
Kaks kriisikoolitust, üks testikoolitus – sügis-talvel 2016
Tugispetsialistidele ümarlauad – läbi õa kord kuus

Täpne teave siin: MTÜ Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus
Mahena, www.mahena.org
Registreerumine kuni vabade kohtade täitumiseni.

Avatud koolituste lühikirjeldus
1. 26.-27. okt 2016 "Kriisikäitumise baaskoolitus" on avatud kõikidele huvilistele igast valdkonnast,
kes varem ei ole kriisipsühholoogiat õppinud, aga soovivad paremini aru saada inimese ja tema
käitumisega toimuvast traumaatilistes olukordades ning võimalustest anda toimivat psühholoogilist
esmaabi,  tulla  pingestunud  suhetes  toime  ja  toetada  varasema  elukvaliteedi  võimalikult  kiiret
taastumist.  Sihtrühmaks  võivad  olla  lapsevanemad,  pedagoogid,  tugispetsialistid,  nõustajad  jt
huvilised. (16 ak/h, hind ´a 90.-EUR)

2.  28.  okt  ja  18.  nov  2016  "Praktiline  juhtumipõhine  kriisitöö" on  eeskätt  sotsiaal-  ja
haridusvaldkonna spetsialistidele (sh lastekaitsespetsialistid, klassijuhatajad, kooli tugispetsialistid),
kuivõrd käsitletakse väga konkreetseid kriisiolukorraga seotud tegevusi fookusega laste, noorte ja
peredega toimunud traumeerivate juhtumite korral. Sihtrühmaks on spetsialistid, kellel on olemas
kriisikäitumise baasteadmised. 
(24 ak/h, millest 16 ak/h auditoorselt ja 8 ak/h iseseisvalt; hind ´a 140.-EUR)

3.  23.  sept  ja  25.  nov  2016  "Lüscheri  värvustest  -  praktiku  töövahend" on  sihtrühmalt  kõige
piiratum koolitus, kuna on mõeldud ainult praktiseerivatele nõustajatele. Osalejad teevad ise testi
läbi, saavad endale testi manuaali ja õpivad seda esmatasemel kasutama (eesmärgiga nõustamisel
tulemuslikumalt vestlust arendada, eriti laste ja noorte või psüühikahäirega inimestega töös). Lisaks
tutvutakse metafoorkaartide "Värvid ja emotsioonid" kasutamisega. 
(16 ak/h, millest 10 ak/h auditoorselt ja 6 ak/h iseseisvalt; hind ´a 70.-EUR)

KOOLITAJAD
Kriisikoolitusi  juhib  Tiina  Naarits-Linn,  MA.  Praktik,  kes  on   aastaid  läbi  viinud  Mahena
täienduskoolituskursusi. Aastaid olnud mittekorraline lektor Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogika
magistriõppes (ained "Diagnostilised meetodid lastega töös", järgmisest õa-st "Kriisinõustamine")
ja  Sisekaitseakadeemias  päästekorraldajate  õppes  (aine  "Suhtlemispsühholoogia  hädaabikõnede
juhtimisel").
Testikoolitust  juhib  Ülle  Kalvik,  MA.  Ta  on  õpetatavat  testi  kasutanud  enam kui  20  aastat,  nii
haiglapraktikas kui ka tavanõustamisel. Ta on aastaid olnud psühholoogialoengute lektor, töötanud
psühholoogina lastehaiglas ja koolis, psühholoog-nõustajana naiste kriisikodus.

KOOLITUSTELE REGISTREERUMINE ja LISAINFO: marianaarits@gmail.com

Tugispetsialistide ümarlaua lühiinfo
Haridus-,  sotsiaal-  ja  meditsiinivaldkonnas  töötavatele  tugispetsialistidele/  nõustajatele,  kes  on
nõustunud  Mahena  eetikaprintsiipidega  (veebilehel),  toimuvad  tasuta  igakuised  Mahena
ümarlauakohtumised  juba  aastast  2007.  Märksõnad:  professionaalid  omavahel,  konkreetne
õhtuteema,  infovahetus,  vajadusel  juhtumianalüüs;  klubilises  ja  toetavas  seltskonnas  spetsialistil
võimalik  pühenduda  iseendale,  kogeda  professionaalset  enesekasvu  koostöö  kaudu,  vajadusel
otsesuhtluse kaudu ümarlaua erinevate kolleegidega konsulteerida. 
Täpsustatud info Mahena veebis lingil MSÜ.

Mahena info ilmub Facebooki lehel ja otse e-postile, kui liituda 1-3x kvartalis ilmuva uudiskirjaga (veebi avalehel).

http://www.mahena.org/

