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PAKUB  

LÜHILOENGUID JA  

KOOLITUSPROGRAMME 

 

ÕPETAJATELE JA   

LASTEVANEMATELE 
 

 Koolitajaga koostöös on võimalik kujundada 

just teie eripära ja vajadusi arvestav koolitus 

 
LÜHILOENGUD   
Lühiloengute pikkuseks on 2- 4 t  
 
� Ealised kriisid lapse elus   
Millal vajavad lapsed rohkem meie tähelepanu? Kuidas kujuneb lapse mina-pilt? Kuidas toetada 
erinevas vanuses lapse enesehinnangut? 
 

� Armastus ja autoriteet kasvatuses  
Millised on ema ja isa rollid kasvatuses? 
 

� Karistamise asemel  
Miks vanad kasvatusmeetodid enam ei toimi ja kust võtta uusi? Kuidas vähendada halba ja 
suurendada head käitumist? 
 

� Mängud õues, toas ja arvutis  
Mida ennustab ette laste fantaasiarikas mäng? Millised ohud varitsevad arvutimängijaid? 
 

� Televiisori poolt ja vastu  
Millised on televisiooni mõjud lapse arengule? Mida teha telerivabadel päevadel? 
 

� Erivajaduse varajane märkamine ja sekkumine 
Kuidas märgata erisust ja mil viisil anda abi? Lühiülevaade erivajadustest ja sekkumisviisidest. Millised 
on hariduskorralduslikud võimalused erivajadustega laste arendamisel ja õpetamisel?  
 

� Erivajadusega laps rühmas 
Kuidas saada hakkama erivajadusega lapsega lasteaia rühmas? 
 

� Hea sõna 
Kuidas saavutada sõnu valides parim tulemus kasvatuses? 
 

� Koolivalmidus 
Kuidas arendada last, et saavutada koolivalmidus? 
 

� Erivajadusega laps koolis. 
Kuidas aidata erivajadusega õpilast tavaklassis? 
 

� Taasleitud käitumine 
Kuidas toimida käitumishäiretega lastega? 



 
 
 
KOOLITUSPROGRAMMID  
Koolitusprogrammide pikkuseks on 6 – 24 tundi  
 

Pikemad koolitused toimuvad lühiloengute ja kogemusliku õppe vormis- st õpitakse 
harjutades, rühmatöid tehes ja arutledes ning kogemusi analüüsides. 
 
� Õppimine kogu kehaga (8- 16 tundi) – koolitus abiturientidele 
Kuidas keha sinuga kõneleb? Kuidas muuta õppimine kergemaks? Kuhu kaob aeg? Millised on kiired 
võtted ärevuse kontrollimiseks? Kuidas tulla toime eksamipingetega? 
 

� Iga laps on ainulaadne  (8 – 24 tundi) 
Mida toob laps sündides kaasa? Kuidas tema erilisus ära tunda ja tema vajadusi mõista? 
 

� Temperament – tugi või tõke  (6- 16 tundi) 
Kuidas väljendub temperament looduses ja inimeses? Kuidas tasakaalustada laste temperamenti? 
 

� Lapsed muutuvas maailmas  (8 – 24 tundi) 
Kuidas aidata lapsel orienteeruda tänapäeva maailmas? Kuidas mõista laste  käitumisprobleeme? 
Milliseid väljakutseid lapsevanematele esitab kiiresti muutuv maailm? 
 

� Meeled – aknad maailma  (6-  12 tundi) 
Kuidas tunnevad meie meeled end tänapäeva maailmas? Kuidas avalduvad lastel erinevate meelte 
häired ja milliseid meeli peaks erinevatel eluperioodidel eriliselt hooldama?  
 

� Rütmiga ja rütmita  (6- 16 tundi) 
Milliseid rütme leidub meie sees ja ümber? Kuidas mõjub meile kaos? Kuidas kodus ja koolis rütmide 
abil aega ja jõudu säästa? Millised on rütmides peituvad teraapiavõimalused?  
 

� Suhtlemiskunst  (8- 12 tundi) 
Kuidas vähendada halba ja suurendada head käitumist? Kuidas luua vabadust ja seada piire? Kuidas 
teha lastega koostööd? Kuidas efektiivse keelekasutuse abil parandada suhtlemist? 
 

� Erivajadustega laste professionaalne abistamine  (6- 12 tundi) 
Erisuse varajane märkamine ja sekkumine. Erivajaduste lühitutvustus. Kuidas toetada erivajadustega 
last lasteaia rühmas või  õpilast koolis? 
 

� Koostöövõrgustike loomine (12- 24 tundi)  
Kuidas toimub juhtumi kaardistamine ja analüüs- kellel on probleem? Kuidas püstitada eesmärke, 
otsida lahendusi, koostada tegevuskava ja jagada vastutust? Milliseid tugisüsteeme rakendada 
(kõneravi, parandusõpe, konsultatsioonid, pikapäevarühm, hindamine, IAK, IÕK, LÕK, TÕK, tugiisik) 
Kuidas analüüsida tugisüsteemide toimimist? 
 
 
 

KOOLITAJAD:  
Reet Nigol – logopeed- eripedagoog, nõustaja  

Merike Kuivits – psühholoog, nõustaja  
 

HINNAKIRI:  
Koolitustunni pikkuseks on 45 min. 

Koolituste hinnad kokkuleppel tellijaga.  
Pikemate koolituste puhul sisaldab hind õppematerjale. 


