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1. Üldine informatsioon

Hindamisstandard on koostatud refleksoloog, tase 6 ja tase 7  kutse taotlejate hindamiseks.

Hinnatakse teadmisi ja kompetentse lähtuvalt kutsestandardist. Hindamist teostab 
hindamiskomisjon.

Tase 6 hindamine viiakse läbi kahes etapis. Esimeses etapis viiakse läbi struktureeritud kirjalik töö 
(testi lahendamine) kahes osas, nii erialaste kui meditsiinialaste teadmiste hindamiseks ning teises 
etapis toimub juhtumianalüüsi hindamine. Tase 7 puhul toimub portfoolio hindamine.

Juhtumianalüüs ja/või portfoolio ja seda täiendavad dokumendid peavad olema vormistatud 
konfidentsiaalsusnõuetele vastavalt, st ilma patsiendi ja taotleja isikuandmeteta. Nõuetekohaselt 
täidetud dokumendid ja juhtumianalüüs /portfoolio registreeritakse ning edastatakse 
hindamiskomisjonile.

Enne kompetentside hindamist viiakse kutse andja poolt läbi dokumentide läbivaatamine, mille 
käigus kontrollitakse dokumentide vastavust taotletava taseme nõuetele ning kutse andmise korras 
seatud eeltingimustele.

Käesoleva dokumendi lisad leiate Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekoja kodulehelt:

https://tamnoukoda.ee/tam-kutsekoda/refleksoloogia/
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2. Hindamise korraldus

Refleksoloogi, tase 6 või tase 7 kutse andmise protsess algab, kui taotleja edastab elektroonselt või 
paberkandjal kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid (Kutse andmise kord 2.1.).

2.1. Hindamise esimene etapp – struktureeritud kirjaliku töö (testi) lahendamine.

Testi kasutatakse refleksoloog, tase 6 hindamisel, tase 7 hindamisel testi ei kasutata.

Test on koostatud ja struktureeritud vastajale üheselt mõistetavalt ja selle kaudu on võimalik 
kontrollida nõutud kompetentside tegevusnäitajaid vastavalt taotleja tegevusalale. 

Kutse taotleja sooritab kirjaliku testi vastavalt etteantud juhendile ja vormile. Test koosneb kahest 
osast: 1. osas hinnatakse kohustuslikke kompetentse ja 2. osas kutset läbivat kompetentsi. Kummagi
testi sooritamiseks on aega üks akadeemiline tund.

Struktureeritud kirjaliku töö (testi) lahendamisel tuleb lähtuda järgnevast:

1) testi hindamine on mitteeristav, kompetentside saavutatust hinnatakse lävendi alusel, kui 
lävend on saavutatud, loetakse tulemus piisavaks;

2) hindajad kontrollivad testi tulemusi, saades sel viisil ülevaate taotleja teadmistest ja 
kompetentsusest terapeudina antud tegevusalas.

Test loetakse sooritatuks, kui testi 1. osas ja ka testi 2. osas on saavutatud vähemalt 70%-line 
tulemus. Kutsestandardis kirjeldatud kutset läbivaid kompetentse, mis jäävad testis hindamata, 
hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus 
hindamise teises etapis.

2.2. Hindamise teine etapp – juhtumianalüüsi või portfoolio hindamine

Refleksoloog, tase 6 taotleja esitab juhtumianalüüsi  oma töös ettetulnud juhtumist. Esitada tuleb 
üks juhtumianalüüs, mis koosneb 5-6 teraapiast. Hindajad kontrollivad taotleja poolt esitatud 
juhtumianalüüsi sisu vastavust kutsestandardi Refleksoloog, tase 6 nõuetele, saades sel viisil 
ülevaate taotleja tegevusest ja kompetentsusest. Juhtumianalüüsi valikul tuleb lähtuda järgnevast:

1) juhtum on võetud taotleja viimase kahe aasta töökogemusest;

2) juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu on võimalik kirjeldada kõigi nõutud 
refleksoloog, tase 6 kutsestandardis nimetatud kompetentside tegevusnäitajaid;  

3) taotleja esitab juhtumianalüüsi, tuginedes hindamiskriteeriumitele tabelis 4.1.

Juhtumianalüüs loetakse sooritatuks, kui kõik nõutud kompetentsid on tõendatud.

Refleksoloog, tase 7 taotleja esitab portfoolio, kus ta kirjeldab oma tööd refleksoloogia arendamisel
viimase viie aasta jooksul. Portfoolios tuleb esitada:

1) eneserefleksioon ja oma tööprotsessi analüüs;
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2) tegevus eriala arendamisel või tegevuse ülevaade koolitus- ja nõustamisalasest tööst;

3) taotleja esitab portfoolio, tuginedes hindamiskriteeriumitele tabelis 4.2.

Portfoolio loetakse nõuetele vastavaks, kui kõik nõutud kompetentsid on tõendatud.

Kutse taotlemisel on võimalik rakendada VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise)
meetodit. Vajadusel tehakse taotlejale vestlus või lisahindamine.

3. Hindamine

Hindamine toimub vastavalt Refleksoloogia Kutsekomisjoni poolt koostatud ajagraafikule, mis on 
avalikustatud TAM Kutsekoja kodulehel.

Kutse taotleja tõendab oma kompetentse struktureeritud kirjaliku töö (testi) sooritamisega (I etapp) 
ja juhtumianalüüsi või portfoolio kaudu (II etapp), lähtudes refleksoloog, tase 6 või tase 7 
kutsestandardi nõuetest. Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentside vastavust taotletava 
kutse taseme hindamiskriteeriumidele.

 Hindamismeetodid:

1) struktureeritud kirjalik töö (test) – tase 6 kutse taotleja sooritab kirjaliku testi vastavalt 
etteantud juhendile. Igale küsimusele vastamine annab aritmeetiliselt ühe või enam punkte 
vastavalt õigete vastuste arvule küsimuses;

2) juhtumianalüüs – tase 6 kutse taotleja esitab juhtumianalüüsi oma töös ettetulnud juhtumist, 
tuginedes hindamiskriteeriumitele tabelis 4.1.  

3) portfoolio – tase 7 kutse taotleja esitab portfoolio oma tööst eriala arendamisel, tuginedes 
hindamiskriteeriumitele tabelis 4.2.

Iga taotleja kohta täidetakse koondhinnangu leht (vorm H1), mis moodustub hindamiskomisjoni 
liikmete enamushinnangu alusel.

Vastavalt eelnevatele dokumentidele koostab hindamiskomisjon hindamisprotokolli koos 
ettepanekuga taotlejale kutse andmise või andmata jätmise kohta. Protokollile kirjutavad alla kõik 
hindamiskomisjoni liikmed. Hindamiskomisjoni liikmed esitavad protokolli kutsekomisjonile. 

Hindamiskomisjoni protokoll on aluseks kutsekomisjonile otsuse langetamisel taotlejale kutse 
andmise/mitteandmise kohta. Hindamislehti ja koondhinnangut ei tutvustata kolmandatele isikutele.

4. Hindamiskriteeriumid

Tase 6 kutse totlejat hinnatakse struktureeritud kirjaliku töö (test)  ning juhtumianalüüsi alusel. 
Kutsealase kompetentsuse tõendamisel kirjeldab ja selgitab kutse taotleja oma teadmisi, oskusi ja 
kogemust, lähtudes Tabelis 4.1 esitatud hindamiskriteeriumitest.
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Tabel 4.1. Refleksoloog, tase 6

Kompetents Hindamiskriteeriumid

B2.1. Patsiendilt anamneesi võtmine
ja teraapia meetodite valimine

1) oskab hinnata patsiendi esmast seisundit;
2) kasutab oskuslikult anamneesi võtmise tehnikaid;
3) oskab koostada teraapiaplaani ning valida sobivad 
meetodid teraapiaks.

Hindamismeetod: juhtumianalüüs

Kompetents Hindamiskriteeriumid

B2.2. Teraapia elluviimine, vahe- ja 
lõppkokkuvõtete tegemine ning 
dokumenteerimine

1) tunneb ja kasutab erinevaid refleksoloogilisi 
terviksüsteeme (jalalaba, säär, kand, käsi, kõrvalest, keha, 
nägu, pea);
2) teab ja oskab valida, vastavalt juhtumile ja patsiendi 
seisundile, erinevaid refleksoloogilisi meetodeid ja õpetusi 
(toimimispunktid ja -tasandid, energiakeskused ja -kanalid,
elemendiõpetus, polariteediõpetus);
3) kasutab erinevate refleksoloogiliste süsteemide, 
meetodite ja õpetuste käsitlustehnikaid;
4) kirjeldab terviseprobleemi ülalhoidvaid faktoreid ning 
annab soovitusi ja juhendab patsienti tegelema oma tervise
parandamisega ka kodustes tingimustes;
5) kirjeldab teraapiaprotsessi, patsiendi reaktsioone ja 
tagasisidet teraapiale ning mõjutamise tulemusi; analüüsib 
saadud teavet, lähtudes refleksoloogia põhimõtetest;
6) dokumenteerib oma tegevuse (uuringu käik, tulemused, 
hinnangud, teraapiaplaan ning vahe- ja lõppkokkuvõtted) 
kasutades korrektset erialaterminoloogiat.

Hindamismeetod: struktureeritud kirjalik töö (test), juhtumianalüüs

Kompetents Hindamiskriteeriumid

B2.3. Kutset läbiv kompetents

 arvestab kliendi individuaalseid iseärasusi, tema ealisi, soolisi, kultuurilisi, poliitilisi ja 
religioosseid erisusi ning nende mõju teraapiaprotsessile;

 suhtleb kliendikeskselt kogu teraapiaprotsessi vältel;
 lähtub oma töös konfidentsiaalsuse põhimõtetest ning tagab kirjalike märkmete ja digitaalsete 

andmete kaitstuse;
 lähtub oma töös kutse-eetika nõuetest;
 mõistab oma erialase kompetentsuse piire;
 arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva erialase enesetäienduse ja eneserefleksiooni;
 teab ja tunneb anatoomia ja füsioloogia, haigusõpetuse, ravimiõpetuse ja üldpsühholoogia 

aluseid ning kutsealaga seonduvad õigusakte.;
 oskab osutada esmaabi.

Hindamismeetod: hinnatakse integreeritult teiste kompetentside hindamise käigus
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Tabel 4.2. Refleksoloog, tase 7

Kompetents Hindamiskriteeriumid

B2.1. Patsiendilt anamneesi võtmine 
ja teraapia meetodite valimine

1) oskab hinnata patsiendi esmast seisundit;
2) kasutab oskuslikult anamneesi võtmise tehnikaid;
3) oskab koostada teraapiaplaani ning valida sobivad 
meetodid teraapiaks.

Hindamismeetod: hinnatakse integreeritult teiste kompetentside hindamise käigus

Kompetents Hindamiskriteeriumid

B2.2. Teraapia elluviimine, vahe- ja 
lõppkokkuvõtete tegemine ning 
dokumenteerimine

1) tunneb ja kasutab erinevaid refleksoloogilisi 
terviksüsteeme (jalalaba, säär, kand, käsi, kõrvalest, keha,
nägu, pea);
2) teab ja oskab valida, vastavalt juhtumile ja patsiendi 
seisundile, erinevaid refleksoloogilisi meetodeid ja 
õpetusi (toimimispunktid ja -tasandid, energiakeskused ja
-kanalid, elemendiõpetus, polariteediõpetus);
3) kasutab erinevate refleksoloogiliste süsteemide, 
meetodite ja õpetuste käsitlustehnikaid;
4) kirjeldab terviseprobleemi ülalhoidvaid faktoreid ning 
annab soovitusi ja juhendab patsienti tegelema oma 
tervise parandamisega ka kodustes tingimustes;
5) kirjeldab teraapiaprotsessi, patsiendi reaktsioone ja 
tagasisidet teraapiale ning mõjutamise tulemusi; 
analüüsib saadud teavet, lähtudes refleksoloogia 
põhimõtetest;
6) dokumenteerib oma tegevuse (uuringu käik, 
tulemused, hinnangud, teraapiaplaan ning vahe- ja 
lõppkokkuvõtted) kasutades korrektset 
erialaterminoloogiat.

Hindamismeetod: hinnatakse integreeritult teiste kompetentside hindamise käigus

Kompetents Hindamiskriteeriumid

B2.3. Eneserefleksioon ja areng 
terapeudina

1) analüüsib oma tööprotsessi, hinnates oma töö 
intensiivsust ning koormuse sobivust; töötab oma 
võimetele kohaselt ja hoolitseb oma tervise, vaimse ja 
füüsilise tasakaalu eest;
2) kirjeldab teraapiatsüklite põhjal oma rolli ja vastutust 
terapeudina ning analüüsib oma mõtteid ja tundeid;
3) hindab oma arengut terapeudina, kirjeldades oma 
tugevusi, toob välja oma arengupotentsiaali ja seab 
enesearengule eesmärgid;
4) tunneb terapeudi eneserefleksiooni põhimõtteid.

Hindamismeetod: portfoolio

Kompetents Hindamiskriteeriumid

B2.4. Eriala edendamine ja 
teavitustöö tegemine

1) omab nägemust erialast ja selle arengust, osaleb 
meetodit arendavate töögruppide või komisjonide töös, 
populariseerib oma kutseala;     
2) arendab refleksoloogia kutse- ja hindamisstandardit 
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ning osaleb vastavates komisjonides;
3) kirjutab erialaseid artikleid ja raamatuid; teeb 
teaduslikku uurimistööd refleksoloogias.

Hindamismeetod: portfoolio

Kompetents Hindamiskriteeriumid

B2.5. Täiskasvanute koolituse 
läbiviimine

1) valmistab ette ja viib läbi koolitusi ja loenguid;
2) juhendab erialase koolituse lõputöid; retsenseerib 
lõputöid ja osaleb lõputööde hindamises;
3) nõustab kolleege ja õppureid.

Hindamismeetod: portfoolio

B2.6. Kutset läbiv kompetents

 arvestab kliendi individuaalseid iseärasusi, tema ealisi, soolisi, kultuurilisi, poliitilisi ja 
religioosseid erisusi ning nende mõju teraapiaprotsessile;

 suhtleb kliendikeskselt kogu teraapiaprotsessi vältel;
 lähtub oma töös konfidentsiaalsuse põhimõtetest ning tagab kirjalike märkmete ja digitaalsete 

andmete kaitstuse;
 valdab korrektset dokumendihaldust;
 lähtub oma töös kutse-eetika nõuetest;
 mõistab oma erialase kompetentsuse piire;
 teab ja tunneb anatoomia ja füsioloogia, haigusõpetuse, ravimiõpetuse ja üldpsühholoogia 

aluseid ning kutsealaga seonduvaid õigusakte.;
 vajadusel annab esmaabi;
 kasutab ühte võõrkeelt vähemalt tasemel B1.

Hindamismeetod: hinnatakse integreeritult teiste kompetentside hindamise käigus
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5. Hindamisjuhend hindajale

Enne hindamist tutvuge:

1) refleksoloog, tase 6  ja/või refleksoloog tase 7 kutsestandardiga,

2) kompetentsipõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega,

3) kutse andmise korraga,

4) hindamise üldise informatsiooniga,

5) hindamiskriteeriumidega,

6) hindamismeetoditega,

7) hindamisülesannetega,

8) hindamise korraldusega,

9) hindamisel kasutatavate vormidega.

Hindamise ajal:

1) jälgige igat taotlejat hindamisprotsessis personaalselt,

2) täitke iga taotleja kohta personaalne hindamisvorm,

3) esitage vajadusel küsimusi hindamiskriteeriumide täitmise osas,

4) hinnake iga hindamiskriteeriumi järgi,

5) vormistage hindamistulemus iga hindamiskriteeriumi kohta.

Hindamise järel:

1) andke taotlejale konstruktiivset tagasisidet,

2) vormistage hindamistulemus,

3) edastage oma ettepanek kutse andmise kohta kutsekomisjonile.
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6. Vormid hindajale

Vorm 1. Taotleja kompetentside hindamine
1. osa. Struktureeritud kirjalik töö (test)  

Test on valikvastustega. Hindaja saab testi vormi õigete vastustega. Hindaja kontrollib vastuste 
õigsust/vastavust. Positiivse hindamistulemuse saamiseks tuleb taotlejal saada vähemalt 70 % 
õigeid vastuseid.

Vorm 2. Taotleja kompetentside hindamine
2. osa. Juhtumianalüüs tase 6 hindamisel, vt lisa 4

Hindaja saab kutse taotleja poolt koostatud ja eelnevalt esitatud juhtumianalüüsi ning hindab 
vastavalt hindamiskriteeriumitele (tabel 4.1., lisa 4) taotleja pädevust.

Vorm 3. Taotleja kompetentside hindamine
2. osa. Portfoolio tase 7 hindamisel, vt lisa 4

Hindaja saab taotleja poolt eelnevalt vormistatud ja esitatud portfoolio ning hindab vastavalt 
hindamiskriteeriumitele (tabel 4.2., B.2.1. - B.2.6.)  taotleja kompetentside vastavust taotletava 
kutse tasemele.

Hindamise  lõppemisel täidetakse koondhinnangu leht (vorm H1), mis moodustub 
hindamiskomisjoni liikmete enamushinnangu alusel ning hindamise protokoll.

Vorm H1. Taotlejale koondhinnangu andmise vorm
Taotleja:
Hindamise toimumise aeg ja koht:

Kompetents Hindaja 1 hinnang Hindaja 2 hinnang Hindaja 3 hinnang Koondhinnang

Hindamiskomisjoni ettepanek: anda /mitte anda taotlejale: refleksoloog 6. taseme või refleksoloog  
7. taseme kutse, sest ...
Hindamiskomisjoni esimees: nimi ja allkiri

Hindamise protokoll.   Refleksoloog, tase 6/7 hindamise protokoll

nr Taotleja ees- ja perenimi Isikukood Hindamise aeg 
ja koht

 Ettepanek 
kutsekomisjonile

Märkused

Hindamiskomisjoni esimees: nimi ja allkiri
Hindamiskomisjoni liikmed: nimed ja allkirjad
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7. Vormid taotlejale

7.1. Tase 6 kutse taotleja esitab Refleksoloogia Kutsekomisjonile  
haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid või nende koopiad:

 avaldus kutse taotlemiseks (lisa 1a),

 koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart),

 CV (lisa 3),

 kõrgharidust tõendava dokumendi koopia,

 erialase koolituse läbimise dokumendi koopia koos koolituse sisu ja mahu kirjeldusega,

 kutsestandardi nõuetele vastava meditsiinialase koolituse läbimist tõendav dokument,

 kehtiv esmaabi koolituse tunnistus,

 maksekorraldus (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

7.2. Tase 7 kutse taotleja esitab Refleksoloogia Kutsekomisjonile  
haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid või nende koopiad:

 avalduse kutse taotlemiseks (lisa 1b),

 koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart),

 CV (lisa 3),

 kõrgharidust tõendava dokumendi koopia,

 kehtiva refleksoloog tase 6 kutsetunnistuse koopia,

 erialast töökogemust tõendav dokument,

 erialase täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (mahuga 80 tundi),

 esmaabi koolituse tunnistuse koopia,

 maksekorralduse (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Dokumendid saata Refleksoloogia Kutsekomisjonile aadressil refleksoloogia@tamkutsekoda.ee  
Dokumente võib tuua kohale aadressil Mustamäe tee 60, 12916 Tallinn. 

Juhtumianalüüs või portfoolio saata elektrooniliselt Refleksoloogia Kutsekomisjonile aadressil 
refleksoloogia@tamkutsekoda.ee  
Infotelefon on +372 5271898

Kui dokumendid nõuetele ei vasta, teavitatakse taotlejat esinenud puudustest koheselt või hiljemalt 
5 tööpäeva jooksul pärast dokumentide läbivaatamist kutsekomisjoni poolt. Taotlejale antakse 5 
tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks alates teavitamise hetkest.

Nõuetega kompetentside hindamisel saab tutvuda Lisa 4 Vorm 2 või Lisa 4 Vorm 3 kaudu.
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Lisa 1a Refleksoloog tase 6 kutse esmataotlemise avaldus

TAOTLEJA Täidab taotleja

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Elukoha aadress

Telefoninumber

E-posti aadress

Töökoht

AVALDUSELE LISATUD DOKUMENTIDE 
LOETELU:

Lehti
Täidab taotleja

Märge vastavuse kohta
Täidab TAM Kutsekoda

Isikut tõendava dokumendi koopia

Haridust tõendava dokumendi koopia/d
(diplom ja diplomi lisad)

Vormikohane CV (Lisa 3)

Erialase koolituse läbimist tõendava dokumendi 
koopia (diplom +hinneteleht)

Kutsestandardi nõuetele vastavat meditsiinialast 
koolitust tõendav dokument

Esmaabi koolituse tunnistus

Maksekorraldus kutseandmise tasu tasumise kohta

NÕUSOLEKU ANDMINE (Täidab taotleja)

Annan nõusoleku, et kutse saamisel minu ees- ja perekonnanimi,  sünniaeg ja tutvustus 
avalikustatakse TAM Kutsekoja Kutseregistris. (kirjuta kastikesse JAH või EI)                  

Käesolevat dokumenti allkirjastades annan kutse andjale, Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini 
Nõukojale, nõusoleku kutse taotlemisega seotud dokumentide ja andmete töötlemiseks.

Kinnitan, et kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on tõesed.

Kutse taotleja:                                                          (allkirjastatud digitaalselt)                                   

MÄRGE AVALDUSE VASTUVÕTMISE KOHTA (Täidab TAM Kutsekoda)

Avalduse saabumise kuupäev

Vastuvõtnud isiku nimi

Registreerimise number

MÄRGE TAOTLEJALE TEATISE SAATMISE KOHTA (Täidab TAM Kutsekoda)

 1)

 2)

 3)
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Lisa 1b Refleksoloog tase 7 kutse esmataotlemise avaldus

TAOTLEJA Täidab taotleja

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Elukoha aadress

Telefoninumber

E-posti aadress

Töökoht

AVALDUSELE LISATUD DOKUMENTIDE 
LOETELU:

Lehti
Täidab taotleja

Märge vastavuse kohta
Täidab TAM Kutsekoda

Isikut tõendava dokumendi koopia

Haridust tõendava dokumendi koopia/d
(diplom ja diplomi lisad)

Vormikohane CV (Lisa 3)

Erialase koolituse läbimist tõendava dokumendi 
koopia

Erialast töökogemust tõendav dokument

Erialase täiendkoolituse läbimist tõendavate 
dokumentide koopiad

Esmaabi koolituse tunnistus

Maksekorraldus kutseandmise tasu tasumise kohta

NÕUSOLEKU ANDMINE (Täidab taotleja)

Annan nõusoleku, et kutse saamisel minu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja tutvustus 
avalikustatakse TAM Kutsekoja Kutseregistris. (kirjuta kastikesse JAH või EI)                  

Käesolevat dokumenti allkirjastades annan kutse andjale, Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini 
Nõukojale, nõusoleku kutse taotlemisega seotud dokumentide ja andmete töötlemiseks.

Kinnitan, et kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on tõesed.
Kutse taotleja:                                                         (allkirjastatud digitaalselt)                                    

MÄRGE AVALDUSE VASTUVÕTMISE KOHTA (Täidab TAM Kutsekoda)

Avalduse saabumise kuupäev

Vastuvõtnud isiku nimi

Registreerimise number

MÄRGE TAOTLEJALE TEATISE SAATMISE KOHTA (Täidab TAM Kutsekoda)

 1)

 2)
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Lisa 2a Refleksoloog tase 6 kutse taastõendamise sooviavaldus

TAOTLEJA Täidab taotleja

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Elukoha aadress

Telefoninumber

E-posti aadress

Töökoht

Koduleht/Facebooki leht

AVALDUSELE LISATUD DOKUMENTIDE 
LOETELU:

Lehti
Täidab taotleja

Märge vastavuse kohta
Täidab TAM Kutsekoda

Isikut tõendava dokumendi koopia

Varasema taseme kutsetunnistuse koopia

Vormikohane CV (Lisa 3)

Erialast töökogemust tõendav dokument

Erialase täiendkoolituse läbimist tõendavate 
dokumentide koopiad

Esmaabi koolituse tunnistus

Maksekorraldus kutseandmise tasu tasumise kohta

NÕUSOLEKU ANDMINE (Täidab taotleja)

Annan nõusoleku, et kutse saamisel minu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja tutvustus 
avalikustatakse TAM Kutsekoja Kutseregistris. (kirjuta kastikesse JAH või EI)                  

Käesolevat dokumenti allkirjastades annan kutse andjale, Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini 
Nõukojale, nõusoleku kutse taotlemisega seotud dokumentide ja andmete töötlemiseks.

Kinnitan, et kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on tõesed.

Kutse taotleja:                                                          (allkirjastatud digitaalselt)                                   

MÄRGE AVALDUSE VASTUVÕTMISE KOHTA (Täidab TAM Kutsekoda)

Avalduse saabumise kuupäev

Vastuvõtnud isiku nimi

Registreerimise number

MÄRGE TAOTLEJALE TEATISE SAATMISE KOHTA (Täidab TAM Kutsekoda)

 1)

 2)

 3)
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Lisa 2b Refleksoloog tase 7 kutse taastõendamise sooviavaldus

TAOTLEJA Täidab taotleja

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Elukoha aadress

Telefoninumber

E-posti aadress

Töökoht

Koduleht/Facebooki leht

AVALDUSELE LISATUD DOKUMENTIDE 
LOETELU:

Lehti
Täidab taotleja

Märge vastavuse kohta
Täidab TAM Kutsekoda

Isikut tõendava dokumendi koopia

Varasema kutsetunnistuse koopia

Vormikohane CV (Lisa 3)

Erialast töökogemust tõendav dokument

Erialase täiendkoolituse läbimist tõendavate 
dokumentide koopiad

Esmaabi koolituse tunnistus

Maksekorraldus kutseandmise tasu tasumise kohta

NÕUSOLEKU ANDMINE (Täidab taotleja)

Annan nõusoleku, et kutse saamisel minu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja tutvustus 
avalikustatakse TAM Kutsekoja Kutseregistris. (kirjuta kastikesse JAH või EI)                  

Käesolevat dokumenti allkirjastades annan kutse andjale, Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini 
Nõukojale, nõusoleku kutse taotlemisega seotud dokumentide ja andmete töötlemiseks.

Kinnitan, et kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on tõesed.

Kutse taotleja:                                                          (allkirjastatud digitaalselt)                                   

MÄRGE AVALDUSE VASTUVÕTMISE KOHTA (Täidab TAM Kutsekoda)

Avalduse saabumise kuupäev

Vastuvõtnud isiku nimi

Registreerimise number

MÄRGE TAOTLEJALE TEATISE SAATMISE KOHTA (Täidab TAM Kutsekoda)

 1)

 2)

 3)
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Lisa 3 CURRICULUM VITAE    Palun täitke dokument arvutil!

EESNIMI PEREKONNANIMI

ANDMED HARIDUSE KOHTA

ÕPPEASUTUS ERIALA AKADEEMILINE
KRAAD

LÕPETAMISE
AASTA

ANDMED TÄIENDKOOLITUSE KOHTA

KOOLITAJA
NIMETUS

KOOLITUSE NIMETUS KOOLITUSE
MAHT 

(tunde/päevi/punkte)

TOIMUMISE
AEG

ANDMED TÖÖKOGEMUSE KOHTA

ETTEVÕTE AMET TÖÖ SISU TÖÖTAMISE
PERIOOD

TÄIENDAV INFO, MIDA PEATE VAJALIKUKS LISADA (TUNNUSTUSED, 
PUBLIKATSIOONID JNE)

KEELTEOSKUS

Emakeel:
Võõrkeeled: Palun hinda oma keeleoskust enesehindamisskaala alusel – vt Lisa 4

VÕÕRKEEL A1 A2 B1 B2 C1 C2
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REFLEKSOLOOG TASE 6 või TASE 7 KUTSE TAASTÕENDAMINE

Refleksoloog tase 6 või tase 7 kutse taastõendamise eeltingimused on:

 kehtiv varasem sama taseme kutsetunnistus;

 töökogemus oma erialal ja nõutud mahus vähemalt 5 aastat;

 tase 6 või tase 7 kutse kompetentsusnõuetega seotud täiendkoolituse läbimine.

Tase 6 või tase 7 kutse taastõendamise taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 vormikohane avaldus kutse taotlemiseks (lisa 2a või 2b);

 koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);

 CV (lisa 3);

 varasema kutsetunnistuse koopia;

 töökogemust tõendav dokument;

 erialase täiendkoolituse mahuga 60 tundi (tase 6) või 80 tundi (tase 7) läbimist tõendavad 

dokumendid;

 esmaabi koolituse tunnistus;

 maksekorraldus või muu kinnitus kutse taastõendamisega seotud kulude tasumise kohta.

Dokumendid tuleb saata Refleksoloogia Kutsekomisjonile  refleksoloogia@tamkutsekoda.ee või 
tuua kohale aadressil Mustamäe tee 60, 12916 Tallinn.

Lisainfo telefonil +372 5271898

Kutse taastõendamisel toimub hindamine dokumentide alusel.

Kutsekomisjon langetab otsuse iga taotleja puhul eraldi ja võib vajadusel kutsuda taotleja 
vestlusele.
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REFLEKSOLOOG TASE 6 KUTSEEKSAM KOOLITUSASUTUSE 
LÕPUEKSAMINA

Erialase väljaõppe lõpetamisel on taotleja soovi korral võimalik tema kutsealane hindamine 
vastavalt hindamisstandardiga sätestatud nõuetele. Koolitusasutus, kus valmistatakse ette  
refleksolooge, võib õppekava lõpetamisel õppijate teadmiste ja oskuste hindamisel ühildada 
lõpueksami ja kutseeksami. Vastava loa saamiseks peab koolitusasutus esitama Refleksoloogia 
Kutsekomisjonile taotluse, mis edastatakse sobivuse korral lõplikuks kinnitamiseks TAM 
Kutsenõukogule. Positiivse vastuse korral vormistab TAM Kutsenõukogu sellekohase otsuse.

Kutse andmine väljaõppe lõpetamise korral

 Kutse andmisel koos väljaõppe lõpetamisega täidab kutsekomisjoni ülesandeid 

koolitusasutuse poolt moodustatud lõpueksami komisjon, kuhu kuuluvad: vähemalt üks 
refleksoloogia tippspetsialist, koolitaja, üks Refleksoloogia Kutsekomisjoni esindaja ja üks 
koolitusasutuse juhatuse liige. Lõpueksami komisjoni koosseisu kinnitab Refleksoloogia 
Kutsekomisjon.

 Lõpueksami komisjon koostab lõpueksami korraldamise juhendi, et tagada hindamise 

vastavus refleksoloog, tase 6 hindamisstandardis kehtivatele nõuetele. Lõpueksami 
korraldamise juhendis peab olema kirjeldatud:

o dokumentide ja lõputööde vastuvõtmise kord ja tähtajad,

o juhend eksamitöö kirjutamiseks ja juhendid hindajatele,

o hindamise korraldus ja eksamitööde kaitsmisele lubamine,

o hindamistulemuste vaidlustamine ja vaidluste lahendamise kord,

o aruandlus ja väljastatavad dokumendid.

Lõpueksami juhend kooskõlastatakse Refleksoloogia Kutsekomisjoniga.  

Lõpueksami komisjon teeb hindamistulemuste alusel otsuse kutse andmise või andmata jätmise 
kohta ja saadab Refleksoloogia Kutsekomisjonile kinnitamiseks nende lõpetajate andmed, kellele 
antakse tase 6 refleksoloogi kutse.

TAM Kutsenõukogu kannab kutse andmisega seotud info kutseregistrisse ja väljastab 
koolitusasutuse lõpetajatele kutsetunnistused.

Tase 6 kutse taotleja esitab Refleksoloogia Kutsekomisjonile haridust ja töökogemust tõendavad 
dokumendid või nende koopiad:

 avaldus kutse taotlemiseks (lisa 1a),

 koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart),

 CV (lisa 3),

 kõrgharidust tõendava dokumendi koopia,
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 erialase koolituse läbimise dokumendi koopia koos koolituse sisu ja mahu kirjeldusega,

 kutsestandardi nõuetele vastava meditsiinialase koolituse läbimist tõendav dokument,

 esmaabi koolituse tunnistus,

 maksekorraldus (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
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Lisa 4  Vorm 2. Taotleja kompetentside hindamine

2. osa. Juhtumianalüüs tase 6 hindamisel, variant A.

Hindaja saab taotleja poolt koostatud ja esitatud juhtumianalüüsi ning hindab vastavalt 
hindamiskriteeriumitele (tabel 4.1.) taotleja pädevust:

 kasutab oskuslikult anamneesi võtmise tehnikaid ning oskab koostada teraapiaplaani; 

(B2.1.)

 kasutab erinevaid refleksoloogilisi terviksüsteeme (jalalaba, säär, kand, käsi, kõrvalest, keha,

nägu, pea); (B2.2.)

 oskab valida vastavalt juhtumile ja patsiendi seisundile erinevaid refleksoloogilisi meetodeid

ja õpetusi (toimimispunktid ja -tasandid, energiakeskused ja -kanalid, elemendiõpetus, 
polariteediõpetus); (B2.2.)

 kasutab erinevate refleksoloogiliste süsteemide, meetodite ja õpetuste käsitlustehnikaid; 

(B2.2.)

 annab soovitusi ja juhendab patsienti tegelema oma tervise parandamisega ka kodustes 

tingimustes; (B2.2.)

 kirjeldab teraapiaprotsessi, patsiendi reaktsioone ja tagasisidet teraapiale ning mõjutamise 

tulemusi ning analüüsib saadud teavet, lähtudes refleksoloogia põhimõtetest; (B2.2.)

 dokumenteerib oma tegevuse (uuringu käik, tulemused, hinnangud, teraapiaplaan ning vahe-

ja lõppkokkuvõtted) kasutades korrektset erialaterminoloogiat; (B2.2.)

 suhtleb patsiendikeskselt kogu teraapiaprotsessi vältel; (B2.3.)

 lähtub oma töös konfidentsiaalsuse põhimõtetest ning tagab kirjalike märkmete ja 

digitaalsete andmete kaitstuse. (B2.3.)
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Lisa 4  Vorm 3. Taotleja kompetentside hindamine

2. osa. Portfoolio tase 7 hindamisel, variant A.

Hindaja saab taotleja poolt eelnevalt vormistatud ja esitatud portfoolio ning hindab vastavalt 
hindamiskriteeriumitele (tabel 4.2.) taotleja pädevust:

1) Eneserefleksioon ja areng terapeudina (kohustuslik kompetents B2.3.):

 oskab reguleerida oma töökoormust, teab ja kirjeldab enesetaastamise meetodeid;

 analüüsib oma mõtteid ja tundeid töös terapeudina;

 toob välja 5 enam esile tulnud probleemi oma praksises, analüüsib ja üldistab neid, kirjeldab

ühte keerulist juhtumit;

 kirjeldab enesearengu protsessi terapeudina, mida tahab tulevikus arendada ja millised on 

edasised eesmärgid terapeudina, millised on nõrgad kohad ja mida oleks vaja täiendada;

2) Eriala edendamine ja teavitustöö tegemine (valitav kompetents B2.4.);

 toob välja ideed, teooriad, metoodikad, mida saab kasutada ja õpetada terapeutide 

täiendkoolituses;

 kirjeldab oma tööd ja saavutusi refleksoloogiat arendavates töögruppides ja komisjonides;

 kirjeldab oma kutsearendustööd refleksoloogias;

 esitab ülevaate viimase 5 aasta jooksul kirjutatud artiklite, raamatute või muu uurimustöö 

läbiviimise kohta refleksoloogias.

3) Täiskasvanute koolituse läbiviimine (valitav kompetents B2.5.);

 esitab ülevaate viimase 5 aasta jooksul läbi viidud erialaga seotud koolitustest, loengutest, 

praktikumidest;

 esitab ülevaate viimase 5 aasta jooksul juhendatud ja retsenseeritud erialastest lõputöödest, 

osalemisest lõputööde hindamises, osalemisest kutseeksami hindamiskomisjonides;

 kirjeldab kogemusi kolleegide ja õppurite nõustamises, toob välja olulisemad teemad.

Kutse taotlemisel toimub hindamine dokumentide alusel. Kutsekomisjon langetab otsuse iga 
taotleja puhul eraldi ja võib vajadusel kutsuda taotleja vestlusele.

Kohustuslikud kompetentsid B2.1. ja B2.2. ning kutset läbiv kompetents B2.6. hinnatakse 
integreeritult kohustusliku kompetentsi B2.3. raames.

Kutse taotleja saab valida, kumma valitavatest kompetentsidest B2.4. või B2.5. ta  hindamiseks 
esitab.
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Kui selgub, et kutse taotleja poolt esitatud materjal ei suuda tõendada mõnda tase 7 kutsele 
vajalikest kompetentsidest nõutud tasemel, on hindamiskomisjonil õigus küsida kutse taotlejalt 
täiendavaid tõendusmaterjale.

Kui hindamiskomisjon kutse taotlejalt täiendavaid tõendusmaterjale ei saa või saadetud materjal 
pole piisav, võib hindamiskomisjon teha kutse taotlejale ettepaneku madalama taseme, st tase 6 
kutse taastõendamiseks. Kutse taotlejat teavitatakse sellest otsusest e-posti teel.

Kui kutse taotleja hindamiskomisjoni ettepanekuga nõustub ja esitab uue taotluse tase 6 kutse 
taastõendamiseks, siis hinnatakse tema kompetentse vastavalt tase 6 taastõendamise nõuetele.
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