
 

 

 

Pakume lühiloenguid koolides ja lasteaedades 

     LAPSEVANEMATELE ja PEDAGOOGIDELE 

 

Loengutega soovime jagada infot kasvatusviiside kohta, mis aitavad luua laste arenguks turvalise ja toetava 

keskkonna  ning pakkuda tuge kooli ja kodu koostöö kujunemisele. 

Loengute teemad: 

���� Millest räägib lapse jonn?  Mõeldud lasteaialaste vanematele. Loengu käigus antakse ülevaade väikelapse 

arengu iseärasustest. Kuidas mõista jonni ja agressiivsust ning kuidas nendega toime tulla? Lapsevanema 

hoiakute ja paarisuhte korrashoiu mõju lapsele. 

���� Esimene aasta lasteaias. Lasteaia olulisus lapse sotsiaalsete oskuste arenemisel. Lapsevanema roll lapse 

kohanemisel lasteaiaga. Kuidas saab lapsevanem last iseseisvumisel toetada ja millele tuleks tähelepanu 

pöörata? Kasvataja ja lapsevanema koostöö. 

���� Kuidas abistada last õppimisel? Laste õppimise toetamisest. Millised on erinevused poiste ja tüdrukute 

õppimises? Millist abi vajavad poisid, millist tüdrukud? 

���� Esimene aasta koolis. Millisteks muutusteks last ette valmistada? Millised muutused leiavad aset 

lapsevanema jaoks lapse koolitee alguses? Vastutuse õpetamine vastavalt lapse vanusele. Kooli ja kodu 

koostöö.  

���� Mis on õpimotivatsioon? Kuidas tekitada lapses vastutustunnet? Kuidas toetada õpimotivatsiooni lapse 

arengulisi iseärasusi silmas pidades? Miks preemiad ei tööta? Loengut on võimalik tellida vastavalt 

vanuseastmele algkooli-, põhikooli- ja gümnaasiumiealiste laste vanematele. 

���� Lapse isiksusliku arengu toetamine. Kuidas aidata kaasa ennast juhtiva lapse arengule? Tunnustus või 

kiitus- eneseväärtustunnet mõjutavad tegurid. Lapse arenguvajadustest. 

���� Koostöö toetamine. Lapsevanem ja õpetaja - jagatud koostöö. Lastevaheliste konfliktide vahendamine. 

���� Elu teismelisega. Eelteismelise ja teismelise arengulised iseärasused – kuidas nendega arvestada? Noorte 

tärkav seksuaalsus. Kuidas luua ja hoida lähedasi suhteid teismelisega? Lapsevanema võim versus eeskuju.  

���� Kuidas aidata last, kellel on mure? A) Koolikiusamine – Kuidas märgata, et lapsest on saanud kiusatu või 

kiusaja ja kuidas sellest lapsega rääkida? Kas kiusamist saab ennetada? Kooli-kodu koostöö kiusamise 

ennetamisel, märkamisel  ja selle kõrvaldamisel.  

B) Traumaatiline kriis klassis või koolis. -  Kriisikommunikatsioon lapsevanemate ja spetsialistide vahel ja 

laste suunal. Inimeste erinevused kriiside kogemisel. Kes vajavad lisatuge?  

 

      Lühiloengu hind: 130 eurot 

      Lühiloengu kestvus: 1,5 tundi 

      Osalejate arv ei ole piiratud! 

 

Loenguid viivad läbi Avatud Meele Instituudi ja Perekeskuse Sina ja Mina koolitajad - Kadri Järv-

Mändoja, Ene Velström, Meelike Saarna, Ene Kulasalu, Anzelika Valdre, Malle Saks, Marge Vainre, 

Ann-Liis Ojaots, Pille Murrik, Merle Tomson, Mari-Mall Feldschmidt 

 

Tellimiseks palun anna oma soovist teada: 

Kärt Vajakas       

Telefon: 6 816 570         

Email: perekeskus@sinamina.ee         

NB! Tellides 24-tunnise koolitusprogrammi, saad 

lühiloengu tasuta. Täpsem info koolitusprogrammide 

kohta www.sinamina.ee  ja  www.ami.ee 

 


