimustega testi 

kasutades teoreetilisi 

teadmisi toidu- ja 

toitainetest, vitamiinidest 

ja mineraalainetest ning 

Teemad: Toitumsõpetus 

Alateemad:  

Peamised toidu- ja toitained, Toitumise ealised aspektid, 

põhiainevahetus, toitumisharjumused, -häired, -

põhimõtted, vitamiinid, (veregrupi dieet jm) (loeb Port, 

Zilmer, Vokk),  

Lõiming:  

ÕV.7, HK: 1,2,4, 

loeng, rühmatööd, 

toitumisanalüüs, 

rühmatööd 

2 EKAP 52 EKAP 

Teooria õpe 10 t  

Iseseisev töö  15  t 

 

http://www.ravimiamet.ee/


selgitades nende 

funktsioone organismi 

talitluses ning vajadust ja 

peamisi allikaid. 

M1: Anatoomia, füsioloogia, ravimiõpetus, haigused, 

Iseseisev töö.1: Õpilane 

koostab juhendi alusel 

toitumisanalüüsi 

kolmepäevase toitumise 

jälgimise põhjal. 

Iseseisev töö.2: Õpilane 

koostab ühepäevase 

tervisliku menüü 

toitumisanalüüsi tulemuste 

põhjal, võttes arvesse 

inimese päevase energia 

vajadus (vanus, sugu, 

kehaline aktiivsus ja 

kehakaal ning päevane 

ettenähtud valkude, 

rasvade, süsivesikute 

osakaal toidus). 

Alateemad:  

menüü, püramiid, lääne ja ida toitumise erinevad 

toitumisalased käsitlused, toiduainete omavaheline 

sobivus, antioksüdandid, säilitusained, toidulisandid, 

lisaained toidus, 

ÕV.7, HK: 3, 5, 6 

toitumisanalüüs,  

Teooria õpe 6 t 

Iseseisev töö  15 t 

Praktiline õpe 6 t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud tulemuse 

vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õpiväljundi saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Õpetaja enda kogutud ja koostatud õppematerjal,  

Kinesioloogia 

Eesmärk: Õpetamisega taotletakse, et õppija omandab teadmisi inimese liikumisaparaadi ja liigutustegevuse biomehhaanikast, tugi-

liikumisaparaadi ehitusest ja talitluses ning, motoorika juhtimisest alates peaajust kuni lihaseni. 

Õpiväljund Hindamiskriteeriumid 

ÕV2: Õpilane mõistab Õpilane: 



tugiliikumisaparaadi 

biomehhanikat ja 

mootoorika juhtimise 

põhimõtteid; 

1. Seostab teadmisi liigeste anatoomiast ja füsioloogiast kinesioloogiaga 

2. Mõistab normaalse ja patoloogilise biomehhaanika (hüpermobiilsus) erisusi 

3. Kirjeldab lihaste omavahelise koostöö koordinatsiooni ja pinge regulatsiooni seoseid  

4. Seostab inimese liikumisaparaati kui biomehaanilist mudelit inimkeha ehituse ja talitlusega 

Hindamismeetodid ja -

ülesanded 

Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane analüüsib  

liigeste liikumist 

õppevideo põhjal.  

 

ÜL.2: Õpilane 

demonstreerib erinevate 

liigeste füsioloogilist 

liikumist. 

Tugi-liikumisaparaadi biomehhaanika  

 inimese keha kui liikumisaparaat ja temale mõjuvad 

jõud – üldiseloomustus 

 luude ja liigeste mehaanilised omadused 

 lihaskontraktsiooni biomehaanika 

 liikumisaparaadi deformatsioonid 

 keha tasakaal ja raskuskese seosed rühiga 

(kangisüsteem) 

 harjumuspärase liigutustegevuse analüüs 

(kõnnimuster)  

ÕV.2, HK.1. 2. 4 

aktiivne loeng, 

simulatsioon, IT, 

enesetestid, ülesannete 

lahendamine, 

demonstratsioon 

1,5 EKAP 39 tundi 

Teooria õpe 14 t 

sh praktiline õpe 4 t 

Iseseisev töö 8 t 

 

ÜL.3: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud 

küsimustega testi 

kasutades teoreetilisi 

teadmisi motoorika 

juhtimisest 

Spinaalmotoorika: 

 Somaatiline refleksikaar 

 ülenevad ja alanevad juhteteed – erutuse liikumise 

kiirus, püramidaalsüsteem 

 spinaalmotoorika - aferendid ja eferendid,  

motoorsed spinaalrefleksid (Babinski refleks jne) 

Kõrgem motoorika: 

 Sihtmotoorika juhtimine – motoorika (lihastoonuse 

regulatsioon 

 liigutusmustri tekkemehhanism.  

 Tagasiside mehhanismid - sensoorika 

 Vestibulaaraparaadi osa tugimotoorikas 

 Asendirefleksid  

ÕV.2, HK.3:  

aktiivne loeng, 

simulatsioon, IT, 

enesetestid, ülesannete 

lahendamine, 

demonstratsioon 

Teooria õpe 5 t 

Iseseisev töö  t  

Praktiline õpe 10 t 

Iseseisev töö: 
mõistekaardi tõlkimine, 

Lõiming: anatoomia ja füsioloogia, funktsionaalne 

anatoomia, erialane terminoloogia ja erialane inglise keel, 
HK.1, 2, 4 : aktiivne 

loeng, praktiline töö, 

Iseseisev  töö 2 tundi  



harjutusvideo mõistekaart, IT  

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud tulemuse 

vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õpiväljundi saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Kirjandus:  

J.Muscolino, „Kinesiology: the skeletal system and muscle function“.  

Pääsuke. M., Ereline.J., Inimese liigutustegevuse biomehhaanika. Tartu 2001. 

Schmidt R.F., Wiesendanger M. Motoorsed süsteemid. Inimese füsioloogia. Tartu 1997, lk. 87-133 

Vasar E. Motoorne süsteem. Tartu 1982. 

Õpetaja poolt koostatud õppematerjal, konspekt, ppt. 

Kliendiseisundi hindamine. 

Eesmärk: Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi ja oskusi haige uurimise meetoditest, erinevate organsüsteemide ning naha, 

rühi ning tugiliikumisaparaadi hindamisest. 

Õpiväljund Hindamiskriteeriumid 

ÕV5: Õpilane hindab ja 

analüüsib kliendi 

seisundit rakendades 

selleks sobivaid kliendi 

uurimise meetodeid; 

Õpilane: 

1. Määratleb manuaalse lihastestimise termineid ja defineerib testimise kriteeriume.  

2. Teab lihastestimise näidustusi ja vastunäidustusi. 

3. Selgitab manuaalse lihastestimise tähtsust kliendi seisundi hindamisel. 

4. Rakendab manuaalse lihastestimise tehnikaid selgitamaks välja kõrvalekaldeid kliendi neuromuskulaarses- 

ja tugiliikumiselundkonnas.  

5. rakendab teadmisi lihaste ehitusest ja talitusest lihastestimisel 

6. Palpeerib nõutud lihast, selle algus ja kinnituskohti, luulisi orientiire ning hindab lihase jõudu. 

7. Demonstreerib liigeste füsioloogilist liikumisulatust rakendades goniomeetrilisi teadmisi. 

ÕV3: Õpilane mõistab ja 

analüüsib anamneesi 

kogumise käigus saadud 

infot kliendi tervisliku 

seisundi kohta; 

Õpilane: 

8. Kirjeldab peamisi kliendi uurimise meetodeid; 

9. Rakendab teoreetilisi teadmisi kardiovaskulaarse ja respiratoorse süsteemi hindamisel (vererõhk, pulss, 

hingamissagedus); 

10. Hindab rühti määrates normaalse ning häirunud kehahoiu erinevusi; 

11. Hindab vaatlus-,  ja palpatsiooni jne tulemuste põhjal naha ja küünte seisundit. 



Hindamismeetodid ja -

ülesanded 

Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane 

demonstreerib erinevate 

liigeste liigutusi 

teostavate lihaste 

testimist. Järgneb arutelu 

ja praktiline harjutamine 

Alateemad: MMT:  

 õlaliiges 

 kaela liigutused 

 abaluu liigutavad lihased   

 küünarliiges, küünarvars, ranne, sõrmed, pöial,  

 kere 

 puus, põlv, hüppeliiges, jalalaba, varbad 

ÕV5: HK 1-6: aktiivne 

loeng,  demonstratsioon, 

arutelu, küsitlus, 

praktilised harjutused, IT 

5 EKAP, 130 t 

Teooria õpe 19 t 

praktiline õpe 19 t 

Iseseisev töö 16 t 

 

ÜL.2: Õpilane 

demonstreerib 

goniomeetri kasutamist 

jäsemetel 

Alateemad: Goniomeeteria 

 Goniomeeteria põhialused, gonimeetri kasutamine, 

näidustused, vastunäidustused 

 Õlaliiges, küünarliiges, küünarvars, randmeliiges, 

puusaliiges, põlveliiges, hüppeliiges, kaelapiirkond 

ÕV5: HK 7, aktiivne 

loeng, demonstratsioon, 

arutelu, küsitlus, 

praktilised harjutused, IT 

Teooria õpe 4 t 

praktiline õpe 6 t 

Iseseisev töö 10 t 

 

ÜL.1: Koostab referaadi 

ning esitab ettekande 

etteantud teemal 

kliendiuurimise 

meetoditest 

ÜL.2: Lahendab 

struktureeritud ja avatud 

küsimustega testi 

kasutades teoreetilisi 

teadmisi 

kardiovaskulaarse ja 

respiratoorse süsteemi 

hindamisest. 

ÜL.3: lahendab 

situatsioonülesande 

rakendades teoreetilisi ja 

praktilisi teadmisi 

Teemad: Kliendiseisundi hindamine 

Alateemad:  

 kliendi küsitlus,  

 vaatlus,  

 auskultatasioon,  

 perkussion,  

 palpatsioon,  

 üldine vaatlus (teadvus, KMI, Borgi skaala, 

hingeldus, naha seisund, kehaehituse tüüp, temp 

mõõtmine),  

 uurimine organsüsteemide lõikes (rühi- (rühivead, 

lülisamba paindlikkuse testid),  

 kardiovaskulaarsüsteemi-, hingamissüsteemi 

hindamine),  

 üldseisundi koormustestid,  

 hüpermobiilsus 

 

ÕV3: HK 1-4, aktiivne 

loeng, demonstratsioon, 

arutelu, küsitlus, 

praktilised harjutused, IT 

Teooria õpe 4 t 

praktiline õpe 9 t 

Iseseisev töö 26 t 

 



kliendi seisundi 

hindamisel. 

Iseseisev töö: 
mõistekaartide 

tõlkimine, harjutusvideo,  

ÜL.1: Õpilane kasutab 

lihasalbumit erialase 

inglise keele ja 

terminoloogia teadmiste 

rakendamiseks 

Lõimitud tund: erialane inglise keel, funktsionaalne 

anatoomia 

HK. 2, 3 : aktiivne 

loeng, praktiline töö, 

mõistekaart, IT, 

lihasalbumi koostamine 

Teooria õpe 1 t 

Praktiline õpe 1 t 

Iseseisev töö  15 t 

 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on osalenud 90 % õppetöös, sooritanud (kõik) 

tunnikontrollid ja iseseisvad tööd positiivsele tulemusele õigeaegselt 

HINNE 5:  

 Kontrolltööd: sooritab kõik kontrolltööd MMT põhialustest (näidustused, ja vastunäidustused, seostades 

teoreetilisi teadmisi tugiliikumiselundkonna anatoomiast ja lihastestimise terminoloogia) positiivsele 

tulemusele.  

 Esitab kõik iseseisvad tööd (seostades teadmisi TULE anatoomiast ), antagonismi ja sünergia lihaste kohta 

tähtaegselt 

 Rakendab manuaalse lihastestimise tehnikaid, määratledes manuaalse lihastestimise termineid, palpeerib 

nõutud lihast, selle algus ja kinnituskohti, luulisi orientiire ning hindab lihase jõudu ja defineerides testimise 

kriteeriume vastab täiendavatele küsimustele  ja selgitab välja kõrvalekaldeid kliendi neuromuskulaarses- ja 

tugiliikumiselundkonnas. 

 Õpilane rakendab goniomeetri kasutamist jäsemetel nimetades vajalikke luuorientiire ja demonstreerides 

praktilisi teadmisi liigese füsioloogilist liikumisulatusest ning vastab demonstreerimisel täiendavatele 

küsimustele. 

HINNE 4:  

 Kontrolltööd: sooritab kõik kontrolltööd MMT põhialustest (näidustused, ja vastunäidustused, seostades 

teoreetilisi teadmisi tugiliikumiselundkonna anatoomiast ja lihastestimise terminoloogia) positiivsele 

tulemusele.  

 Esitab kõik iseseisvad tööd (seostades teadmisi TULE anatoomiast ), antagonismi ja sünergia lihaste kohta 



tähtaegselt 

 Rakendab manuaalse lihastestimise tehnikaid määratledes manuaalse lihastestimise termineid ja 

defineerides testimise kriteeriume, palpeerib nõutud lihast, selle algus ja kinnituskohti, luulisi orientiire ning 

hindab lihase jõudu, seostab erinevate lihasgruppide sünergiat ja vastab demonstreerimisel täiendavatele 

küsimustele. 

 Õpilane rakendab goniomeetri kasutamist jäsemetel nimetades vajalikke luuorientiire ja demonstreerides 

praktilisi teadmisi liigese füsioloogilist liikumisulatusest 

HINNE 3: 

 Kontrolltööd: sooritab kõik kontrolltööd MMT põhialustest (näidustused, ja vastunäidustused, seostades 

teoreetilisi teadmisi tugiliikumiselundkonna anatoomiast ja lihastestimise terminoloogia) positiivsele 

tulemusele.  

 Esitab kõik iseseisvad tööd (seostades teadmisi TULE anatoomiast ), antagonismi ja sünergia lihaste kohta 

tähtaegselt 

 Rakendab manuaalse lihastestimise tehnikaid määratledes manuaalse lihastestimise termineid (inglise, ja 

ladina keeles) ja defineerides testimise kriteeriume, palpeerib nõutud lihast, selle algus ja kinnituskohti, 

luulisi orientiire ning hindab lihase jõudu. 

 Õpilane rakendab goniomeetri kasutamist jäsemetel nimetades vajalikke luuorientiire. 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on saavutanud tulemuse vastavalt 

hindamiskriteeriumitele. 

Õpiväljundi saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud õppematerjalid: ppt, õppevideo 

Füsioteraapia alused  

Eesmärk: Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi eestis kehtivast tervishoiu ja taastusravi süsteemist, teadmisi ja oskusi 

erinevatest taastusravis kasutatavatest ravimeetoditest ja vahenditest, kasutamise võimalustest ning rehabilitatsiooni põhimõtetest.  

Õpiväljund Hindamiskriteeriumid 

ÕV.8: Õpilane teab Eesti taastusravi ja 

rehabilitatasiooni süsteemi ülesehitust 

ÕV.9: Õpilane mõistab doseeritud füüsiliste 

Õpilane: 

1. Mõistab Eesti taastusravi ja rehabilitatsiooni süsteemi ülesehitust ja rakendamise 

põhimõtteid  



harjutuste tähtsust inimorganismi talitlusele 

ja rakendab liikumisteraapiat. 

2. Rakendab teoreetilisi teadmisi liikumisteraapia plaani koostamisel ja viib läbi seansi 

vastavalt etteantud juhistele baastasemel 

Hindamismeetodid ja -

ülesanded 

Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud 

küsimustega testi kasutades 

teoreetilisi teadmisi 

taastusravi ja 

rehabilitatasiooni süsteemi 

ülesehitusest 

 

Teema: Füsioteraapia alused (algtase) 

Alateemad: Füsioteraapia 

 Füsioteraapia eesmärgid, võimalused ja 

vahendid 

Alateemad: Rehabilitatsiooni põhialused  

 Rehabilitatsiooni jagunemine 

tegevusvaldkondade järgi 

 Puuded 

 Eriõpetus ja sellega liituv rehabilitatsioon 

 Rehabilitatsiooni vajaduse ja võimaluste 

määramine 

 Meditsiiniline rehabilitatsioon 

 Individuaalne rehabilitatsiooniplaan 

 Sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusüsteem 

Eestis. 

Alateemad: liikumisteraapia  

 Füüsilise aktiivsusega seotud mõisted 

 Liikumise mõju füsioloogilistele protsessidele 

 Füüsilise võimekuse hindamine 

 Inimese põhiliikumine 

 Põhiliikumise fassiliteerimine ja parandamine 

 Siirdumise abistamine 

 Liikumine ja ealised iseärasused 

 Liikumisravis kasutatavad abivahendid    

ÕV.8. HK. 1 

loeng, simulatsioon, 

praktiline tegevus, test 

2 EKAP 52 tundi 

Teooria õpe 4 t  

praktiline õpe 9 t 

Iseseisev töö  8 t 

 

ÜL.2: Õpilane koostab 

referaadi vastavalt  etteantud 

 Erinevad füüsikalise ravi meetodid, (külma- ja 

soojaravi hapniku- ja osoonravi, baroteraapia, 
ÕV.9. HK.2 

Töö õppematerjaliga 

Iseseisev töö. 10 t 



juhistele ja teeb ettekande 

füüsikalise ravi meetoditest 

valgusravi, muusikateraapia, värviteraapia, 

elektriravi, mudaravi, soolaravi, parafiin, 

osokeriit), toimed organismile ning näidustused 

ja vastunäidustused.  

ÜL.3: Õpilane koostab  

rühmatööna liikumisteraapia 

plaani  vastavalt etteantud 

juhistele ja viib läbi 

näidisseansi. 

 Füsioteraapia plaan.  

 Liikumisravi erinevate probleemide ja haiguste 

puhul.  

Lõiming: ÜL:3 raames -  Terminoloogia, 

kinesioloogia, anatoomia ja füsioloogia 

Rühmatöö, praktiline õpe praktiline õpe 20 t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud tulemuse 

vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õpiväljundi saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud õppematerjal, ppt, konspekt, töövihik, internetiallikad, töölehed  

Mooduli kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Mooduli õpiväljundite saavutamise toetamiseks kasutatakse õppeprotsessi käigus kujundavat hindamist. 

Moodul loetakse läbituks, kui õpilane on saavutanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävenditasemel ja 

sooritanud kõik praktilised ülesanded sh iseseisvad tööd nõuetekohaselt käsitletavate teemade lõikes. 

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

3 Massaaž ja selle läbiviimine 33,5  

Nõuded mooduli alustamiseks  Läbitud „Inimkeha ehituse ja talitluse seisundi hindamine“ ja  „Karjääri planeerimine ja ettevõtlus“ 

moodul 

 Moodul loetakse läbituks, kui õpilane on saavutanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi 

tasemel 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, soovidest, 

massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest, klienditeeninduse heast tavast. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 



ÕV.1: Teab ja mõistab massaaži/teraapia üld ja liigipõhist 

ajalugu ja nendega seotud filosoofilisi aspekte, 

klassifikatsioone, nende eripära ning massaaži/teraapia 

läbiviimisega kaasnevaid ohte;  

Õpilane: 

1. defineerib massaaži /teraapia mõiste, kirjeldab massaazi/teraapia 

üldajalugu, filosoofilisi aspekte, loetleb massaažiliikide/teraapiate 

klassifikatsioone, päritolu ja toimimise põhimõtteid 

2. Kirjeldab massaaži/teraapia üldisi näidustusi vastunäidustusi ja  

põhjendab massaaži/teraapia üldtoimeid inimorganismile  (põhialused) 

3. Teab õpitava massaažiliigi ajalugu ja põhialuseid  

4. Kirjeldab massaaži-/teraapialiigi eripära ja selle läbiviimisega 

kaasnevaid ohte   

ÕV.2: Analüüsib oma valmisolekut massaaži/teraapiaseansi 

läbiviimiseks juhindudes hügieeni- ja  kutse-eetika nõuetest, 

mõistes eelseisva tegevusega kaasnevat vastutuse määra;  

ÕV.3: Mõistab tervisekaitse, tööohutuse, ergonoomika 

nõudeid töökoha ettevalmistamisel ja 

massaaži/teraapiavahendite valimisel vastavalt 

massaaži/teraapialiigile ja tööruumile; 

1. Valmistub kliendi vastuvõtmiseks ja seansi läbiviimiseks vastavalt 

ettevõttes kehtestatud nõuetele, lähtuvalt isikliku hügieeni reeglitest 

2. Valmistab ette massaaži/teraapiakoha ja – laua, töövahendid ja 

materjalid, arvestades tervisekaitse-, hügieeni ja tööohutuse nõuetega, 

lähtuvalt valitud teraapia liigi spetsiifikast 

ÕV.4: Selgitab välja kliendi seisundi (anamneesi kogumine) 

ja koostab kava massaaži/teraapiaseansi läbiviimiseks  ja 

aruande massaaži/teraapia tulemuste analüüsimiseks 

vastavalt massaaži/teraapialiigile,  arvestades anamneesi, 

kliendi ootuseid, psühholoogilist tausta ja kliendikeskse 

teeninduse põhimõtteid (multikultuursus) kasutades 

erinevaid suhtlusviise ja infotehnoloogilisi võimalusi 

1. Selgitab anamneesi alusel välja kliendi seisundi kasutades erinevaid 

suhtlemistehnikaid ja -vorme eesti/vene keelt tasemel B2 ja inglise keelt 

tasemel A2 

2. Analüüsib anamneesi tulemusi ja koostab arvutil massaaži/teraapia 

seansi plaani juhendi alusel lähtudes eesmärgist, kliendi ootustest, 

psühholoogilisest taustase ja kliendikeskse teeninduse põhimõtetest 

(multikultuursus) 

3. kasutades infotehnoloogilisi võimalusi ja vahendeid dokumenteerib 

massaaži-/teraapia seansi tulemuse  

ÕV.5: Rakendab teadmisi ja oskusi vastavalt valitud 

teraapiasensi kavale lähtudes massaažiliikides (klassikaline-, 

spordi-, laste-, segment-, tai-, on-site massaaž) ja 

teraapialiikidest (aroomi-, reflekso-, füsio- ja 

lümfiteraapiast) vastavalt kliendi ootustele, kasutades 

loovalt kliendile sobivaid tehnikaid nii tavalistes kui 

1. Teeb massaaži/teraapiat lähtuvalt kliendi seisundist/soovist, koostatud 

teraapia-/massaažiseansi plaanist, arvestades etteantud ajaga, järgides 

ergonoomikat ja klienditeeninduse põhimõtteid. 

2. Tagab kliendi turvalisuse ja heaolu kasutades massaaži tegemiseks 

vajalikke abivahendeid vastavalt massaaži-/teraapialiigi spetsiifikale 

3. Kohandab vajadusel massaaži-/teraapiaseansi läbiviimise kava lähtudes 



uudsetes töösituatsioonides,  vajadusel osutab esmaabi olukorrast, analüüsides muutuvat situatsiooni.   

4. Annab vajadusel esmaabi 

ÕV.6: Analüüsib läbiviidud massaaži/teraapia tulemusi 

(kliendi liigesliikuvuse paranemine, valu vähenemine, 

meeleolu muutus jms.), vajadust sobivate eneseabi 

vahendite kasutamiseks või/ja pöördumiseks 

tervishoiutöötaja poole 

1. Selgitab kliendile võimalikke massaaži-/teraapiajärgseid füsioloogilisi 

toimeid, nõustab ja juhendab edasisteks tegevusteks (eneseabi vahendite 

kasutamine) või pöördumiseks tervishoiutöötaja poole, kasutades 

eest/vene/inglise keelt. 

 

ÕV.7: 

Rakendab eeldusainetes omandatud teoreetilisi teadmisi ja 

praktilisi oskusi vastavalt etteantud ülesandele ja hindab 

teraapia/massaaži tulemust 

  

1. Analüüsib kliendi seisundit lähtuvalt anamneesist ja etteantud 

ülesandest, põhjendades sobiva(-te) teraapia(-te)-/massaaziliigi (-kide) 

valikut 

2. Viib läbi massaaži/teraapia seansi vastavalt ülesandele rakendades 

selleks sobivaid tehnikaid 

3. Hindab teraapia/massaaži tulemust (valu vähenemine vastavalt 

valuskaalale, liigesliikuvuse paranemine, turse alanemine, meeleolu 

paranemine, jne) vastavalt juhendile. 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teoreetilisi teadmisi 

üldmassaaži põhialustest ja 

massaažiergonoomikast 

Teema: Massaaži põhialused 
Alateemad: massaaži mõiste, ajalugu, 

massaaži klassifikatsioon, toimed (kindlasti 

mainida ka bioaktiivsed ained), massaaži 

töövahendid ja ruum, nõuded massöörile, 

näidustused ja vastunäidustused,  

Alateemad: Massaažiergonoomika: ohustatud 

kehapiirkonnad, millised probleemid tekivad 

valest keha asendist, mis põhjustab vale 

kehahoiu, haigusseisundid, mis tekivad valest 

kehaasendist. Praktilised harjutused  

ÕV.1: HK 1,2 

Loeng, enesetestid 

Arutelu, rühmatöö 

 

0,5 EKAP 13 tundi 

Teooria õpe: 3t 

Praktiline õpe: 5t 

IT: 5 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele. 



Õppematerjalid  

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi klassikalise 

massaaži teooriast  

Teema: Klassikaline massaaž 

Alateemad:  Massaaži spetsiifika, töökoha 

ettevalmistamine, anamneesi kogumine, hügieen, 

Klassikalise massaaži ajalugu. massaaži 

toimemehhanismid ja toimed. klassikalise massaaži 

võtete toime. kliendi hindamine, töö dokumenteerimine. 

Massaaži läbiviimise metoodika. Töövahendid ja 

tööruum. Ergonoomika, organismi massaažijärgsed 

vastureaktsioonid (ortostaatiline, vasomotoorne toime 

jne), otsesed ja kaudsed toimed ja soovitused peale 

massaaži, 

ÕV.1: HK 3-4 

Loeng, enese testid 

 

4 EKAP 104 tundi 

Teooria õpe: 4t 

 

ÜL.2: Õpilane  rakendab teoreetilisi ja 

praktilisi teadmisi töökoha 

ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel ning viib läbi 

massaaži/teraapia seansi vastavalt 

juhendile ja massaaži/teraapia liigi 

spetsiifikale 

Alateemad:  töövahendite kasutamine (kreemid, lauad, 

rullid jne.), kliendi katmine, kliendi asendid, massööri 

tööasendid, võtted, tehnikad (trigerpunktid, ja venitused) 

ja toimed võtete lõikes, massaaži alustamine, 

lõpetamine, töökoha korrastamine massaažiseansi 

järgselt. Seansi ülesehitus, massaaž kehaosade kaupa.  

ÕV.2-6 

loeng, praktiline töö, 

ülesannete 

lahendamine, 

Analüüs 

 

Praktiline õpe: 64t 

IT: 36 

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb 

5 (viis) massaaži/teraapiaseanssi ja 

kirjutab kokkuvõtte analüüsides 

õpiväljundite 2-6 saavutamist 

Lõiming: Praktika, Töötervishoid ja tööohutus, 

Suhtlemise ja klienditeeninduse alused, Erialased 

võõrkeeled, kliendi seisundi hindamine, haigusõpetuse 

alused, anatoomia-füsioloogia 

Probleemipõhine õpe Sh. praktiline töö 4 

tundi 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on osalenud 90 % õppetöös, 

sooritanud (kõik) tunnikontrollid, praktilised ja iseseisvad tööd lävendi tasemel. Õpiväljundite 

saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 



Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud tunnikonspekt, M.Ilves., L.Rannamaa., M.Müür., A-

K.Kartau.(2012).“Klassikaline massaaži õpik“  R.M.S.R. Trükikunst, Õppevideo. 

 

Hindamismeetodid ja –ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi klassikalise 

massaaži teooriast 

Teema: Idamaade massaažide filosoofilised aspektid 

I 

Alateemad: viie elemendi teooria, bioaktiivsed punktid, 

energia liikumine, (yin ja yan, meridiaanid, prana, qi 

jne), idamaade massaažiliikide tekkelood liikide kaupa 

(India, Tai, Hiina ja nende võrdlus) 

ÕV.1: HK 1,2 

Loeng, enesetestid 

 

0,5 EKAP 13 tundi 

Teooria õpe: 6 

IT: 7 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud tunnikonspekt, õppevideo 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi klassikalise 

massaaži teooriast 

 

Teema: Tai massaaž 

Alateemad: Massaaži spetsiifika, töökoha 

ettevalmistamine, anamneesi kogumine, hügieen, 

töövahendite kasutamine (matid, rullid, padjad jne.), 

kliendi riietus ja katmine, kliendi asendid,  

ÕV.1: HK 3-4 

Loeng, enesetestid 

4 EKAP 104 tundi 

Teooria õpe: 4t 

 

PR. ÜL.2: Õpilane  rakendab 

teoreetilisi ja praktilisi teadmisi 

töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel ning viib läbi 

massaaži/teraapia seansi vastavalt 

juhendile ja massaaži/teraapia liigi 

spetsiifikale 

Alateemad: massööri tööasendid, võtted ja toimed 

võtete lõikes, massaaži alustamine, lõpetamine, 

organismi massaažijärgsed vastureaktsioonid 

(ortostaatiline toime jne) ja soovitused peale massaaži, 

töökoha korrastamine massaažiseansi järgselt. Seansi 

ülesehitus, massaaž kehaosade kaupa. Kliendi 

teenindamine ja suhtlemine. 

ÕV.2-6 

loeng, praktiline töö, 

ülesannete 

lahendamine, 

Analüüs 

 

Praktiline õpe: 64t 

IT: 36 

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb Lõiming: Praktika, Töötervishoid ja tööohutus, Probleemipõhine õpe Sh. praktiline töö 4 



5 (viis) massaaži/teraapiaseanssi ja 

kirjutab kokkuvõtte analüüsides 

õpiväljundite 2-6 saavutamist 

Suhtlemise ja klienditeeninduse alused, Erialased 

võõrkeeled, kliendi seisundi hindamine, haigusõpetuse 

alused, anatoomia-füsioloogia 

tundi 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on osalenud 90 % õppetöös, 

sooritanud (kõik) tunnikontrollid, praktilised ja iseseisvad tööd lävendi tasemel. Õpiväljundite 

saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud tunnikonspekt, M. Ilves., M. Kaljuvee, M-L. Toiavr.,  A-K. Kartau. (2014)“ 

Kaasaegse tai joogamassaaži õpik“ M.I.Massaažikool 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi klassikalise 

massaaži teooriast 

 

Teemad: On-site massaaž  
Alateemad: Massaaži spetsiifika, töökoha 

ettevalmistamine, anamneesi kogumine, hügieen, 

töövahendite kasutamine (toolid, lauad, padjad jne.), 

kliendi riietus,  

ÕV.1: HK 3-4 

Loeng, enesetestid 

1 EKAP 26 tundi 

 

PR. ÜL.2: Õpilane  rakendab 

teoreetilisi ja praktilisi teadmisi 

töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel ning viib läbi 

massaaži/teraapia seansi vastavalt 

juhendile ja massaaži/teraapia liigi 

spetsiifikale 

Alateemad: kliendi asendid, massööri tööasendid, 

võtted ja toimed võtete lõikes, massaaži alustamine, 

lõpetamine, organismi massaažijärgsed 

vastureaktsioonid (gravitatsiooni toime - vererõhk jne) 

ja soovitused peale massaaži, töökoha korrastamine 

massaažiseansi järgselt. Seansi ülesehitus, massaaž 

kehaosade kaupa. Kliendi teenindamine ja suhtlemine. 

ÕV.2-6 

loeng, praktiline töö, 

ülesannete 

lahendamine, 

Analüüs 

 

Praktiline õpe 17 

IT: 8 

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb 

5 (viis) massaaži/teraapiaseanssi ja 

kirjutab kokkuvõtte analüüsides 

õpiväljundite 2-6 saavutamist 

Lõiming: Praktika, Töötervishoid ja tööohutus, 

Suhtlemise ja klienditeeninduse alused, Erialased 

võõrkeeled, kliendi seisundi hindamine, haigusõpetuse 

alused, anatoomia-füsioloogia 

Probleemipõhine õpe Sh. praktiline töö 4 

tundi 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on osalenud 90 % õppetöös, 

sooritanud (kõik) tunnikontrollid, praktilised ja iseseisvad tööd lävendi tasemel. Õpiväljundite 



saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Õpetaja enda kogutud ja koostatud õppematerjal,  

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi klassikalise 

massaaži teooriast 

 

Teemad: Spordimassaaž algtase 

Alateemad: Sissejuhatus spordimassaaži.  

Spordimassaaži ajalugu. Spordimassaaži olemus. 

Mõjutatavad anatoomilised piirkonnad. Näidustused ja 

vastunäidustused. Toimetegurid. Erinevate spordialade 

spetsiifika. Erinevad perioodid spordis. Protseduuriks 

vajalikud vahendid. massaaži spetsiifika, spordimassaaži 

alaliigid, töökoha ettevalmistamine, anamneesi 

kogumine, hügieen, töövahendite kasutamine (lauad, 

rullid, õlid, käterätid jne.), kliendi katmine, kliendi 

asendid, 

ÕV.1: HK 3-4 

Loeng, enesetestid 

3 EKAP 78 Tundi 

Teooria õpe: 4t 

IT: 4t 

PR. ÜL.2: Õpilane  rakendab 

teoreetilisi ja praktilisi teadmisi 

töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel ning viib läbi 

massaaži/teraapia seansi vastavalt 

juhendile ja massaaži/teraapia liigi 

spetsiifikale  

Alateemad: massööri tööasendid, võtted ja toimed 

võtete lõikes, massaaži alustamine, lõpetamine, 

organismi massaažijärgsed vastureaktsioonid 

(ortostaatiline toime jne) ja soovitused peale massaaži, 

töökoha korrastamine massaažiseansi järgselt. Seansi 

ülesehitus, massaaž kehaosade kaupa. Kliendi 

teenindamine ja suhtlemine. 

ÕV.2-6 

loeng, praktiline töö, 

ülesannete 

lahendamine, 

Analüüs 

 

Praktiline õpe: 50t 

IT: 10t 

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb 

5 (viis) massaaži/teraapiaseanssi ja 

kirjutab kokkuvõtte analüüsides 

õpiväljundite 2-6 saavutamist 

Lõiming: Praktika, Töötervishoid ja tööohutus, 

Suhtlemise ja klienditeeninduse alused, Erialased 

võõrkeeled, kliendi seisundi hindamine, haigusõpetuse 

alused, anatoomia-füsioloogia 

Probleemipõhine õpe Sh. praktiline töö 4 

tundi 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on osalenud 90 % õppetöös, 

sooritanud (kõik) tunnikontrollid, praktilised ja iseseisvad tööd lävendi tasemel. Õpiväljundite 



saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Õpetaja enda kogutud ja koostatud õppematerjal 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi klassikalise 

massaaži teooriast 

 

Teemad: Segmentmassaaž algtase 

Alateemad: Sissejuhatus segmentmassaaži.  

massaaži spetsiifika, seljaaju segmentaarne ehitus, 

metameeria, neurofüsioloogia,  anamneesi kogumine, 

Reflektoorsed muutused segmentmassaažil. Nõuded 

protseduuriks. 

ÕV.1: HK 3-4 

Loeng, enesetestid 

3 EKAP 78 tundi 

Teooria õpe: 3t 

IT: 4t 

 

PR. ÜL.2: Õpilane  rakendab 

teoreetilisi ja praktilisi teadmisi 

töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel ning viib läbi 

massaaži/teraapia seansi vastavalt 

juhendile ja massaaži/teraapia liigi 

spetsiifikale 

Alateemad: kliendi asendid, massööri tööasendid, 

võtted ja toimed võtete lõikes, massaaži alustamine, 

lõpetamine, organismi massaažijärgsed 

vastureaktsioonid (ortostaatiline toime jne) ja soovitused 

peale massaaži, töökoha korrastamine massaažiseansi 

järgselt. Seansi ülesehitus vastavalt näidustusele. 

ÕV.2-6 

loeng, praktiline töö, 

ülesannete 

lahendamine, 

Analüüs 

 

Praktiline õpe: 50t 

IT: 10t 

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb 

5 (viis) massaaži/teraapiaseanssi ja 

kirjutab kokkuvõtte analüüsides 

õpiväljundite 2-6 saavutamist 

Lõiming: Praktika, Töötervishoid ja tööohutus, 

Suhtlemise ja klienditeeninduse alused, Erialased 

võõrkeeled, kliendi seisundi hindamine, haigusõpetuse 

alused, anatoomia-füsioloogia 

Probleemipõhine õpe Sh. praktiline töö 4 

tundi 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on osalenud 90 % õppetöös, 

sooritanud (kõik) tunnikontrollid, praktilised ja iseseisvad tööd lävendi tasemel. Õpiväljundite 

saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid  

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 



ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi klassikalise 

massaaži teooriast 

 

Teemad: Lastemassaaž   

Alateemad: massaaži spetsiifika, laste ealine iseärasus 

ja arenguetapid,  töökoha ettevalmistamine, anamneesi 

kogumine, hügieen, töövahendite kasutamine (lauad, 

rullid, käterätid jne.), organismi massaažijärgsed 

vastureaktsioonid (uni, rahutus, nutt jne) ja soovitused 

peale massaaži, 

ÕV.1: HK 3-4 

Loeng, enesetestid 

2 EKAP 52 tundi 

Teooria õpe 8t 

IT: 4 

PR. ÜL.2: Õpilane  rakendab 

teoreetilisi ja praktilisi teadmisi 

töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel ning viib läbi 

massaaži/teraapia seansi vastavalt 

juhendile ja massaaži/teraapia liigi 

spetsiifikale 

Alateemad: kliendi katmine, kliendi asendid, massööri 

tööasendid, võtted ja toimed võtete lõikes, massaaži 

alustamine, tegemine, lõpetamine, töökoha korrastamine 

massaažiseansi järgselt. Seansi ülesehitus, massaaž 

kehaosade kaupa. Kliendi teenindamine ja suhtlemine. 

ÕV.2-6 

loeng, praktiline töö, 

ülesannete 

lahendamine, 

Analüüs 

 

Praktiline õpe: 27t 

IT: 14t 

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb 

5 (viis) massaaži/teraapiaseanssi ja 

kirjutab kokkuvõtte analüüsides 

õpiväljundite 2-6 saavutamist 

Lõiming: Praktika, Töötervishoid ja tööohutus, 

Suhtlemise ja klienditeeninduse alused, Erialased 

võõrkeeled, kliendi seisundi hindamine, haigusõpetuse 

alused, anatoomia-füsioloogia 

Probleemipõhine õpe Sh. praktiline töö 4 

tundi 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on osalenud 90 % õppetöös, 

sooritanud (kõik) tunnikontrollid, praktilised ja iseseisvad tööd lävendi tasemel. Õpiväljundite 

saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid  

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi klassikalise 

massaaži teooriast 

Teema: Lümfimassaaž 

Alateemad: massaaži spetsiifika, lümfisüsteemi ehitus, 

tursete tekkepõhjused, anamneesi kogumine, lümfiringe 

manuaalse mõjutamise võimalused, töökoha 

ettevalmistamine, hügieen, organismi massaažijärgsed 

ÕV.1: HK 3-4 

Loeng, enesetestid 

4,5 EKAP 117 

tundi 

Teooria õpe: 5t 

IT: 4 



 vastureaktsioonid (uni, rahutus, nutt jne) ja soovitused 

peale massaaži, 

PR. ÜL.2: Õpilane  rakendab 

teoreetilisi ja praktilisi teadmisi 

töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel ning viib läbi 

massaaži/teraapia seansi vastavalt 

juhendile ja massaaži/teraapia liigi 

spetsiifikale  

Alateemad: töövahendite kasutamine (lauad, rullid, 

käterätid, talk jne.), kliendi katmine, kliendi asendid, 

massööri tööasendid, võtted ja toimed võtete lõikes, 

massaaži alustamine, lõpetamine, töökoha korrastamine 

massaažiseansi järgselt. Seansi ülesehitus, massaaž 

kehaosade kaupa. Kliendi teenindamine ja suhtlemine. 

ÕV.2-6 

loeng, praktiline töö, 

ülesannete 

lahendamine, 

Analüüs 

 

Praktiline õpe: 

101t 

IT: 49t 

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb 

5 (viis) massaaži/teraapiaseanssi ja 

kirjutab kokkuvõtte analüüsides 

õpiväljundite 2-6 saavutamist 

Lõiming: Praktika, Töötervishoid ja tööohutus, 

Suhtlemise ja klienditeeninduse alused, Erialased 

võõrkeeled, kliendi seisundi hindamine, haigusõpetuse 

alused, anatoomia-füsioloogia 

Probleemipõhine õpe Sh. praktiline töö 4 

tundi 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on osalenud 90 % õppetöös, 

sooritanud (kõik) tunnikontrollid, praktilised ja iseseisvad tööd lävendi tasemel. Õpiväljundite 

saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud õppematerjalid 

 

Hindamismeetodid ja –ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi klassikalise 

massaaži teooriast 

 

Teema: Refleksoteraapia 

Alateemad: massaaži spetsiifika, laste ealine iseärasus 

ja arenguetapid,  töökoha ettevalmistamine, anamneesi 

kogumine, hügieen, organismi massaažijärgsed 

vastureaktsioonid (uni, rahutus, nutt jne) ja soovitused 

peale massaaži, 

ÕV.1: HK 3-4 

Loeng, enesetestid 

3,5 EKAP 91 tundi 

Teooria õpe 13 

IT: 4t 

PR. ÜL.2: Õpilane  rakendab 

teoreetilisi ja praktilisi teadmisi 

töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

Alateemad: töövahendite kasutamine (lauad, rullid, 

käterätid jne.), kliendi katmine, kliendi asendid, 

massööri tööasendid, võtted ja toimed võtete lõikes, 

ÕV.2-6 

loeng, praktiline töö, 

ülesannete 

Praktiline õpe: 53t 

IT: 22t 



vastuvõtmisel ning viib läbi 

massaaži/teraapia seansi vastavalt 

juhendile ja massaaži/teraapia liigi 

spetsiifikale  

massaaži alustamine, lõpetamine, töökoha korrastamine 

massaažiseansi järgselt. Seansi ülesehitus, massaaž 

kehaosade kaupa. Kliendi teenindamine ja suhtlemine. 

lahendamine, 

Analüüs 

 

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb 

5 (viis) massaaži/teraapiaseanssi ja 

kirjutab kokkuvõtte analüüsides 

õpiväljundite 2-6 saavutamist 

Lõiming: Praktika, Töötervishoid ja tööohutus, 

Suhtlemise ja klienditeeninduse alused, Erialased 

võõrkeeled, kliendi seisundi hindamine, haigusõpetuse 

alused, anatoomia-füsioloogia 

Probleemipõhine õpe Sh. praktiline töö 4 

tundi 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on osalenud 90 % õppetöös, 

sooritanud (kõik) tunnikontrollid, praktilised ja iseseisvad tööd lävendi tasemel. Õpiväljundite 

saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid  

 

Hindamismeetodid ja –ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi klassikalise 

massaaži teooriast 

 

Teema: Aroomteraapia 

Alateemad: massaaži spetsiifika, töökoha 

ettevalmistamine, anamneesi kogumine, hügieen, 

organismi massaažijärgsed vastureaktsioonid (uni, 

rahutus, nutt jne) ja soovitused peale massaaži, 

ÕV.1: HK 3-4 

Loeng, enesetestid 

3,5 EKAP 91 tundi 

Teooria õpe 13 

IT: 4t 

PR.ÜL.2: Õpilane rakendab 

teoreetilisi ja praktilisi teadmisi 

töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel ning viib läbi 

massaaži/teraapia seansi vastavalt 

juhendile ja massaaži/teraapia liigi 

spetsiifikale  

Alateemad: töövahendite kasutamine (lauad, rullid, 

käterätid jne.), kliendi katmine, kliendi asendid, 

massööri tööasendid, võtted ja toimed võtete lõikes, 

massaaži alustamine, lõpetamine, töökoha korrastamine 

massaažiseansi järgselt. Seansi ülesehitus, massaaž 

kehaosade kaupa. 

ÕV.2-6 

loeng, praktiline töö, 

ülesannete 

lahendamine, 

Analüüs 

 

Praktiline õpe: 32t 

IT: 13t 

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb 

5 (viis) massaaži/teraapiaseanssi ja 

Lõiming: Praktika, Töötervishoid ja tööohutus, 

Suhtlemise ja klienditeeninduse alused, Erialased 
praktiline 

harjutamine 

Sh. praktiline töö 4 

tundi 



kirjutab kokkuvõtte analüüsides 

õpiväljundite 2-6 saavutamist 

võõrkeeled, kliendi seisundi hindamine, haigusõpetuse 

alused, anatoomia-füsioloogia 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on osalenud 90 % õppetöös, 

sooritanud (kõik) tunnikontrollid, praktilised ja iseseisvad tööd lävendi tasemel. Õpiväljundite 

saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid  

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

PR. ÜL.1: õpilane koostab vastavalt 

anamneesile ja etteantud ülesandele 

massaaži-/teraapiaplaani, viib läbi 

massaaži/teraapiaseansi, rakendades 

selleks sobivaid tehnikaid ning hindab 

teraapia/massaaži tulemust vastavalt 

etteantud juhendile. 

 

 

Teemad: Situatsioonipõhine massaaž/teraapia 

Alateemad: anamneesi kogumine, massaažiga 

mõjutatavad haigusseisundid, massaažiliigi ja 

teraapialiigi (klassika, sport, lümf, tai, segment, shiatsu, 

reflekso, aroom,) valik ja seansi ülesehitus vastavalt 

näidustusele,  töövahendite kasutamine (matid, lauad, 

rullid, käterätid, õlid, jne.), kliendi asendid, massööri 

tööasendid, võtted ja toimed võtete lõikes, massaaži 

alustamine, tegemine, lõpetamine, organismi 

massaažijärgsed vastureaktsioonid (ortostaatiline toime 

jne) ja soovitused peale massaaži lähtuvalt kliendi 

seisundist  

Lõiming: antud teema lõimib ühtseks tervikuks 

inimkeha ehituse –talitluse ja seisundi hindamine  ning 

massaaž ja selle läbiviimine moodulite läbimisel 

omandatud teadmised, annab suunised juhised teadmiste 

ja oskuste rakendamiseks praktikas. 

ÕV.7 

praktiline töö, 

probleemipõhine 

õpe, Analüüs 

 

5,5 EKAP 143 

tundi  

Praktiline õpe: 101t 

IT: 42t 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui on sooritanud tunnikontrollid, praktilised ja 

iseseisvad tööd lävendi tasemel. Õpiväljundite saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Situatsioonipõhise massaaži/teraapia teemaga hinnatakse ÕV.7. saavutamist, HK.1-3 kaudu. 

Hinnatakse läbitud massaaži/teraapialiikide rakendamise oskust praktikas lähtudes anamneesist ja 



inimkeha ehituse –talitluse ja seisundi hindamine  ning massaaž ja selle läbiviimine moodulite 

läbimisel omandatud teadmiste/oskuste lõimimist. 

Hindekriteeriumid HINNE 5:  

 Sooritab kõik kirjalikud tööd massaaži/teraapialiigi teooria raames.  

 Esitab kõik iseseisvad tööd (Õpilane protokollib viis iseseisvalt teostatud 

massaaži/teraapiaseanssi ja teeb kokkuvõtte analüüsides õpiväljundite 2-6 saavutamist) 

tähtaegselt 

 Õpilane  rakendab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel, viib läbi massaaži/teraapia seansi vastavalt juhendile ja massaaži/teraapia liigi 

spetsiifikale, vastab demonstreerimisel täiendavatele küsimustele ning analüüsib valitud võtete, 

nende tehnilise teostuse ja massaaži/teraapia seansi ülesehituse efektiivsust kliendile tema 

seisundist tulenevalt. 

HINNE 4:  

 Sooritab kõik kirjalikud tööd massaaži/teraapialiigi teooria raames.  

 Esitab kõik iseseisvad tööd (Õpilane protokollib viis iseseisvalt teostatud 

massaaži/teraapiaseanssi ja teeb kokkuvõtte analüüsides õpiväljundite 2-6 saavutamist) 

tähtaegselt 

 Õpilane  rakendab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel ning viib läbi massaaži/teraapia seansi vastavalt juhendile ja massaaži/teraapia 

liigi spetsiifikale ja vastab demonstreerimisel täiendavatele küsimustele. 

HINNE 3: 

 Sooritab kõik kirjalikud tööd massaaži/teraapialiigi teooria raames.  

 Esitab kõik iseseisvad tööd (Õpilane protokollib viis iseseisvalt teostatud 

massaaži/teraapiaseanssi ja teeb kokkuvõtte analüüsides õpiväljundite 2-6 saavutamist) 

tähtaegselt 

 Õpilane  rakendab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel ning viib läbi massaaži/teraapia seansi vastavalt juhendile ja massaaži/teraapia 

liigi spetsiifikale 

Mooduli kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Mooduli läbimist hinnatakse kõikide mooduli teemade lõikes. 



Õppijal tuleb demonstreerida omandatud kompetentsust käesoleva mooduli ja praktika läbimisel  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli 

maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

4 Praktika 32  

Nõuded mooduli alustamiseks Moodul 1 ,kõigi ÕV saavutamine, Moodul 2. ÕV.1-8 saavutamine, Moodul 3, ÕV.1-6 

saavutamine. 

Mooduli eesmärk Praktikaga taotletakse, et õppija oskab siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja 

praktikat järgides eriala töötervishoiu-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid, et kinnistada ja 

täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundeid. 

Praktika käigus arendab õpilane võõrkeele-, sotsiaalset- ja kodanikupädevust ning 

ettevõtlikkust ja algatusvõimet. 

Õpiväljund 

ÕV1: Analüüsib ja hindab enda valmisolekut 

praktika alustamiseks  ning iseseisvaks 

tegutsemiseks töömaailmas. 

ÕV2: Analüüsib ja hindab enda arengut 

massöörina ja meeskonnaliikmena 

praktikaettevõttes 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 
1. analüüsib ja hindab enda valmisolekut iseseisvaks tegutsemiseks ettevõttepraktikal 

vastavalt ülesandele.   

2. Kirjeldab enda arengut ettevõtte praktika jooksul massöörina ja meeskonnaliikmena 

praktikaettevõttes  

3. Analüüsib ja hindab enda valmisolekut iseseisvaks tegutsemiseks töömaailmas 

ettevõttepraktika käigus koostatud portfoolio alusel 

ÕV3: Analüüsib ja hindab vaatluspraktika käigus 

nähtu põhjal massööri töökorraldust ja –protsessi 

ning kehtivate töökeskkonnanõuete täitmist. 

 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane: 
4. kirjeldab taastusravikeskuse/haigla  meeskonna töö iseloomu, töökeskkonna ja 

tööohutusnõuete täitmist. 

5. kirjeldab massaaži- või füsioteraapia protseduuri  ülesehitust ja selles kasutatavate 

erinevate elementide (töökoha ettevalmistus enne ja korrastamine pärast 

massaažiseanssi, anamneesi võtmine, massaaži tegemine, massaažiseansi ülesehitus, 

massaaži lõpetamine, kliendi teenindus, hügieen, ergonoomika, töö-eetika, jms) 

rakendamise põhimõteteid.  



ÕV4: Osutab massaažiteenust vastavalt 

koostatud väliürituse projektile 

meeskonnaliikmena või individuaalselt, omandab 

ja kinnistab erialaseid teadmisi, oskusi ja 

kogemusi. (võõrkeeled, suhtlemine ja 

klienditeenindus, massaažiliigid, inimkeha ehitus  

ja talitlus, massaažiergonoomika, hügieen)  

 

ÕV5: Täidab praktika jooksul massaažiteenuse 

osutamisega seotud praktikapäevikut ja analüüsib 

end massööri ja teenindajana, ja püstitatud 

eesmärkide saavutamist  

 

Hindamiskriteeriumid   

Õpilane: 

6. Järgib massaažipraktika käigus ohutuid töövõtteid, massaaži ergonoomikat, 

suhtlemise- ja klienditeeninduse head tava, hügieeni nõudeid. 

7. Planeerib massaažiseansi/kuuri ja teeb massaaži raviasutuses vastavalt ülesandele. 

8. Hindab ja analüüsib raviasutuses (haigla, reh, polikl, tervisekeskus, medical spa) 

praktikal nähtut ja kogetut ning teeb kokkuvõtte vaatlusprotokolli. 

9. Hindab ja analüüsib enda sobivust raviasutuses meeskonna liikmena/massöörina 

tööprotsessis vastavalt ülesandele. Teeb ettepanekuid tööprotsessi tõhustamiseks. 

(sisuline pool, korralduslik pool)  

10. Planeerib massaažiseansi (-d) ja teeb massaaži väliüritus(t)el vastavalt projektile. 

11. Hindab ja analüüsib vastavalt ülesandele välipraktikal nähtut ja kogetut. 

12. Hindab ja analüüsib väliürituse projekti rakendumise tulemusi vastavalt ülesandele. 

13. Hindab ja analüüsib end massööri ja teenindajana väliüritusel vastavalt ülesandele. 

14. Planeerib massaažiseansid ja teeb massaaži ettevõtte praktikal vastavalt ülesandele. 

15. Hindab ja analüüsib vastavalt ülesandele ettevõtte praktikal nähtut ja kogetut. 

16. Hindab ja analüüsib end massööri ja teenindajana ettevõtte praktikal vastavalt 

ülesandele. 

ÕV6: Mõistab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 

meeskonnaliikmena, näidates üles isikliku 

initsiatiivi klientide leidmisel ja kliendibaasi 

loomisel, rakendades erinevaid müügitehnikaid 

ning lähtudes klienditeeninduse heast tavast ja 

majanduslikust mõtteviisist.  

 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane: 

17. Järgib ettevõtluspraktika käigus, suhtlemis-,  klienditeeninduse- ja raamatupidamise 

head tava, hügieeninõudeid, andmekaitse seadust jne 

18. Korraldab ja osaleb erinevates rollides massaažisalongi töös vastavalt majandus ja 

ettevõtlus teema raames vastavalt koostatud äriplaanile. 

19. Hindab ja analüüsib ettevõtluspraktikal äriplaani rakendumise tulemusi. 

20. Hindab ja analüüsib end ettevõtjana ja klienditeenindajana ettevõtluspraktikal vastavalt 

ülesandele. 

21. Hindab ja analüüsib oma rolli meeskonnaliikmena ettevõtluspraktikal vastavalt 

ülesandele. (mina kui juht, mina kui administraator, mina kui koristaja jne) 

22. Analüüsib ja hindab saavutatud tulemust tööprotsessis meeskonnaliikmena, tuues välja 

oma tugevused ja nõrkused, ning tehes ettepanekuid tööprotsessi parendamiseks. 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  Õppemeetodid Maht tundides 



moodulitega 

ÕV.1, HK.1  

 Ül.1: Õpilased analüüsivad enda valmisolekut 

praktika alustamiseks läbi massaažiseansi 

planeerimise vastavalt situatsioonülesandele.  

ÕV.2, HK.2  

Ül.2: Õpilased analüüsivad rühmatööna seni 

läbitud praktika kogemuse põhjal enese arengut 

massöörina ja meeskonnaliikmena 

praktikaettevõttes  

HK.3  

Ül.3: Praktika läbimise jooksul koostatud 

portfoolio alusel teeb õpilane ettekande milles 

kirjeldab ja teeb kokkuvõtte enda arengust 

erinevate praktikaliikide läbimisel ja 

valmisolekust töömaailma sisenemiseks.  

Teema: Praktikaseminar  

Alateemad:  

 valmisolek praktikale asumiseks, 

praktika korraldus,  

 Analüüs ja hinnang enda arengule 

massöörina ja meeskonnaliikmena 

praktikaettevõttes. 

 Analüüs ja hinnang enda 

valmisolekuks iseseisvaks 

tegutsemiseks töömaailmas 

 

ÕV.1, HK.1 

Paneeldiskussioon,  

ÕV.2, HK.2 

Rühmatöö  

HK.3 Õpimapp, kui 

tööde kogu, 

küsimuste esitamine 

ja vastamine 

1,5 EKAP, 39 tundi 

Teooria 12 t 

Eelseminar 4 t 

Vaheseminar 4 t 

Praktika kaitsmine 4 t 

 

IT: 28 t 

ÕV.3, HK.4 
Ül.4:  Õpilane koostab kokkuvõtte 

vaatlusprotokollide põhjal, andes hinnangu 

taastusravikeskuses/ haiglas vaatluspraktika 

käigus nähtule, kirjeldades raviasutuse 

töökorraldust ja töökeskkonda ning analüüsides 

massööri töö spetsiifikat ja  enda sobivust 

taastusravi meeskonna liikmena /massöörina.  

ÕV.3, HK.5 

Ül.6: Õpilane arutleb rühmatöö käigus 

vaatluspraktikal nähtud massaaži- või 

füsioteraapia protseduuri ülesehitust ja selles 

kasutatavate erinevate elementide (töökoha 

ettevalmistus enne ja korrastamine pärast 

Teema: Vaatluspraktika 

Alateemad:  

 töökoha ettevalmistus enne ja 

korrastamine pärast protseduuri,  

 anamneesi võtmine,  

 teraapia läbiviimise jälgimine,  

 protseduuri ülesehitus, -lõpetamine,  

 kliendi teenindus,  

 hügieen,  

 ergonoomika,  

 töö-eetika. 

 

ÕV.3, HK.4 

õppekäik,  

analüüsiv 

kirjutamine,  

ÕV.3, HK.5 

Seminar,  

rühmatöö 

2 EKAP, 52 tundi 

Praktiline töö: 26 t 

IT: 26 t 

 



massaažiseanssi, anamneesi võtmine, massaaži 

tegemine, massaažiseansi ülesehitus, massaaži 

lõpetamine, kliendi teenindus, hügieen, 

ergonoomika, töö-eetika, jms) rakendamise 

põhimõteteid ja esitab ettekande. 

ÕV4: HK: 6, 7, 10, 14 

Ül.7: Õpilane planeerib massaažiseansi/kuuri ja  

teeb massaaži ettevõttes (spa keskuses, haiglas, 

rehab. keskuses, salongis) vastavalt 

massaaziseansi plaanile rakendades teoreetilisi 

teadmisi, erialaseid praktilisi oskusi, vahendeid, 

järgides tööohutuse ja ergonoomika põhimõtteid 

ning suhtleb klientidega tagasiside saamiseks.  

 

ÕV4: HK: 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 

Ül.8: Õpilane analüüsib ja hindab kogu ettevõtte 

praktika jooksul koostatud 

massaažiseansiaruannete ja -protokollide põhjal 

saavutatud tulemust tööprotsessis, tuues välja 

oma tegevuse tugevused ja nõrkused (SWOT) 

Teema: Ettevõttepraktika.  

Spa keskus, Haiglapraktika, Rehabilitatsiooni 

keskus, Massaažisalongi praktika 

Alateemad: erinevad haigused ja massaaž 

nende korral, ealised iseärasused, 

erivajadused, multikultuursus, meeskonna- ja 

koostööoskus, suhtlemis- ja väljendusoskus, 

aja planeerimise oskus, teenindusoskused, 

kutseoskused, probleemilahendamise oskus, 

initsiatiivikus ja organiseerimisvõime, 

iseseisvalt töötamise oskus, pingetaluvus, 

õppimisvõime, käitumine ja suhtumine 

(korrektsus, täpsus, kohusetundlikkus, huvi 

tundmine) 

Lõiming: töö- ja keskkonnaohutus, erialane 

inglise keel, massaaži põhialused,  

suhtlemine ja klienditeenindus 

ÕV4: HK: 7, 10, 14 

Proovitöö,  

praktiline töö,  

ÕV4: HK: 8, 9, 15, 

16 

Analüüsiv 

kirjutamine, 

Materjali kogumine 

ja 

süstematiseerimine,  

juhtumi analüüs,  

Haiglapraktika:  

4 EKAP, 104 tundi 

Praktiline töö: 104 t 

 

SPA praktika 

6 EKAP, 156 tundi 

Praktiline töö: 156 t 

 

Massaažisalongi 

praktika  

14 EKAP, 364 tundi 

Praktiline töö: 156 t 

ÕV4: HK:  10 

ÕV.5: HK: 11-13 

Ül.9: Õpilane osutab massaaziteenust ja  koostab 

projekti lõppedes aruande väliürituse projekti 

rakendumise tulemustest, andes hinnangu 

väliürituse käigus massööri töö spetsiifikale ning 

analüüsides end massöörina tuues välja oma 

tegevuse tugevused ja nõrkused (SWOT). 

 

Teema: Välipraktika 

Alateemad: finantseerimine, reklaam, 

logistika, kliendi tellimuse sisu, 

müügistrateegia), töötulemuste 

dokumenteerimine, analüüsimine ja aruande 

koostamine. Töökeskkonna eripära, 

klientuuri eripära, erisused töökorralduses ja 

organiseerimises erinevates 

ÕV.4: HK: 6, 10 

ÕV.5: HK: 11-13 

praktika 

Analüüsiv 

kirjutamine, 

Materjali kogumine 

ja 

süstematiseerimine,  

Väliürituse praktika 

3,5 EKAP, 91 tundi 

Praktiline töö: 91 t 



töökeskkondades, aktiivse müügi 

komponendid (flaierid, reklaam, maskott 

jne). Massaažiteenuse osutamine. 

juhtumi analüüs, 

ÕV6: HK: 17-22 

Ül.10: Õppijad korraldavad lähtuvalt projektist 

massaažikeskuse töö, rakendades eelnevalt 

omandatud teadmisi ja oskusi (suhtlemine ja 

klienditeenindus, majandus ja ettevõtlus, 

töötervishoid ja tööohutus) analüüsides projekti 

tõhusust, tehes projekti vajadusel muudatusi ja 

täiendusi. 

 

Teema: Ettevõtluspraktika   

Alateemad: Massaažisalongi töö 

koordineerimine ja majandamine, dokumendi 

töö, kliendi haldus, salongi sisustus, etikett, 

(riietus, klienditeenindus, suhtlemine) 

reklaam, salongi temaatika, kampaania sisu, 

otsuste majanduslikku põhjendatust, 

raamatupidamine, kasumlikkus, 

töökeskkond, ametijuhendid, mina 

massöörina meeskonnas, minu väljavaated 

tulevasel tööturul, SWOT, nõuded 

massaažisalongile, seadusandlus 

ettevõtluseks. 

ÕV6: HK: 17-22 

Projekti elluviimine 

Analüüsiv 

kirjutamine, 

eneseanalüüs, 

materjali kogumine 

ja 

süstematiseerimine,  

2 EKAP, 52 tundi 

Praktiline töö: 26  

IT: 26 

 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljundid loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on 

saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele praktika liikide lõikes.  

Õppematerjalid Õpetaja koostatud juhendmaterjal õpimapi koostamiseks, praktika juhend.  

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

5 Uurimustöö koostamine 5  

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud „Inimkeha ehituse ja talitluse seisundi hindamine“ ja  „Karjääri planeerimine ja ettevõtlus“ moodul 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane koostab teoreetilise või praktilise uurimustöö ja analüüsib erialast kirjandust 

ning loob seoseid massööri erialaga. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 



ÕV.1: Koostab ja kaitseb erialasel aktuaalsel teemal 

uurimustööd juhendist lähtuvalt  
Õpilane: 

1. kirjeldab uurimustöö teema valiku põhimõtteid 

2. koostab, struktureerib ning vormistab uurimustöö vastavalt uurimustöö 

koostamise juhendile. 

3. kaitseb koostatud uurimustöö vastavalt kaitsmisprotseduurile. 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: EELSEMINAR: õpilane 

diskuteerib kaasõpilastega teoreetilise 

ja praktilise uurimustöö erinevuse, 

uurimustöö koostamise 

põhimõtete/etappide ja võimalike 

uurimustöö teemade üle. 

http://www.pjg.ee/doc/uurimustoo-

juhend-2012.pdf  

ÜL.2: 1 VAHESEMINAR: õpilane 

esitleb valitud uurimustöö teema, 

eesmärgi ja esmase töökava 

põhjendades valitud teema 

aktuaalsust. 

ÜL.3: 2 VAHESEMINAR: õpilane 

esitleb uurimustöö struktuuri ja sisu, 

analüüsides töö koostamisel tekkinud 

probleeme. 

ÜL.4: EELKAITSMINE: õpilane 

viib läbi uurimustöö proovikaitsmise.  

ÜL.5: UURIMUSTÖÖ 

KAITSMINE: Õpilane kaitseb 

Teema: Uurimustöö koostamine 

Eelseminari alateemad: 

 teoreetilise ja praktilise uurimustöö 

erisused: mõõdetavate parameetrite 

(dünaamika) ja situatsiooni põhjal 

(haigusseisundi (arstlik diagnoos) 

muutused) koostatava praktilise 

uurimustöö põhimõtted, kontrollgrupp 

jne. 

 uurimustöö koostamise 

põhimõtted/etapid/eetika; 

 uurimustöö teemade valimise 

põhimõtted; 

 kirjandusallikate kasutamise ja 

viitamise põhimõtted; 

1.Vaheseminari alateemad:  
 Valitud töö teema, eesmärgi ja töökava 

analüüs; 

 Valimi põhimõtted,   

 Uurimustöö  andmekogumismeetodite 

põhimõtted: intervjuu, eksperiment, 

ÕV.1: HK 1,2 

Loeng,  

Arutelu, rühmatöö 

Uurimis e. lõputöö 

Materjali kogumine ja 

süstematiseerimine. 

Küsimuste esitamine ja 

vastamine 

 

5 EKAP 130 tundi 

Teooria õpe: 3t 

Praktiline õpe: 5t 

IT: 5 

http://www.pjg.ee/doc/uurimustoo-juhend-2012.pdf
http://www.pjg.ee/doc/uurimustoo-juhend-2012.pdf


koostatud uurimustöö vastavalt 

kaitsmisprotseduurile. 

mõõtmine, ankeetküsitlus jne; 

 Uurimustöö koostamine ja 

vormistamine; 

2.vaheseminari teemad: 

 uurimustöö kaitsmise põhimõtted, 

nõuded (kaitsekõne, esitlus, jne) 

 esinemine uurimustöö kaitsmisel; 

 retsenseerimise põhimõtted 

Eelkaitsmine: 

 uurimustöö kaitsmise protsess ja 

kaitsekõne analüüs 

Uurimustöö kaitsmine: 

Uurimustöö kaitsmine 

Hindamine Eristav hindamine vastavalt õppekorralduseeskirjale (vt.p. 4.3.13) . Hindamine toimub uurimustöö 

kaitsmise protsessis. Moodul loetakse läbituks, kui õpilane on saavutanud eriala õppekava 

õpiväljundid vähemalt lävenditasemel 

Hindekriteeriumid HINNE 5: 
1.Õpilane on koostanud töökava ja sooritanud hindamisülesanded 1-4 vastavalt 

hindamiskriteeriumitele 1 ja 2.  

2.Õpilane kaitseb koostatud uurimustöö järgmiste kriteeriumite alusel 

 Töö suuline ettekanne: ettekanne on ette valmistatud, arusaadav ja loogiliselt üles ehitatud 

 õpilane argumenteerib oma seisukohti ja vastab komisjoni küsimustele, 

 ettekanne loob tööst ülevatliku pildi ning rõhutatud on olulisi aspekte antud teema puhul, toob 

välja uued erialaga seotud ajakohased aspektid, 

 ettekanne on ladus, õpilane valdab teemat suurepäraselt 

HINNE 4: 
1.Õpilane on koostanud töökava ja sooritanud hindamisülesanded 1-4 vastavalt 



hindamiskriteeriumitele 1 ja 2.  

2.Õpilane kaitseb koostatud uurimustöö järgmiste kriteeriumite alusel 

 ettekanne on ette valmistatud, arusaadav ja loogiliselt üles ehitatud 

 õpilane argumenteerib oma seisukohti ja vastab komisjoni küsimustele 

 ettekanne loob tööst ülevatliku pildi ning rõhutatud on olulisi aspekte antud teema puhul  

 ettekanne on ladus, õpilane valdab teemat väga hästi 

HINNE 3: 
1.Õpilane on koostanud töökava ja sooritanud hindamisülesanded 1-4 vastavalt 

hindamiskriteeriumitele 1 ja 2.  

2.Õpilane kaitseb koostatud uurimustöö järgmiste kriteeriumite alusel 

 ettekanne on ette valmistatud, arusaadav ja loogiliselt üles ehitatud 

 õpilane argumenteerib oma seisukohti ja vastab komisjoni küsimustele 

 ettekanne loob tööst ülevatliku pildi kuid mõned olulised aspektid on jäänud rõhutamata 

 ettekanne on ladus, õpilane valdab teemat hästi 

Mooduli kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Mooduli läbimist hinnatakse kõikide mooduli teemade lõikes. 

Õppijal tuleb demonstreerida omandatud kompetentsust käesoleva mooduli ja praktika läbimisel  

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

6 SPA teraapia  12  

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad  

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane teab Spa filosoofilisi aluseid, ajalugu, spaade struktureerimise põhimõtteid, 

spaaga seonduvaid mõisteid ja terminoloogia, mõistab protseduuride olemust, sisu, vajalikkust ning mõju 

inimorganismile. Õpilane omandab vajalikud teadmised ja oskused spa teenuste peamistest ilu-, tervise- ja 

raviprotseduuridest.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 



ÕV.1: Teab ja mõistab spaa üld ja liigipõhist ajalugu ja 

nendega seotud filosoofilisi aspekte, klassifikatsioone, 

nende eripära ning protseduuride läbiviimisega kaasnevaid 

ohte;  

Õpilane: 

5. Defineerib spaa mõistet, kirjeldab spaa üldajalugu, filosoofilisi aspekte, 

kirjeldab spaa struktureerimise põhimõtteid, päritolu ja toimimise 

põhimõtteid 

6. Kirjeldab spaa teenuste üldisi näidustusi vastunäidustusi ja  põhjendab 

protseduuride üldtoimeid inimorganismile   

7. Kirjeldab spateraapia/protseduuri eripära ja selle läbiviimisega 

kaasnevaid ohte  

ÕV.2: Rakendab õpingute käigus omandatud teoreetilisi 

teadmisi ja praktilisi oskusi spa teraapia/protseduuride 

läbiviimiseks vastavalt etteantud ülesandele ja hindab spaa 

teraapia/protseduuri tulemust 

  

8. Analüüsib kliendi seisundit lähtuvalt anamneesist ja etteantud 

ülesandest, põhjendades sobiva(-te) speaa teraapia(-te)-/protseduuri(-de) 

valikut 

9. Viib läbi  spaa teraapia/protseduuri vastavalt ülesandele rakendades 

selleks sobivaid tehnikaid 

10. Kirjeldab Spaa teraapia/protseduuri tulemust (füüsilise ja vaimse 

seisundi muutust (kliendi käte, jalgade, näo seisundi muutus, jumestuse 

efektiivsus, naha seisundi muutus, valu vähenemine, meeleolu muutus 

jms.)) vastavalt juhendile. 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teoreetilisi teadmisi spa 

filosoofiast ja ajaloost, mõistetest, 

spaa liikidest, koduse spa spetsiifikast 

ja spaas pakutavatest ilu-, tervise- ja 

raviprotseduuridest, näidustrustest ja 

vastunäidustustest, terminoloogiast ja 

kasutatavatest vahenditest. 

Teema: Spa alused  

Alateemad: Spa olemus ja terminoloogia: Spa 

mõiste ja -kultuur ja etikett, teenused, 

näidustused ja vastunäidustused spaa 

teenustele, Spapaketid ja nende koostamise 

alused, Trendid spades, Spaade 

struktureerimise põhimõtted, Kodune Spa: 

põhimõte, ravimtaimed lõõgastumiseks, 

taimejoogid, mähised, emulsioonid, maskid, 

õlid ja koorijad, ettevalmistus koduseks spaa 

hoolduseks, Spaa elamuse loomine, Kodused 

ÕV.1: HK 1,2 

Loeng, enesetestid 

 

1,5 EKAP 52 tundi 

Teooria: 16 t 

IT: 10 t 

 



hoolitsused kehale, tegevused peale 

protseduuri 

Lõiming: massaaži põhialused, sagedamisi 

esinavead haigused 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud konspekt, ppt, õppevideo, e-õppe materjalid 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi tervise ja 

raviprotseduuride põhimõtetest  

Tervise ja raviprotseduurid 

Alateemad:  

 Ülevaade kehahoolitsustest,  

 protseduuride liigitamine, 

 protseduurid erinevatele sihtgruppidele,  

 ohutusnõuded terviseprotseduuridele. 

 Protseduuride ja hoolitsuste ruumid,  

 Kodused spaa hoolitsused (ettevalmistus ja 

planeerimine koduseks spaa-hoolitsuseks, spaa 

elamuse loomine, vannirituaalid, mediteerimine, 

ravimtaimed lõõgastumiseks, taimejoogid, 

mähised, emulsioonid, maskid, õlid ja koorijad 

jne) 

 veeprotseduurid (vesiravi moodused, sauna 

tervistav mõju, erinevad saunad ja 

saunaprotseduurid),  

 muud ravid ja nende mõju tervisele (elektriravi, 

soolaravi, muusikatreaapia, valgusravi, 

värviteraapia, muda- ja turbaravi, soojusravi) 

ÕV.1: HK 3 

ÕV.2: HK 4-6 

Loeng, enesetestid 

rühmatöö 

3 EKAP 78 tundi 

Teooria 6 t 

IT: 4 t 

ÜL.2: Õpilane  rakendab teoreetilisi ja 

praktilisi teadmisi töökoha 

Alateemad: 

 kehahoolitsused (koorimised, trimmivad ja 
ÕV.2-6 Praktiline töö: 39 t 



ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel ning viib läbi keha- ja 

kapslihoolitsuse seansi vastavalt 

juhendile ja protseduuri spetsiifikale 

salendavad mähised) 

 kapslihoolitsused  

Alateemad:  Töökoha ettevalmistamine, protseduuri 

alustamine, lõpetamine, töökoha korrastamine 

protseduuri järgselt, vahendite kasutamine. Seansi 

ülesehitus, protseduur kehaosade kaupa. 

praktiline töö, 

ülesannete 

lahendamine, 

Analüüs 

 

IT: 29 t 

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb 

5 (viis) tervise ja raviprotseduuri ja 

kirjutab kokkuvõtte analüüsides ÕV.2 

saavutamist 

Lõiming: Praktika, Töötervishoid ja tööohutus, 

Suhtlemise ja klienditeeninduse alused, Erialased 

võõrkeeled, kliendi seisundi hindamine, haigusõpetuse 

alused, anatoomia-füsioloogia 

Probleemipõhine õpe Praktiline Õpe: 5 t 

Hindamine Mitteeristav hindamine.  Lisa teks 

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud konspekt, ppt, õppevideo, e-õppe materjalid 

 

Hindamismeetodid ja –ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi klassikalise 

massaaži teooriast 

Teema: Näohoolitsused  

Alateemad:  

 Kosmetoloogia põhialused 

 Kuidas kasutada kosmeetilisi tooteid ja „kodust 

hooldust“ hooajalises nahahoolduses.  

 Peamised teadmised rasuse- , kuiva- ja 

normaalse naha hooldamisel nii laugudel, näol, 

kaelal kui ka dekoltee piirkonnal.  

 Peamised kosmeetilised probleemid: 

vananemine, kuperoosa, hüperpigmentatsioon, 

rasune (probleemne) nahk jne., põhjused ja 

patogenees, 

 Plastilise- ja ravimassaži põhialused: peamised 

võtted, tehnika, täitmise järjekord, 

mõjumehhanism, näidustused ja 

ÕV.1: HK 1,2 

Loeng, enesetestid 

arutelu 

 

2.EKAP, 52 t 

Teooria õpe: 6 t 

IT: 7 

  



vastunäidustused.  

PR. ÜL.2: Õpilane  rakendab 

teoreetilisi ja praktilisi oskusi  

näomassaaži/hoolitsuse seansi 

läbiviimisel vastavalt juhendile ja 

massaaži/hoolitsuse spetsiifikale 

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb 

5 (viis) tervise ja raviprotseduuri ja 

kirjutab kokkuvõtte analüüsides ÕV.2 

saavutamist 

 Kosmeetilise massaaž: põhivõtted ja tehnikad,  

eesmärk, toimed, näidustused ja 

vastunäidustused,  soovitatav kuuri pikkus ja 

seanside/kuuride sagedus, vahendid, tehnikad 

 Näohoolitsused: Maskide klassifikatsioon, 

pealekandmismeetod, eemaldamine, kasutades 

kosmeetika tooteid, toimemehhanism ja 

näidustus, reziimi määramise liigid. 

 Igapäevase nahahoolduse peamised etapid 

(puhastus, niisutamine, toitmine, kaitsmine).  

ÕV.1: HK 3 

ÕV.2: HK 4-6 

Analüüs, praktiline 

harjutamine, 

analüüs, rühmatöö 

Praktiline õpe: 24 t 

IT: 10 

 

 

 

 

Praktiline õpe: 5 t 

 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud konspekt, ppt, õppevideo, e-õppe materjalid 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi jalahoolitsuste 

põhialustest 

Teema: Jalahoolitsused 

 töökoha ja teenindaja ettevalmistus, hügieen 

 kaasaegsed desinfektsiooni vahendid ja pindade 

puhastuse reeglid 

 instrumendid, instrumentide sterilisatsioon 

 Jalalaba anatoomia ja füsioloogia (nahk, lihased, 

luud, küüned) 

ÕV.1: HK 1-2 

Loeng, enesetestid 

3 EKAP 78 tundi 

Teooria õpe: 6 t 

IT: 10 t 

PR. ÜL.2: Õpilane  rakendab 

teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi  

massaaži/pediküüri seansi läbiviimisel 

vastavalt juhendile ja 

massaaži/pediküüri spetsiifikale 

Alateemad:. 

 hügieenilise-esteetilise pediküüri tehnikad 

 Küünelaki eemaldamine 

 Küüne lõikamine ja viilimine 

 Jalgade leotamine 

 Valli eemaldamine 

ÕV.1: HK 3 

ÕV.2: HK 4-6 

Analüüs, praktiline 

harjutamine, 

analüüs, rühmatöö  

Praktiline õpe: 34 t 

IT: 23 t 



 Küüneserva viimistlus 

 Jala massaaz, koorimised, mähised 

ÜL.3: ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: 

õpilane teeb 5 (viis) tervise ja 

raviprotseduuri ja kirjutab kokkuvõtte 

analüüsides ÕV.2 saavutamist 

Lõiming:  Probleemipõhine õpe praktiline töö 5 

tundi 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on osalenud 90 % õppetöös, 

sooritanud (kõik) tunnikontrollid, praktilised ja iseseisvad tööd lävendi tasemel. Õpiväljundite 

saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud konspekt, ppt, õppevideo, e-õppe materjalid 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi depilatsiooni 

põhialustest 

 

Teemad: Depilatsioonid  
Alateemad: Depilatsiooni põhialused: 

 Töökoha varustus, materjalid ja kosmeetilised 

vahendid (enne ja pärast depilatsiooni 

kasutatavad  vahendid) 

 Karvatüübid, -liigid, ehitus ja füüsilised 

omadused 

 Vastunäidustused depilatsioonil  

 Liimaine (vaha, suhkur jt) liigid ja omadused  

 Erinevate kehapiirkondade depilatsiooni 

iseärasused 

ÕV.1: HK 1-2 

Loeng, enesetestid 

1EKAP 26 tundi 

Teooria õpe: 4 t 

IT: 2 t 

PR. ÜL.2: Õpilane  rakendab 

teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi 

depilatsiooni läbiviimiseks . 

Alateemad: 

 Sissekasvanud karvade profülaktika 

 Depilatsiooni tegemine erinevatel 

kehapiirkondadel 

 Depilatsioon külma, sooja liimainega 

(vahaga/suhkruga jt) 

ÕV.1: HK 3 

ÕV.2: HK 4-6 

Analüüs, praktiline 

harjutamine, 

analüüs, rühmatöö  

Praktiline õpe: 8 t 

IT:2 t 



ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb 

5 (viis) massaaži/teraapiaseanssi ja 

kirjutab kokkuvõtte analüüsides 

õpiväljundite 2-6 saavutamist 

Lõiming: Praktika,  Probleemipõhine õpe Praktiline õpe: 5 t 

Hindamine Mitteeristav hindamine.  

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud konspekt, ppt, õppevideo, e-õppe materjalid 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teoreetilisi teadmisi 

kätehoolitsuste põhialustest 

 

Teemad: Kätehoolitsused (maniküür, koorimised, 

mähised) 

Alateemad: Kätehoolitsuste põhialused: 

 töökoha ja teenindaja ettevalmistus, hügieen 

 Käe anatoomia ja füsioloogia (nahk, lihased, 

luud, küüned) 

 kaasaegsed desinfitseerimisvahendid 

ÕV.1: HK 1-2 

Loeng, enesetestid 

3 EKAP 78 Tundi 

Teooria õpe: 6 t 

IT: 7 t 

PR. ÜL.2: Õpilane  rakendab 

teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi 

kätehoolitsuse/maniküüri 

läbiviimiseks vastavalt  protseduuri 

spetsiifikale  

Alateemad:  

 Hügieeniline – esteetiline maniküür  

 Instrumentide  puhastamine ja steriliseerimine 

 Naha puhastamine ja steriliseerimine 

 Küünelaki eemaldamine 

 Küüne lõikamine ja viilimine 

 Käte leotamine 

 Küüneserva viimistlus 

 Käte massaaz, koorimised ja mähised 

 Soe maniküür 

 Euroopa manikuur 

 Küünte lakkimine 

ÕV.1: HK 3 

ÕV.2: HK 4-6 

Analüüs, praktiline 

harjutamine, 

analüüs, rühmatöö 

 

Praktiline õpe: 24 t 

IT: 10 t 

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb Lõiming: praktika Probleemipõhine õpe Praktiline õpe: 5 t 



5 (viis) massaaži/teraapiaseanssi ja 

kirjutab kokkuvõtte analüüsides 

õpiväljundite 2-6 saavutamist 

Hindamine Mitteristav hindamine.  

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud konspekt, ppt, õppevideo, e-õppe materjalid 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi jumestamise 

põhialustest 

 

Teemad: Jumestamine 
Alateemad: jumestamise põhialused: 

 Jumestamise baasteadmised ja hügieen  

 Meigi liigid ja vahendid 

 värviõpetus 

 erinevad jumestustehnikad ja materjalid 

ÕV.1: HK 1-2 

Loeng, enesetestid 

1EKAP 26 tundi 

Teooria õpe: 4 t 

IT: 2 t 

PR. ÜL.2: Õpilane rakendab 

teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi 

jumestuse tegemisel vastavalt 

juhendile ja jumestamise spetsiifikale 

Alateemad:  

 näo-, nahatüübi, asümmeetria analüüs ja 

korrigeerimise meetodid jumestusega 

 Päevane meik 

 Õhtune meik 

 Spa meik 

 Näo puhastamine 

ÕV.1: HK 3 

ÕV.2: HK 4-6 

Analüüs, praktiline 

harjutamine, 

analüüs, rühmatöö  

Praktiline õpe: 8 t 

IT:2 t 

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane teeb 

5 (viis) massaaži/teraapiaseanssi ja 

kirjutab kokkuvõtte analüüsides 

õpiväljundite 2-6 saavutamist 

Lõiming: praktika Probleemipõhine õpe Praktiline õpe: 5 t 

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud konspekt, ppt, õppevideo, e-õppe materjalid 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljundid loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele praktika liikide lõikes 



Mooduli hindamine Moodul loetakse läbituks, kui õpilane on saavutanud tulemuse vastavalt mooduli 

hindamiskriteeriumitele teemade lõikes.  

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

3 Hiina massaaži põhialused 3 Rene 

Bürkland 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad  

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, soovidest, 

massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest, klienditeeninduse heast tavast. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

ÕV.1: Teab ja mõistab hiina massaaži ajalugu ja sellega 

seotud filosoofilisi aspekte, eripära ning protseduuride 

läbiviimisega kaasnevaid ohte;  

Õpilane: 

1. Defineerib hiina massaaži mõistet, kirjeldab hiina massaaži ajalugu, 

filosoofilisi aspekte, kirjeldab hiina massaaži teostamise ja toimimise 

põhimõtteid 

2. Kirjeldab hiina massaaži näidustusi, vastunäidustusi ja  põhjendab 

massaaži üldtoimeid inimorganismile   

3. Kirjeldab hiina massaaži eripära ja selle läbiviimisega kaasnevaid ohte  

ÕV.2: Rakendab õpingute käigus omandatud teoreetilisi 

teadmisi ja praktilisi oskusi hinna massaaži läbiviimiseks 

vastavalt etteantud ülesandele ja hindab massaaži tulemust 

  

4. Analüüsib kliendi seisundit lähtuvalt anamneesist ja etteantud 

ülesandest,  

5. Viib läbi  hiina massaaži vastavalt ülesandele rakendades selleks 

sobivaid tehnikaid 

6. Kirjeldab hiina massaaži tulemust (füüsilise ja vaimse seisundi muutust 

(kliendi käte, jalgade, näo seisundi muutus, jumestuse efektiivsus, naha 

seisundi muutus, valu vähenemine, meeleolu muutus jms.)) vastavalt 

juhendile. 

 



Hindamismeetodid ja –ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  moodulitega Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teadmisi klassikalise 

massaaži teooriast 

Teema: Hiina massaaži põhialused 

Alateemad: hiinapärased toitumised, ravi jne, et 

moodustaks mooduli 

Teema: Idamaade massaažide filosoofilised aspektid 

I  

Alateemad: viie elemendi teooria, bioaktiivsed punktid, 

energia liikumine, (yin ja yan, meridiaanid, prana, qi 

jne), idamaade massaažiliikide tekkelood liikide kaupa 

(India, Tai, Hiina ja nende võrdlus) 

ÕV.1: HK 1,2 

Loeng, enesetestid 

 

3 EKAP 78 tundi 

Teooria õpe: 34 t 

Praktiline õpe:6 t 

IT: 38 t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud tunnikonspekt, õppevideo 

Mooduli kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Mooduli läbimist hinnatakse kõikide mooduli teemade lõikes. 

Õppijal tuleb demonstreerida omandatud kompetentsust käesoleva mooduli ja praktika läbimisel  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

6 Joogaõpetus 2 Mai-Liis 

Toivar 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad  

Mooduli eesmärk Õpetamisega taotletakse, et õppija rakendab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi jooga praktiseerimisel, et 

massöörina end füüsiliselt ja vaimselt vormis hoida  ning soovitab kliendi vajadustele vastavaid jooga 

tehnikaid.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

ÕV.1: Teab ja mõistab jooga ajalugu rakendamise 

põhimõtteid ja võimalusi, harjutustega kaasnevaid ohte 

 

Õpilane: 

11. Kirjeldab jooga ajalugu, meetodeid ja rakendamise põhimõtteid,  

12. Kirjeldab jooga näidustusi, vastunäidustusi ja  põhjendab harjutuste  



üldtoimeid inimorganismile ja nendega kaasnevaid ohte 

13. Selgitab jooga ja tai massaaži vahelist seost 

 ÕV.2: 

Rakendab õpingute käigus omandatud teoreetilisi teadmisi 

ja praktilisi oskusi joogat praktiseerides ja hindab treeningu 

tulemusi 

14. Praktiseerib  joogat ja rakendab treeningus selleks sobivaid tehnikaid 

15. Hindab joogatreeningu tulemust (füüsilise ja vaimse seisundi muutust 

vastavalt juhendile. 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teoreetilisi teadmisi 

Jooga spetsiifikast, toimetest, 

rakendamise võimalustest, 

näidustutustes ja vastunäidustustest, 

ohtlikest harjutustest, kirjeldab jooga 

ja taimassaaži vahelisi seoseid 

Teema: Joogaõpetus 

Alateemad:  

 jooga põhialused ( joogaharjutused, -

hingamistehnikad, -kehaasendid, -

käteasendid, mantrad  ja 

mediteerimine) nende toime 

organismile ja teadvusele ja 

rakendamise võimalused 

 jooga ja tai massaaži vaheline seos.  

 jooga harjutuste hingamistehnikate, 

venituste, kehaasendite toimeid  ja 

mõju erinevatele organsüsteemidele. 

 Näidustused ja vastunäidustused,  

 Ohtlikud harjutused 

ÕV.1 HK. 1, 2, 3 

Loeng 

Enese testid ja ülesannete 

lahendamine 

2 EKAP 52 tundi 

Teooria õpe: 6 t 

IT: 12 t 

PR. ÜL.2: Õpilane rakendab 

teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi   

jooga treeningul osaledes vastavalt 

selle spetsiifikale ja juhendile  

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane 

koostab jooga treeningkava  

analüüsides ÕV.2 saavutamist 

Alateema: 

 Jooga harjutuste ja asendite 

sooritamine 

 Erinevate hingamistehnikate ja 

käteasendite  rakendamine 

joogaharjutuste meditatsioonide 

sooritamisel 

ÕV.2  HK 4, 5 

praktiline harjutamine 

analüütiline kirjutamine 

 

Praktiline õpe: 24 t 

IT: 10 t 



Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljundid loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud tunnikonspekt. Anti Kidron, Holger Oidjärv ``Harrastame joogat`` 2002  

Mondo, Dinabandhu Sarley, Ila Sarley ``Jooga Põhialused`` 2005 Ersen 

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

4 Pilates 2  

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad  

Mooduli eesmärk Õpetamisega taotletakse, et  õppija oskab pilatese abil massöörina end füüsiliselt ja vaimselt vormis hoida 

ning soovitada kliendile Pilatese harjutusi ja treeningut.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

ÕV.1: Teab ja mõistab pilatese ajalugu rakendamise 

põhimõtteid ja võimalusi, harjutustega kaasnevaid ohte;  
Õpilane: 

16. Kirjeldab Pilatese ajalugu, meetodeid ja rakendamise põhimõtteid,  

17. Kirjeldab Pilatese näidustusi, vastunäidustusi ja  põhjendab harjutuste  

üldtoimeid inimorganismile ja nendega kaasnevaid ohte 

ÕV.2: 

Rakendab õpingute käigus omandatud teoreetilisi teadmisi 

ja praktilisi oskusi Pilatese treeningul osalemisel ja hindab 

treeningu tulemusi 

  

4. Osaleb   Pilatese treeningus rakendades selleks sobivaid tehnikaid 

5. Hindab Pilatese treeningu tulemust (füüsilise ja vaimse seisundi muutust 

vastavalt juhendile. 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab Teema: Pilates   ÕV. HK  2 EKAP 52 tundi 



struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teoreetilisi teadmisi 

Pilatese spetsiifikast, toimetest, 

rakendamise võimalustest, 

näidustutustes ja vastunäidustustest 

ning ohtlikest harjutustest 

Teemad:  

 Pilatese spetsiifika,  ajalugu, rakenduse 

võimalused,  

 näidustused ja vastunäidustused,  

 ohtlikud harjutused,   

 organismi teraapiajärgsed 

vastureaktsioonid  

Loeng, enesetestid 

 

PR. ÜL.2: Õpilane  rakendab 

teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi   

pilatese treeningul osaledes vastavalt 

selle spetsiifikale ja juhendile  

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane 

koostab Pilatese treeningkava  

analüüsides ÕV.2 saavutamist 

Alateemad: 

 Pilatese seansi ülesehitus  

 töökoha ettevalmistamine  

 töövahendite kasutamine (klotsid, 

rullid, tasakaalulauad, aparaadid, 

kummilindid, hantlid, matid  jne.),   

 harjutused, asendid, toimed 

asendite/harjutuste lõikes, korduste arv 

ja intensiivsus raskusaste, tempo ja 

rütm, muusika mõju 

  

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui õpilane on osalenud 90 % õppetöös, 

sooritanud (kõik) tunnikontrollid, praktilised ja iseseisvad tööd lävendi tasemel. Õpiväljundite 

saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Õppematerjalid  

 

Hindamine Eristav hindamine. Õpiväljund loetakse saavutatuks, kui on sooritanud tunnikontrollid, praktilised ja 

iseseisvad tööd lävendi tasemel. Õpiväljundite saavutamise tagab  lõimitud õppetegevus. 

Situatsioonipõhise massaaži/teraapia teemaga hinnatakse ÕV.7. saavutamist, HK.1-3 kaudu. 

Hinnatakse läbitud massaaži/teraapialiikide rakendamise oskust praktikas lähtudes anamneesist ja 

INIMKEHA EHITUSE –TALITLUSE ja SEISUNDI HINDAMINE  ning MASSAAŽ JA SELLE 



LÄBIVIIMINE moodulite läbimisel omandatud teadmiste/oskuste lõimimist. 

Hindekriteeriumid HINNE 5:  

 Sooritab kõik kirjalikud tööd massaaži/teraapialiigi teooria raames.  

 Esitab kõik iseseisvad tööd (Õpilane protokollib viis iseseisvalt teostatud 

massaaži/teraapiaseanssi ja teeb kokkuvõtte analüüsides õpiväljundite 2-6 saavutamist) 

tähtaegselt 

 Õpilane  rakendab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel, viib läbi massaaži/teraapia seansi vastavalt juhendile ja massaaži/teraapia liigi 

spetsiifikale, vastab demonstreerimisel täiendavatele küsimustele ning analüüsib valitud 

võtete, nende tehnilise teostuse ja massaaži/teraapia seansi ülesehituse efektiivsust kliendile 

tema seisundist tulenevalt. 

HINNE 4:  

 Sooritab kõik kirjalikud tööd massaaži/teraapialiigi teooria raames.  

 Esitab kõik iseseisvad tööd (Õpilane protokollib viis iseseisvalt teostatud 

massaaži/teraapiaseanssi ja teeb kokkuvõtte analüüsides õpiväljundite 2-6 saavutamist) 

tähtaegselt 

 Õpilane  rakendab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel ning viib läbi massaaži/teraapia seansi vastavalt juhendile ja massaaži/teraapia 

liigi spetsiifikale ja vastab demonstreerimisel täiendavatele küsimustele. 

HINNE 3: 

 Sooritab kõik kirjalikud tööd massaaži/teraapialiigi teooria raames.  

 Esitab kõik iseseisvad tööd (Õpilane protokollib viis iseseisvalt teostatud 

massaaži/teraapiaseanssi ja teeb kokkuvõtte analüüsides õpiväljundite 2-6 saavutamist) 

tähtaegselt 

 Õpilane  rakendab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi töökoha ettevalmistamisel ja kliendi 

vastuvõtmisel ning viib läbi massaaži/teraapia seansi vastavalt juhendile ja massaaži/teraapia 

liigi spetsiifikale 

 

 



Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

6 Aleksanderi tehnika 2 Aliis 

Sarapik 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad  

Mooduli eesmärk Õpetamisega taotletakse, et  õppija oskab Aleksanderi tehnika abil massöörina end füüsiliselt ja vaimselt 

vormis hoida ning valida nii enda kui ka kliendi vajadustele vastavaid harjutusi ning sooritada neid 

korrektselt.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

ÕV.1: Teab ja mõistab Aleksanderi tehnika ajalugu, 

printsiip,  teraapia spetsiifika ja toimed organismile 

 

Õpilane: 

18. Kirjeldab Aleksanderi tehnika ajalugu, meetodeid ja teraapia spetsiifika,  

19. Kirjeldab Aleksanderi tehnika näidustusi, vastunäidustusi ja  põhjendab 

harjutuste  toimeid inimorganismile  

 ÕV.2: 

Rakendab õpingute käigus omandatud teoreetilisi teadmisi 

ja praktilisi oskusi Aleksandertehnikat praktiseerides ja 

hindab treeningu tulemusi 

20. Praktiseerib  Aleksanderi tehnikat ja rakendab treeningus selleks 

sobivaid tehnikaid 

21. Hindab Aleksanderi tehnika treeningu tulemust (füüsilise ja vaimse 

seisundi muutust vastavalt juhendile. 

 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teoreetilisi teadmisi 

Aleksandertehnika spetsiifikast, 

toimetest, rakendamise võimlaustest, 

näidustutustes ja vastunäidustustest  

Teema: Aleksanderi tehnika 

Alateemad:   

 F. M. Alexanderi printsiip 

 teraapia spetsiifika,  

 ajalugu,  

 rakenduse võimalused 

 Näidustused, vastunäidustused  

ÕV.1 HK 1-2 

Loeng 

Enese testid ja ülesannete 

lahendamine  

3 EKAP 52 tundi 

Teooria õpe: 6 t 

IT: 12 



PR. ÜL.2: Õpilane  rakendab 

teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi  

Aleksanderi tehnika kasutamisel ning 

demonstreerib harjutusi vastavalt 

teraapia  spetsiifikale ja juhendile  

ÜL.3: ISESEISEV TÖÖ: õpilane 

koostab endale  Aleksanderi tehnika 

treeningkava  analüüsides ÕV.2 

saavutamist 

Alateemad: 

 Praktilised harjutused keha 

kasutamiseks ja tasakaalustamiseks 

 stressitoovatest pingetest (k.a. selja- ja 

peavalud) vabanemine konkreetse 

tegevuse kaudu  

 praktilised harjutused tööks iseendaga  

 asendid,  

 toimed asendite/harjutuste lõikes, 

korduste arv ja intensiivsus raskusaste,  

 tempo ja rütm,  

 organismi teraapiajärgsed reaktsioonid 

ja soovitused peale teraapiat, 

ÕV.2  HK 3-4 

praktiline harjutamine 

analüütiline kirjutamine 

 

Praktiline õpe: 24 t 

IT: 10 t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljundid loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õppematerjalid Õpetaja valmistatud tunnikonspekt 

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

6 Kinesioteipimine 2 Hille 

Maas  

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud tugiliikumisaparaadi anatoomia kesktasemel 

Mooduli eesmärk Õpetamisega taotletakse, et  õppija taastab, parandab ning soodustab lihaste ja liigeste füsioloogilist liikumist 

ilma nende liikumist piiramata rakendades kinesioteipimise tehnikaid ja meetodeid  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

ÕV.1: Mõistab kinesioteibi omadusi, kasutusvõimalusi, 

funktisonaalse hindamise põhimõtteid kinesioteipimise 
Õpilane: 

22. defineerib kinesioteipimise mõiste, kirjeldab kinseioteipimise 



kontseptsioonis, terapeutilisi- ja sportliku saavutusvõime 

tõstmise võimalusi, näidustusi ja vastunäidustusi;  

kasutusvõimalusi, päritolu ja toimimise põhimõtteid inimorganismile 

23. Kirjeldab kinesioteipimise üldisi näidustusi vastunäidustusi 

ÕV.2: 

Rakendab  teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi 

kinesioteipimisel vastavalt etteantud ülesandele ja hindab 

kinesioteipimise tulemust 

  

24. Analüüsib kliendi seisundit lähtuvalt anamneesist ja etteantud ülesandest  

25. Viib läbi kinesioteipimise vastavalt ülesandele rakendades selleks 

sobivaid tehnikaid 

26. Hindab kinesioteipimise tulemust (valu vähenemine vastavalt 

valuskaalale, liigesliikuvuse paranemine, jne) vastavalt juhendile. 

 

Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teoreetilisi teadmisi 

kinesioteipimise põhimõtetest 

Teema: Kinesioteipimine  

 anatoomiline kontseptsioon 

kinesioteipimisel,  

 teipimise põhjendatus,  võimalused,  

 töökoha ettevalmistamine, 

 anamneesi kogumine,  

 hügieen,  

 organismi vastureaktsioonid (allergia, 

karvasus, jne)  

 soovitused peale teipimist. 

ÕV.1 HK. 1, 2, 3 

Loeng 

Enese testid ja ülesannete 

lahendamine  

1 EKAP 26 tundi 

Teooria õpe: 4 t 

IT: 5 t 

 ÜL.2: Õpilane  rakendab teoreetilisi 

teadmisi ja praktilisi oskusi  

kinesioteipimise läbiviimiseli 

vastavalt juhendile ja etteantud 

ülesandele 

 

Alateemad:  

 üla- ja alajäseme ning kehatüve lihaste 

aplikatsioonid.  

 funktsionaalne hindamine 

kinesiotapingu kontseptsioonis 

(lihastestide ja liigesliikuvuse alusel 

aplikatsiooni lokalisatsiooni 

määramine),  

 töövahendite kasutamine (käärid, 

teibid, des, vahend, liimid jne.), 

ÕV.2  HK 4, 5 

praktiline harjutamine 

analüütiline kirjutamine 

 

Praktiline õpe: 8 t 

IT: 9 t 



 kliendi asendid, massööri tööasendid,  

 kinesiotapingu tehnikad lihas-

skeletisüsteemi ja sidekoe käsitluse 

korral,  

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljundid loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õppematerjalid Õpetaja poolt koostatud tunnikonspekt ja töövihik 

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetajad 

6 Loomamassaaž 3 Irina Bukk 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad  

Mooduli eesmärk Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi looma organismi ehitusest, talitlusest ning ohututest 

töövõtetest loomade töötamisel ning oskavad teostada klassikalist loomamassaaži.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

ÕV.1: Teab ja mõistab loomamassaaži ajalugu ja selle 

eripära, ning loomamassaaži läbiviimisega kaasnevaid ohte;  
Õpilane: 

27. Defineerib loomamassaaži mõiste, kirjeldab loomamassaaži ajalugu, 

selle eripära, toimimise põhimõtteid ja selle läbiviimisega kaasneivaid 

ohte  

28. Kirjeldab loomamassaaži üldisi näidustusi vastunäidustusi ja  põhjendab 

massaažia üldtoimeid loomaorganismile   

ÕV.2: Rakendab  teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi 

loomamassaaži tegemisel vastavalt etteantud ülesandele ja 

hindab tehtud massaaži tulemust 

  

29. Analüüsib looma seisundit lähtuvalt anamneesist ja etteantud ülesandest,  

30. Viib läbi loomamassaaži seansi vastavalt ülesandele rakendades selleks 

sobivaid tehnikaid 

31. Hindab loomamassaaži tulemust (valu vähenemine vastavalt 

valuskaalale, liigesliikuvuse paranemine, turse alanemine, meeleolu 

paranemine, jne) vastavalt juhendile. 



Hindamismeetodid ja -ülesanded Teemad ja alateemad ning lõimumine  

moodulitega 

Õppemeetodid Maht tundides 

ÜL.1: Õpilane lahendab 

struktureeritud ja avatud küsimustega 

testi kasutades teoreetilisi teadmisi 

loomamassaaži põhialustest ja looma 

organismi ehituse ja talituse eripärast 

ja looma psühholoogiast 

Teema: Loomamassaaž  

Teemad: 

Loomamassaaži põhialused:. Ajalugu. 

Eripära. Näidustused ja vastunäidustused. 

Massaaži toimed. Nõuded protseduuriks. 

Ohutus. Sagedamini esinevad haigused ja seos 

massaažiga.  

LOOMA ORGANISM. Ehitus ja talitlus. 

Suured ja väikesed loomad. Eripära 

inimesega.  

LOOMA PSÜHHOLOOGIA. Looma 

pidamine. Kasvatamine ja koolitamine. 

Premeerimine. Karistamine. Söötmine. Väike 

loom ja täiskasvanud loom. Looma kehakeel. 

ÕV.1 HK. 1, 2, 3 

Loeng 

Enese testid ja ülesannete 

lahendamine  

3 EKAP 78 tundi 

Teooria õpe: 6 t 

IT: 10 t 

PR. ÜL.2: Õpilane  kasutab 

teoreetilisi teadmisi jarakendab 

praktilisi oskusi töökoha 

ettevalmistamisel ja looma 

vastuvõtmisel ning viib läbi massaaži 

seansi vastavalt juhendile ja 

massaažiliigi spetsiifikale 

Alateemad: 
KLASSIKALINE LOOMAMASSAAŽ. 

Looma seisundi määramine, anamnees. 

Loomamassaaži tehnikad. Metoodika. 

Massaaži põhivõtted ja teostamise järjekord.  

ÕV.2  HK 4, 5 

praktiline harjutamine 

analüütiline kirjutamine 

 

Praktiline õpe: 34 t 

IT: 28 t 

Hindamine Mitteeristav hindamine (A/MA).  Õpiväljundid loetakse arvestatuks (A), kui õpilane on saavutanud 

tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud tunnikonspekt 

 


