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Võrdluses: 

 

• ISCI õppekava 

• Lillehammeri Ülikooli magistriprogrammi õppekava 

• Riia ülikooli magistriprogrammi õppekava, Riga Stradin´s University  

• Läti  koolitusfirma Mfocus õppekava 
 

 



 
 
Sihtgrupp ja eeltingimused 
 

Bakalaureuse kraadiga inimestega töötavad professionaalid erinevatelt 
elualadelt. 

Eestis, Lätis ANSE standard  

Norras: eelnev töökogemus 2 aastat 

ISCI: eelnev töökogemus 5 aastat 

Lätis: eelnev töökogemus 4 aastat 

ISCI, Läti ja Norra programmid valdkondade ülesed 

 



 
 
Õppejõudude kvalifikatsioon 

 

• Kõrgharidus 

• Superviisori haridus 

• Erineva taustaga õppejõud 

• Seeniori tase 

• Täiskasvanu koolituse kogemus 

• Lätis pedagoogilise hariduse nõue 

• Magistri programmis akadeemiline taust oluline 

 



 
Õpiväljundid 
 

Kompetentsid. Teadmiste, oskuste rakendamine. 

Oskus teadlikult siduda teooria praktikaga. Oskus planeerida, läbi viia ja 
hinnata individual-, grupi-, meeskonna-, organisatsioonisupervisiooni. 
Sotsiokultuuriline kontekst. 

Refleksioon ja eetilised tõekspidamised. Filosoofilised alused. 

ISCI ja Läti programmis coaching ja meeskonna,- 
organisatsioonisupervisioon. 

ISCI: transformatiivne õppimine, õppimisteooriad, psühhoteraapia 
meetodid. 



 
Maht ja struktuur 

Magistriprogramm:  
Norras: 2 aastat, 4 eraldi kursust, üks kord nädalas grupikohtumine 
Läti 2: 2 aastat, 4 semestrit, 2 kord nädalas.  
Lisaks üks individuaal või grupikohtumine kuus. 
Keskmiselt töötavad tudengid nädalas 20 tundi. 
 
Tööalane koolitus: 
Läti 2 ja ISCI: 2,5 aastat 3-4 moodulit aastas, 5-6 päeva, õppesupervisioon  
60 tundi, õpigrupid 50 tundi 
 
Maht: Norras 465 (60 tundi õppesupervisiooni grupis, idividuaalsupervisioon 
50 tundi, ind.supervision kodutöödega seoses 50 tundi), Lätis 594, ISCI 598 
(360 kontakttundi) 
Der Rote Faden/TLÜ: 3 aastat, 2340 tundi/90EAP 



 
 
 
Hindamine  

 

Magistriprogrammis magistritöö. 

ISCI ja Läti program:eksam praktiline töö grupis, lõputöö 

 Norras ei ole juhtumipõhist tööd eksamil. 4 kursust. Iga kursus lõpeb 
eksamiga. 

Portfoolio. 

Iirimaal: portfolio läbiva teema põhimõte. Lõputööd ei ole. 



 
 
 
Hindamine Lillehammeri Ülikoolis  

 

1.kursus: grupipresentatsioon ja kirjalik individuaalne refleksioon  

2.kursus: Individuaalne kirjalik eksam, grupipresentatsioon. Sise-, ja 
välishindajad. 

 3.kursus: individuaalrefleksioonil põhinev eksam, päevik, isiklik 
õppimisplaan + teise üliõpilase eksamitööle kommentaaride andmine. 

 4. kursus: Kirjalik ja suuline eksam. Erinevate moodulite ja seminaride 
kirjalikud tööd. Supervisiooni läbiviimine. 



 
 
 
Õppesupervisioon  

 

Norra programmis õppesupervisioon grupis. Individuaalset kohtumist ei 
ole. 

ISCI ja Läti: õppesupervisioon 60 akadeemilist tundi, õpigrupiga 
(peergroup) kohtumisi 50 tundi (protokollitud). Õpigrupp on Norras 
soovituslik. 

 



 
 
 
Praktika  

 

Norras 120 tundi, 60 tundi supervisiooni läbviimine, 60 teooriatega 
tutvumine, kirjanduse lugemine. 

Läti magistriprogramm: individual-, ja grupisupervisioon, 
organisatsioonisupervisioon 104 tundi. 

Läti : 30 tundi individuaalsupervisiooni + audiosalvestiste kirjalik analüüs.  

ISCI: 60 tundi individuaal supervisiooni (2-4 protsessi), 16 tundi meeskonna-, 
või grupisupervisiooni, 12 tundi vaatluspraktikat, 40 tundi iseseisvat tööd 
kirjandusega. 


