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Sissejuhatus ja taust
Euroopas on umbes 23% elanikkonnast vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus ning Euroopas tehtud uuringutest nähtub, et umbes
pooled patsiendid ei saa aru elementaarsest tervishoiuteabest, mida tervishoiutöötajad neile esitavad. See osa rahvastikust on terviseja meditsiiniuuringutes selgelt alaesindatud (Bonevski et al., 2014) ning on oluline, et me jõuaksime nende inimesteni, et parandada
läbipaistvust ja võrdsust meie tervishoius. Esimene samm on anda tervishoiutöötajatele, patsiendiorganisatsioonidele ja teistele
sidusrühmadele põhiteadmised teadusuuringute rollist, funktsioonist ja omadustest ning sellest, kuidas sellele kõrvale jäetud
sihtrühmale läheneda.

Selleks kasutatakse tõenduspõhistele tulemustele tuginevat uudset lähenemist õpetamisele ja õppimisele ning kavandatakse
täiendõppe ja koolitustegevusi, järgides Euroopa sotsiaalhartat (ETS, nr 163) ja Euroopa sotsiaalõiguste sammast (2017). Siinne
dokument on juhend EuroTEQi materjalide alusel koolitajatele.

Projekti eesmärgid on i) koostada tervishoiutöötajatele, patsiendiorganisatsioonidele ja teistele sidusrühmadele mõeldud
koolituspakett, ii) seda katsetada, iii) see kasutusele võtta ja iv) seda levitada, et nad saaksid pakkuda inimkeskset ravi ning toetada
patsiendi ja avalikkuse (eriti sotsiaalselt ebasoodsas olukorras oleva rühma) kaasamist terviseuuringutesse. Teine eesmärk on luua
funktsionaalne koolitusprogramm, milles kajastub Euroopa sotsiaal-kultuuriline mitmekesisus. Projekti eesmärk on teha
koolitusmaterjal kättesaadavaks paljudele erinevatele tervishoiutöötajatele ja teistele sidusrühmadele, kasutades eri kanaleid.

Projekti meetodid ja tegevused hõlmavad järgmist.

1. Funktsionaalne ja hinnatud õppematerjal, mis tugineb teaduslikule tõendusmaterjalile ning sihtrühma kuuluvate
riikide vajaduste analüüsile.
2. Koolitus avaldab kiiresti mõju tänu kvaliteetsele jätku-kutseõppele, mis tõhustab teenuste osutamist seeläbi, et
tähelepanu pööratakse vajadusele toetada patsientide ja avalikkuse (eriti sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevate
rühmade) kaasamist terviseuuringutesse.
3. Tervishoiuorganisatsioonid ja teised sidusrühmad saavad seda avalikku abimaterjali kasutada täiendkoolituse
pakkumiseks, mis ajakohastaks tervishoiutöötajate teadmisi selles valdkonnas, et tegutseda ohutult ja

tulemuslikult.
4. Euroopa Komisjoni prioriteedi kohaselt on väga oluline luua kestlikum tervishoiusüsteem, milles hea kvaliteediga
taskukohane ennetus ja aktiivravi on kõigile kättesaadav. Seetõttu on väga tähtis tagada tervise- ja
meditsiiniuuringutes läbipaistvus ja võrdsus, parandades kliiniliste uuringute ja mõõtmisalaseid teadmisi.
5. Koolitus on majanduslikult mõistlik ning ühtlasi jõuab selle abil suure hulga tervishoiutöötajate, üliõpilaste ja
teiste sidusrühmadeni. See on tingitud konkreetse ja ühepäevase fookustatud koolituse metoodilisest ülesehitusest
ning sellest, et koolitusel keskendutakse teadmiste ja oskuste puudujäägi kõrvaldamisele kõnealuses valdkonnas.
Pikas plaanis ajakohastatakse ja kohandatakse koolituspaketti ning selle rakenduskava teiste partnerite
tegevuseeskirjadega. Projekti peamised tulemused jäävad internetis vabalt kättesaadavaks vähemalt viieks
rahastusjärgseks aastaks ning tervishoiutöötajate ja sidusrühmade jaoks kauemakski. Eeldatakse, et projekti kaudu
loodud riikidevahelised võrgustikud ja suhted toovad kaasa ka uued koolitusalgatused ja projektid terves Euroopas.

Tänapäeva tervishoid tugineb suuresti tõenduspõhisele tegevusele, kus patsientidega
tegeletakse kliinilistest uuringutest saadud parimale tõendusmaterjalile toetudes. Samal ajal
saavad tervishoiutöötajad, patsiendid ja üldsus ühe enam tervisega seotud teavet (sh uute
teaduslike edusammude kohta) internetist ja mujalt meediast. Sellest hoolimata on Euroopas
märkimisväärselt palju tervisealast harimatust. Samal ajal rõhutatakse, et inimkeskne ravi on
tulemusliku haiguse ohje, kvaliteetse ravi ja paremate tulemuste saamise oluline osa ning

Projekti
eesmärk

soovitatav ja saavutatav eesmärk, mille poole tervishoiuteenuse osutajad ja organisatsioonid
peaksid püüdlema (Harding et al., 2015, WHO 2015).
Inimkeskset ravi on kirjeldatud kui „inimmeditsiini inimese jaoks, inimese poolt ja koos
inimesega“ (Casell 2010). Patsient on oma ravisse ja sellega seotud otsustesse aktiivselt
kaasatud (McCormack et al., 2015). Seega oodatakse tervishoiutöötajatelt üha enam, et nad
mitte ainult ei pakuks parimat võimalikku tõenduspõhist teenust, vaid annaksid patsientidele ja
nende peredele ka täpset ja kättesaadavat teaduslikku teavet, et võimaldada inimkeskset ravi ja

teha otsuseid üheskoos. Selleks on vaja põhiteadmisi kliinilistest uuringutest ning mõõtmise ja
uuringutulemuste tähendusest.
Ent olulistel tervishoiutöötajatel (nt õdedel, kes puutuvad patsientide ja nende peredega kokku
kõige sagedamini) ei pruugi olla põhiõppes selleks vajalikku.

Samal ajal on Euroopa tervishoiusüsteem suure eelarvesurve ja ühiskondliku pinge all ning vaja on parandada patsientidega seotud
tulemusi.
Selle kohta on Euroopa Komisjoni lisaaruandes ELi terviseolukorra kohta (State of Health in the EU – Companion Report 2017) öeldud
järgmist: „Kõik see oleneb sellest, kas tervishoiutöötajate võimekus on piisav, kas nad on õigete oskustega ja paindlikud, et tulla toime
tervishoiuvaldkonna muutuvate nõudmistega. Ent paljud riigid seisavad silmitsi kriitiliste tervishoiutööjõu probleemidega pakkumise,
jaotuse ja oskuste traditsioonilisuse valdkonnas. Uute ja sobivate oskuste edendamiseks on vaja reformida õppeprogramme ning

investeerida pidevasse kutsealasesse arengusse (lk 9).“
Tervishoiutöötajate pideva koolitamise ja arendamise vajadust on esile tõstetud direktiivis 2013/55/EL: „tagab liikmesriik … pidevat
kutsealast arengut julgustades, et [tervishoiutöötajad] saavad ajakohastada oma teadmisi …, et tagada jätkuvalt turvaline ja
[tulemuslik] ametialane tegevus“. Ühtlasi on oluline leida uuenduslikke lahendusi, mis muudavad tervishoiusüsteemid kestlikumaks.

Siinse projekti tulemuseks on funktsionaalne täiendkoolituse pakett tervishoiutöötajatele ja teistele sidusrühmadele, et parandada
nende arusaamist kliiniliste uuringute ülesehitusest ja mõõdikutest, et nad oskaksid teadusuuringute tulemusi hinnata ja edasi anda,
ning suurendada nende võimekust soodustada patsientide ja avalikkuse osalust terviseuuringutes (eriti sotsiaalselt ebasoodsas
olukorras olevate rühmade puhul).
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Riiklik analüüs ja küsitlus –
programmi elluviimine osalevates
riikides: tervishoiutöötajate ja
patisendiorganisatsioonide
arvamused

Teoreetiline aruanne:
tõenduspõhine praktika kõigile –
kuidas aru saada, selgitada ja
kaasata

Tervishoiutöötajatele ja patsientide
esindajatele mõeldud ühepäevane
koolitus, milles keskendutakse
kõnealuse valdkonna teadmistele ja
oskuste puudujäägile. Kooskõlas
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku
4. tasemega

Koolituse katsetamine ja
piloteerimine

Väljatöötatud koolitusmaterjalide
läbivaatamine, tõlkimine ja
kohandamine kohalike vajadustega

Infoüritused partnerriikides

Õpiväljundid
Kõigil Euroopa koolitustel on nüüd selged õpieesmärgid, mis on kooskõlas Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga. Iga eesmärgi saab
jagada konkreetseteks õpieesmärkideks, mis on lühikesed sisutihedad väited selle kohta, mida õppijad pärast koolituse läbimist
oskavad. Eesmärkide saavutamiseks koolitatakse õppijaid mitmes valdkonnas, milles nad omandavad teatavad pädevused.
Hästi määratletud ja liigendatud õpieesmärgid on olulised, sest need annavad õppuritele selge eesmärgi, millele õppimisel keskenduda,
ning määravad ära õpetamismeetodite valiku ja hindamisstrateegiad. Seetõttu on väga tähtis seada õppurite jaoks selged ja
kohandatud õpieesmärgid ning õpetamise/õppimise kord.
Selliste eesmärkide seadmiseks arvestame kahe erineva teooria/raamistikuga:
•

Bloomi hariduseesmärkide taksonoomia, mida on edasi arendatud ja täiendatud uusimate teadusuuringute tulemustega. See
toimub KSA-raamistikus: knowledge – teadmised (teada), skills – oskused (teada, kuidas) ja attitudes – hoiakud (olla). Euroopa
kvalifikatsiooniraamistikus nimetatakse viimast vastutuseks ja iseseisvuseks;

•

eesmärkidega seotud SMART-mudel: Specific (konkreetne), Measurable (mõõdetav), Attainable (saavutatav), Relevant (asjakohane)
ja Time-bound (ajaliselt piiritletud).

Bloomi taksonoomia
Uue või originaalteose loomine
Kavandamine, kokkupanemine, konstrueerimine, hüpoteesi püstitamine,
arendamine, sõnastamine, esitamine, uurimine
Seisukoha või otsuste põhjendamine
Hindamine, argumenteerimine, kaitsmine, hinnangu andmine, valimine,
toetamine, väärtuse määramine, kritiseerimine, kaalumine
Ideede vahel seoste leidmine
Eristamine, organiseerimine, seostamine, võrdlemine, vastandamine,
esile tõstmine, uurimine, eksperimenteerimine, küsimine, testimine
Teabe kasutamine uutes olukordades
Elluviimine, rakendamine, lahendamine, kasutamine, tõendamine,
tõlgendamine, opereerimine, kavandamine, eskiisi koostamine
Ideede või kontseptsioonide selgitamine
Klassifitseerimine, kirjeldamine, arutlemine, selgitamine,
identifitseerimine, lokaliseerimine, arusaamine, aruandmine, valimine,
tõlkimine
Faktide ja põhikontseptsioonide meeldetuletamine
Määratlemine, dubleerimine, loendamine, meeldejätmine,
kordamine, väljaütlemine

Pilt: https://www.aulasneo.com/en/2022/03/22/how-we-apply-the-bloom-taxonomy-in-classroomsneo/

EQF – Euroopa kvalifikatsiooniraamistik
•

Koolitusmaterjalid on loodud EQFi 4. taseme jaoks

Tase

4. tase

Teadmised

Faktilised ja teoreetilised
teadmised töö- või
õppevaldkonna eri
kontekstides

Oskused

Vastutus ja iseseisvus

Kognitiivsed ja praktilised
oskused, mida on vaja
selleks, et leida
konkreetsetele töö- või
õppevaldkonna
probleemidele
lahendused

Oma tegevuse juhtimine töö või
õppetöö kontekstis, mida saab
üldjuhul prognoosida, kuid mis võib
muutuda; järelevalve teiste töö üle,
võttes endale osalise vastutuse töö
või õppimise hindamise ja
täiustamise eest

Näide

(Ühendkuningriik) A-level,
Abitur (Saksamaa),
Matura, Baccalauréat
(Prantsusmaa),
kutsekool, (Madalmaad)

Source-https://en.wikipedia.org/wiki/European_Qualifications_Framework

Pärast koolitust oskavad õppurid:

Koolituse
õpieesmärgid:
Teadmised kliinilistest
uuringutest ja
mõõtmisest

selgitada kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete
uuringute erinevusi
arutleda tõenduspõhise praktika põhimõtete
teemal
teha vahet eksperimentaalsel ja
pooleksperimentaalsel uuringul
selgitada populatsiooni ja valimi erinevust

1. moodul

Põhiteadmised
teadusuuringutest

arutleda erinevate valimi moodustamise
meetodite üle
arutleda uuringu valiidsuse eri tahkude üle,
võttes arvesse uuringu ülesehitust

Pärast koolitust oskavad õppurid:

Koolituse
õpieesmärgid:
Teadmised kliinilistest
uuringutest ja
mõõtmisest

selgitada kvantitatiivsete ja
kvalitatiivsete arvandmete erinevusi
tunda ära nominaalseid, ordinaalseid,
intervall- ja suhtelisi andmeid

selgitada hindamise ja mõõtmise
erinevust

2. moodul

selgitada hindamisskaalal põhinevate
hinnangute üldpõhimõtteid

Arvud – mõõtmine ja
hindamine

arutleda põhiliste psühhomeetriliste
omaduste üle

Pärast koolitust oskavad õppurid:

Koolituse
õpieesmärgid:

tõlgendada kirjeldavat statistikat ja valida sobiva
arutleda normaaljaotuse ja selle järelmite üle

Teadmised kliinilistest
uuringutest ja
mõõtmisest

selgitada kokkuvõtlikult, millal ja miks kasutada
parameetrilist või mitteparameetrilist statistikat
selgitada korrelatsiooni ja regressiooni erinevust

3. moodul

anda ülevaade p-väärtuse tähendusest ja
piirangutest

Arvude analüüsimine

arutleda valimi suuruse määramise aspektide ja
selle järelmite üle

Pärast koolitust oskavad õppurid:

Koolituse
õpieesmärgid:
Haavatavad rühmad
ja kaasamine
4. moodul
Haavatavad rühmad
ja terviseteadlikkus

selgitada, mis on terviseteadlikkus
teha kindlaks, kes on vähese terviseteadlikkuse
suhtes haavatavam
selgitada, kuidas on tervisega seotud
ebavõrdsus seotud halva terviseteadlikkusega

selgitada isikliku ja organisatsiooni
terviseteadlikkuse erinevust
loetleda tegureid, mis võivad
terviseuuringutele halvasti mõjuda
kasutada praktilisi teadmisi elementaarse
kommunikatsiooni kohta

Pärast koolitust oskavad õppurid:

Koolituse
õpieesmärgid:
Haavatavad rühmad
ja kaasamine
5. moodul
Takistused
kaasamisel

tuua välja kolme liiki takistuste erinevused

selgitada uuringuplaani olemust
kasutada praktilisi teadmisi selle kohta, kuidas
saada uuringuplaanist infot
kasutada praktilisi teadmisi nõusoleku küsimise
kohta
arutleda selle üle, miks on haavatavate rühmade
teadusuuringutesse kaasamine keerulisem
selgitada, mis on inimkeskne ravi

Võidakse väita, et osa koolituse sisu ei ole Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 4. tase, vaid juba 5. või isegi 6. tase.
Moodulites „Teadmised kliinilistest uuringutest ja mõõtmisest“ ning „Haavatavad rühmad ja kaasamine“ on sisu tasemes olulisi
erinevusi.

Meil oli kavas teha koolitusmaterjalid, mis jõuaksid Euroopas paljude erinevate tervishoiutöötajateni.
Kuna bakalaureusekraadiga tervishoiutöötajatest on Euroopas puudus, aitavad paljud kutseharidusega tervishoiutöötajad
tavaliselt kvalifitseeritud õe taseme ülesannetega. Paljud neist teevad tihedat koostööd uuringute tegijatega ning inimestega,
kes räägivad oma töös teadusuuringutest ja statistikast.
Oluline osa sellest projektist on ka patsientidega töötavad rühmad ja vabaühendused. Meie eesmärk oli tagada, et koolitus
oleks majanduslikult mõistlik ning jõuaks ühtlasi paljude tervishoiutöötajate ja vabaühenduste liikmeteni.
Selleks on vaja üksteist vastastikku täiendavaid materjale, sest me ei eelda, et see koolitus toimub kõik ühekorraga. Selle asemel
valitakse välja eraldi moodulid, mis sobivad konkreetsele sihtrühmale ja ajale.
Üks kvalitatiivsetest näitajatest oli tagada, et projekti tulemuseks oleks teadusuuringute korraldajate, vabaühenduste ja haiglate
suurem koostöö. Seepärast ongi koolituse ülesehitus selline ja mooduleid saab kasutada eraldi.

Pedagoogiline lähenemisviis – soovitused
Meie soovitus on mõelda Bandura enesetõhususe teooriale ja sellele, et koolituse pedagoogiline pool peaks sisaldama järgmisi omadusi:
* koolituse sisu tuleb esitleda nii, et õppija tunneks, et tuleb sellega toime; jälgige, et neil oleks koolitusele realistlikud ootused;
* koolitaja peaks selgeks tegema, miks nad koolitusel osalevad, sest see on koolituse õnnestumise seisukohast määrav tegur;
* samuti peab koolitaja teadma, et õppijate enesetõhusus on erinev, mistõttu on nende tulemused õpetamismeetodist olenevalt erinevad
(Lee ja Mao, 2016).

Peamised pedagoogilised põhimõtted
Kaasa
Selleks, et aidata inimesel õppida ja oma käitumist muuta, on vaja usaldust. Seetõttu tuleb koolitust alustada suhte loomisega.
Võta kuulamiseks aega
Kui õppijad midagi jagavad, kuula väga tähelepanelikult ja seosta see koolitusega.
Suhtlus
See, kuidas me suhtleme, on tulemusega otseselt seotud. Motiveerivas suhtluses kasutab tervishoiutöötaja sihilikult erinevaid suhtlemisviise:
kinnitused, avatud küsimused, peegeldav kuulamine ja kokkuvõtted.
Teaduslik või teistelt kuuldud teave?
Liiga palju teaduslikku juttu võib mõnda õppijat ärritada. Liiga vähe teaduslikku juttu võib aga ärritada teisi. Püüdke saavutada sihtrühma jaoks
sobiv tasakaal.

Koolituse edukuse seisukohalt on hädavajalikud mitu asja. Need olenevad küll palju kultuurist, oludest ja eesmärkidest, kuid oleme
õppijate kohta välja toonud mitu kriitilise tähtsusega punkti:
•

varasem haridustase;

•

eneseteadlikkus õppijana;

•

võime teha iseseisvaid otsuseid ja anda hinnanguid;

•

õppijate enesehinnang, eneseaustus ja enesetõhusus;

•

metakognitiivsed oskused;

•

motivatsioon (väline ja sisemine);

•

sotsiaalne ja majanduslik taust.
Lisaks tuleks mõelda eri liiki õppimisviisidele:

Samuti on soovitatav välja selgitada osalejate
varasemad teadmised, et koolituses
nendega arvestada.

Nägemine

Kuulmine

Nägemise teel õppijad eelistavad uue info
saamiseks ja mõistmiseks pilte, kaarte ja
graafikat.

Kuulmise teel õppijad saavad uuest sisust
kõige paremini aru kuulamise ja rääkimise
olukorras (nt loengud ja rühmaarutelud).
Sellised õppijad kasutavad õpitehnikana
kordamist ja saavad kasu mälutehnilistest
võtetest.

Lugemine ja kirjutamine

Liikumine

Tugeva lugemise/kirjutamise eelistusega
õppijad õpivad kõige paremini sõnade abil.
Nad võivad palju märkmeid teha või palju
lugeda ning oskavad panna abstraktsed
kontseptsioonid sõnadesse ja esseedesse.

Liikumise teel õppijad saavad infost kõige
paremini aru kõike läbi tehes.
Nad tahavad käed külge panna ja ise välja
mõelda (nt kella toimimispõhimõtete selgeks
tegemine kella kokku pannes).

TEACH.COM (2020). Learning Styles: understanding VARK. Kättesaadav [veebis] aadressil: https://teach.com/what/teachers-know/learning-styles/ [vaadatud 04.09.2022]

Üldise pedagoogilise
raamistiku
tegevustasand
(Bruce Beairsto,
2014)

Intellektuaalne kaasamine
Intellektuaalne kaasamine oleneb õppija
arusaamast, kui tähenduslik asi on.
Ta peab mõistma ja tundma, et tehtav on
asjakohane, tähenduslik ja autentne ehk teisisõnu –
see peab olema väärt tema aega ja tähelepanu.
Uudishimu on kasulik, aga sellest ei piisa. Kui ei
tunta, et teema on ka oluline, lahtub uudishimu
peagi.

Õpetamine

Üks rohkesti kasutatav lähenemisviis tervishoiualases koolituses on didaktiline seosemudel.
Didaktilise seosemudeli selgitus
Õpitingimused
Tervishoiutöötajate koolitajate pedagoogiline ja erialane pädevus. Koolitatavate huvi ja tähelepanu.
Olud
Ruumid, kus on võimalik õppida.
Õpieesmärgid
Millised pädevused õppija koolituse lõpuks omandab.
Sisu
Töö patsientidega, kellel on suulaelõhe ja/või kolju- ja näoprobleemid. See ütleb midagi koolituse tegeliku sisu kohta.
Õppeprotsess
Kuidas koolitus toimub? Klassiruumis, iseõppimine, veebis vms.
Hindamine
Koolitusejärgne hindamine on väga tähtis. Enne ja pärast koolitust tehtud test on väga hea võimalus teada saada, kas midagi õpiti.

Didaktiline seosemudel
Õpitingimused

Olud

Hindamine

Õppeprotsess

Õpieesmärgid

Sisu
Didaktiline seosemudel (Hiim & Hippe, 1998)

Hardeni mudel
Hardeni õpiväljundite mudel (2002) sobib päris hästi ka
tervishoiutöötajate koolitamiseks. Kõigis õpioludes
pööratakse õpiväljundite määratlemisele rohkem
tähelepanu.
Harden et al. (1999) esitavad kolmel ringil põhineva
raamistiku, mis viitab ka arsti töö kolmele tahule:
* mida tervishoiutöötaja peaks suutma teha (õige asja
tegemine);
* lähenemised tegemisele (õigesti tegemine);
* isiku kutsealane areng (õige tegija).
Iga valdkonna õpiväljunditel on erinevad
baasomadused – alates tehnilistest pädevustest
(võimekused) kuni metapädevusteni (sh akadeemilised,
emotsionaalsed, analüütilised, loovad ja isiksuslikud
võimekused).
Et olla edukas tervishoiutöötaja, peavad olemas olema
sügavalt juurdunud tegutsemisvõimekused, mis
võimaldavad tegutseda paljudes eri olukordades pikka
aega.

Õpiväljundid, mis
iseloomustavad
tervishoiutöötaja
pidevat ametialast
arengut spetsialisti ja
isiksusena
Õpiväljundid, mis on
seotud sellega, kuidas
täpselt tervishoiutöötaja
oma ametiülesandeid
täidab

Õpiväljundid, mis on
seotud sellega, mida
tervishoiutöötaja
suudab teha

Koolituse soodustamine
Varem olid koolitajad või õpetajad teabe valdajad, kes andsid teadmised ja oskused õppuritele edasi. 21. sajandil selline õpetamine enam ei
toimi, sest olemas on internet ja igasugused muud allikad, kust õppida. Seetõttu on koolitajate või õpetajate roll muutunud ning nad peavad
omandama oskused ja vahendid, millega aidata õppuritel kriitiliselt analüüsida kättesaadavat tohutut infohulka, ja selgitada, kuidas seda
kasutada. Sellel koolitusel segame traditsioonilise õpetamise arutelude ja rühmatööga, et osalejad õpiksid võimalikult hästi.
Koolitus võib organisatsiooni oludest ja soovidest olenevalt hõlmata kas kõiki mooduleid järgemööda või vaid valitud mooduleid. Koolitust on
kõige parem korraldada:
• poolepäevaste koolitustena,
• ühepäevaste koolitustena.
Interaktiivset õpetamist ja õppimist sisaldava koolituse jaoks võiks olemas olla alljärgnev:

•
•

võimalus paigutada toolid ja lauad väikesteks ümarlaudadeks;
võimalus paigutada osalejad istuma hobuseraua ehk U-kujuliselt;
•
•
•
•

pabertahvel ja markerid;

märkmikud ja pastakad kõigile;

projektor või nutiteler/ekraan õpetaja esitlusteks;

piisavalt ruumi, et jaguneda väikesteks arutelurühmadeks;
•

hea oleks ka kohvi ja suupistete olemasolu.

Koolitaja peaks valmistama ette näited, mis on asjakohased tema enda kogemuste ja koolitusel osalejate seisukohalt. Samuti peaks ta
koostama koolituskava, mis hõlmab alljärgnevat:
• soojendusharjutus või n-ö jäälõhkuja, mis paneb osalejad üksteisega rääkima ja end rühmas mugavalt tundma;
• teave mooduli(te) sisu kohta. Võib-olla mingid koolituseelsed sissejuhatavad materjalid või lühivideod veebis;
• kogu koolituse vältel piisavalt ühtlaselt jaotatud aeg rühmaarutelude ja ülesannete jaoks;
• osalejate ärgitamine tooma näiteid oma kogemustest;
• prinditud materjalid tegevuse jaoks või alleshoidmiseks;
• KAP-test:
• koolituseelne ja -järgne hindamine kas veebis või paberil;
• võimalus teha analüüsiv enesehindamine (nii koolitaja kui ka vanemate puhul):
• arutleda selle üle, mida koolitaja on koolituse jooksul ise õppinud ja kuidas saaks koolitatavaid ärgitada sama tegema;
• mõelda, kuidas kasutada äsja omandatud teadmisi ise praktikas ja mil moel saaks koolitatavaid innustada sama tegema;
• vaadata, kas midagi tuleks järgmisel koolitusel muuta, et õpiväljundeid osalejate jaoks optimeerida;
• vajalike kohvipauside ja lõuna kavandamine – need peaks olema mitte ainult pausid, vaid ka võimalused heade tavade
mitteametlikuks jagamiseks.

Koolituskavade
näited

Terve päev: 1. koolituspäev
(mitteprofessionaalsed tervishoiutöötajad)

8.00–8.30

TERVITUS JA SISSEJUHATUS

8.00–8.45

KAP-TEST – EELHINDAMINE
1. MOODUL

8.45–9.45
9.45–10.15

KOHVIPAUS

10.15–11.15

2. MOODUL

11.15–12.45

3. MOODUL

12.45–13.30
13.30–14.30

LÕUNA
4. MOODUL

14.30–15.00

5. MOODUL

15.00–15.30

15.30–16.30

KOHVIPAUS
6. MOODUL
+ Koolituse analüütiline arutelu

16.30–16.45

KAP-TEST – JÄRELHINDAMINE

16.45–17.00

KOKKUVÕTETE TEGEMINE

POOLEPÄEVASED KOOLITUSED – 1. PÄEV
(mitteprofessionaalsed tervishoiutöötajad)

8.30–9.00
9.00–9.45

TERVITUS JA SISSEJUHATUS
KAP-TEST – EELHINDAMINE
1. MOODUL

9.45–10.00
10.00–10.45

KOHVIPAUS
2. MOODUL

10.45–11.00

KOHVIPAUS

11.00–11.45

3. MOODUL

11.45–12.30

LÕUNA

POOLEPÄEVASED KOOLITUSED – 2. PÄEV
(mitteprofessionaalsed tervishoiutöötajad)

Koolituskavade
näited

8.30–9.15

4. MOODUL

9.15–10.00

KOHVIPAUS

10.00–10.45

5. MOODUL

10.45–11.00

KOHVIPAUS

11.00–12.00

6. MOODUL
+ Koolituse analüütiline arutelu
KAP-TEST – JÄRELHINDAMINE
KOKKUVÕTETE TEGEMINE
LÕUNA

12.00–12.15
12.15–13.30

Koolituse seisukohalt olulised mõisted
Termin

Selgitus

Absoluutne risk

Teataval ajavahemikul mingi sündmuse (nt haiguse või tüsistuse) toimumise risk.
Väljendatakse sündmust kogevate isikute protsendina potentsiaalsetest kogejatest. Näiteks
kui 26 inimest 100-st muutub elu jooksul dementseks, on absoluutne risk 26/100 ehk 26%.

Hindamine

Millegi struktureeritud või struktureerimata hindamine. Struktureerimata hindamine on
igapäevaelus tavaline (nt „tunnen end stressis olevat“ või „see inimene paistab valudes
olevat“). Kliinilistes uuringutes hõlmab struktureeritud hindamine tavaliselt millegi (nt
diagnoosi) olemasolu või puudumise hindamist mingite kriteeriumide alusel ning
hindamisskaala millegi (nt sümptomite, toetuse, eneseusu, heaolu) olemasolu/puudumise,
sageduse või suuruse/raskusastme hindamiseks, mida teeb isik ise või vaatleja. Tulemuseks
saadud arvväärtused on olemuselt täiesti kvalitatiivsed (nt 0 – haige, 1 – terve; need on
nominaalsed andmed) või astmelises järjestuses (nt 0 – puudub, 1 – kerge, 2 – mõõdukas,
3 – raske; need on ordinaalsed ehk järjestusandmed) ning nende alusel ei saa midagi
arvutada (erinevuste või muutuste suurusjärku või protsenti).

Moonutus

Midagi, mis moonutab uuringu tulemusi. Näiteks kui uuringus on mingit alamtüüpi inimesi
teistega võrreldes liiga palju, võib see uuringutulemusi moonutada.

Kliiniline olulisus

See, mil määral uuring käsitleb tervishoiutöös olulist probleemi või mil määral mingi
uuringutulemus (nt eri ravi saanud isikute ravitulemuse erinevus) on tervishoiutöö
seisukohalt tähtis.

Fookusrühm

Rühm inimesi, kes üheskoos arutavad mingil teemal või vastavad mingi teema kohta
esitatud küsimustele. Selliseid rühmi kasutatakse tavaliselt kvalitatiivsetes uuringutes
(fookusrühmade küsitlused).

Põhistatud teooria

Kvalitatiivne uurimismeetod, mille eesmärk on luua päriselus tehtud tähelepanekute alusel
teooriaid. Tavaliselt analüüsitakse andmeid kogumise ajal pidevalt ja tehakse hiljem
tulemuste alusel küsitlusi.

Teadev nõusolek

Eetikapõhimõte, mille kohaselt peavad uurijad leidma vabatahtlikud uuringus osalejad
pärast seda, kui nad on neid teavitanud uuringust, selle riskidest ja kasust ning osalemise
sisust.

Ravikavatsus

Sekkumisuuringutes andmete analüüsimise põhimõte, mille kohaselt andmeid analüüsitakse
selle rühma alusel, kuhu osalised uuringu alguses määrati, olenemata sellest, kas nad raviga
jätkasid või ei, jätsid uuringu pooleli või kasutasid vale ravi. See tähendab, et esmane
analüüs peab hõlmama kõiki kliinilises uuringus konkreetsesse ravirühma randomiseeritud
patsiente. Vastupidine variant on
uuringuplaanijärgne analüüs.

Küsitlus

Andmete kogumise meetod, mille kohaselt esitab küsitleja vastajale küsimusi kas vahetult
või suhtlusvahendi kaudu (nt telefonivestlus või videokõne). See võib olla struktureeritud
(järgitakse rangelt standardküsimustikku), poolstruktureeritud (teemad on ette antud) või
struktureerimata (sisu ja teabevoo jaoks puudub kindel plaan).

Mõõtmine

Millegi lineaarne kvantifitseerimine, mille tulemust väljendatakse kindla ühikuga, mis jääb
sama suureks kõigi mõõtevahenditega ega olene sellest, kelle või mille puhul seda
mõõdetakse. Tulemuseks saadud arvväärtused on lineaarsed ja kas absoluutse nullita
(temperatuur Celsiuse või Fahrenheiti kraadides; need on intervallandmed) või absoluutse
nulliga (nt mass kilogrammides).

Süstemaatiline ülevaade

Mingi uurimisküsimuse või -valdkonnaga seotud uurimistulemuste kokkuvõte, mille aluseks
on teaduskirjanduse andmebaaside süstemaatiline uurimine ja süstemaatilised
andmeväljavõtted. Sellega koos võidakse teha metaanalüüs (kvantitatiivne) või
metasüntees (kvalitatiivne).

Temaatiline analüüs

Kvalitatiivsete andmete (tekstide, tavaliselt kirja pandud küsitluste) analüüsimise meetod,
mis hõlmab selliste kirjeldavate teemade tuvastamist ja üldiste analüütiliste teemade
loomist, mis annavad uuritava nähtuse kohta uued mõisted ja uue arusaama. Tavaliselt
hõlmab see induktiivset lähenemist. Tihedalt seotud kvalitatiivse sisuanalüüsiga.

Valiidsus (kehtivus)

a) Kvantitatiivsete uuringute kvaliteedi üks olulisimatest aspektidest. Neid on kaks:
sisemine ja väline valiidsus. Sisemine valiidsus tähistab seda, mil määral võib uuringu
tulemusi usaldada (näiteks et toime tuleneb uuritud ravist), ning see on seotud analüüsis
kasutatud statistiliste meetodite ja valimiga. Väline valiidsus tähistab seda, mil määral
kehtivad uuringu tulemused siis, kui isikud, olud, aeg või tulemusmõõdikud on teised.
Välist valiidsust nimetatakse ka üldistatavuseks. b) Üks hindamisskaalade ja teiste
kvantitatiivsete andmekogumismeetodite kvaliteedi ja psühhomeetriliste omaduste
aspekte, mis tähistab seda, mil määral kajastavad meetodiga saadud andmed seda
muutujat, mida meetod kajastama peaks.

Hindamine 1
Hindamise eesmärk on teada saada, millised teadmised ja oskused on õppuritel olemas enne ja pärast koolitust.
Kolme esimese mooduli puhul on hindamises kliinilise hindamise küsimused.

Nimi:

Vanus:

Kliinilise hindamise
küsimused

Kas koolitusel tehtu
oli kaasahaarav?

Mis on kolm kõige
tähtsamat asja, mida
koolituselt õppisid?

Kas koolitus oli sinu
ajakulu väärt?

Kas see koolitus on
sinu töö jaoks
kasulik?

Kui rahul oled selle
õpikogemusega?

Sugu:
Amet:
Haridustase:
Kuupäev:

Millised olid koolituse
tugevaimad ja
nõrgimad küljed (kui
neid oli)?

Hindamine 2
KAP-b-testi koolituseelseid ja -järgseid küsimusi kasutatakse 4. ja 5. mooduli puhul. Küsimused on:

Koostööpartnerid

Kasutatud kirjandus
•

Adam, S. (2004) Using Learning Outcomes: A consideration of the nature, role, application and implications for European education of employing learning outcomes at the local, national and
international levels. Report on United Kingdom Bologna Seminar, July 2004, Herriot-Watt University.

•

Aiken, L. H., Clarke, S. P., Sloane, D. M., Sochalski, J. A., Busse, R., Clarke, H., Giovannetti, P., Hunt, J., Rafferty, A. M., Shamian, J., 2001. Nurses' reports on hospital care in five countries. Health Aff
(Millwood) 20 (3), 43–53

•

Allan, J. (1996) Learning outcomes in higher education, Studies in Higher Education, 21 (10) p. 93–108.

•

Batalden, P. B., & Davidoff, F. (2007). What is “quality improvement” and how can it transform healthcare? Quality and Safety in Health Care., 16(1), 2–3.
http://dx.doi.org/10.1136/qshc.2006.022046

•

Batalden, P. B., & Stoltz, P. K. (1993). A framework for the continual improvement of health care: Building and applying professional and improvement knowledge to test changes in daily work. Joint
Commission Journal on Quality Improvement, 19(10), 424–427.

•

Beckett, D., & Hager, P. (2000). Making judgments as the basis for workplace learning: Towards an epistemology of practice. International Journal of Lifelong Education, 19(4), 300–311.
http://dx.doi.org/10.1080/02601370050110365

•

Bloom, B.S. (1975) Taxonomy of Educational Objectives, Book 1 Cognitive Domain. Longman Publishing.

•

Bjørnåvold, J. and Coles, M. (2007) Governing education and training; the case of qualifications frameworks. European Journal of Vocational Training, 2007, Vol. 3, No 42/43, p. 203–235.

•

Cedefop. (2009) Modernising vocational education and training: fourth report on vocational education and training research in Europe: background report. Luxembourg: Publications Office

•

Danielson, E., Berntsson, L., 2007. Registered nurses' perceptions of educational preparation for professional work and development in their profession. Nurse Educ Today 27 (8), 900–908

•

Developing learning outcomes, (2008) a guide for University of Toronto faculty, Centre for Teaching Support & Innovation, University of Toronto press

•

Dixon-Woods, M., McNicol, S., & Martin, G. (2012). Ten challenges in improving quality in healthcare: Lessons from the Health Foundation’s programme evaluations and relevant literature. BMJ
Quality & Safety, 21(10), 876–884. http://dx.doi.org/10.1136/bmjqs-‐-2011-‐-000760

•

Hult, H., Lindblad Fridh, M., Lindh Falk, A., & Thörne, K. (2009). Pedagogical processes in healthcare: An exploratory study of pedagogic work with patients and next of kin. Education for Health
(Abingdon, England), 22(3), 199.

•

Kennedy, D., Hyland, Á. and Ryan, N. (2006) Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide, Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Preparing people for change. 2nd ed. New
York: Guilford Press; 2002.

