KRIISITEADLIKKUS õpetaja, nõustaja ja alaealisega töötava spetsialisti/ ametniku igapäevatöös
Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena ja Tallinna Õpetajate Maja koostöös toimub ETTEKANDEMARATON: 30 spetsialisti ja 30 ettekannet
Neljapäeval, 13. augustil 2020. Registreerumise info veebis, www.mahena.org

1. grupp, 8 in
“Kriisidest nii ja teisiti-1”

2. grupp, 6 in
“Kriisid koolis-1”

3. grupp, 8 in
“Kriisid koolis-2”

4. grupp, 8 in
“Kriisidest nii ja teisiti-2”

Kell 8-10.35

Kell 11-12.55

Kell 14-16.35

Kell 17-20

Kell 8-8.15
Anastasia Kozitsina:
"Õppetöö Eesti haiglates ja
kriisinõustamise põhitõdede
rakendamine ravil olevate
õpilaste õpetamisel"

Kell 11-11.15
Riina Allmäe:
“Kriisinõustamise põhitõed, mida
vajab lasteaiaõpetaja, kes on
silmitsi ülekoormuse ja
läbipõlemisohuga”

Kell 14-14.15
Merilin Uder:
"Kooli võimalused tõsta pere
teadlikkust psühholoogilise kriisi
süvenemise ennetamiseks"

Kell 17-17.15
Kätlin Servet:
“Hooldusvaidlus - lapsevanema
kriisinõustamine lasteabitelefoni
teenuse kaudu”

Kell 8.20-3.35
Kersti Jõemets:
“Sünnituseelselt ja -järgselt beebi
emmele-issile olulised
kriisinõustamise põhitõed”

Kell 11.20-11.35
Marju Aas:
“Autistliku lapse abistamine
probleemilahenduse olukorras”

Kell 14.20-14.35
Kersti Puusild:
“Depressiooni diagnoosiga
põhikooli õpilane - kooli
kitsaskohad ja võimalused
toetamisel”

Kell 17.20-17.35
Elena Ermakova:
“Lahutatud lapsevanemate
nõustamine - suhted omavahel ja
lastega”

Kell 8.40-8.55
Eva Näf:
"Enneaegselt sündinud lapse
lähedaste toetamine haiglas
viibimise perioodil - kriisid, mis
sageli jäävad varju"

Kell 11.40-11.55
Liisi Truumets:
“Loomade teraapiline mõju kriisiolukordades, eriti lastega töös”

Kell 14.40-14.55
Külle Kadarik:
“Noorte üksindus kui suitsiidirisk
- loov lähenemine nõustamisel”

Kell 17.40-17.55
Marge Green:
“Mida kaotab laps, kui ta vanemad
lahutavad ja abi kriisinõustamise
põhitõdest lähtuvalt”

Kell 9.-9.15
Ragne Suurevälja:
"Üks on haige ja võitleb elu eest,
teine on terve ja ei näe elamisel

Kell 12-12.15
Silja Piir:
"Õpilase appihüüd nõustajale:
“Andke mulle teine keha!”"

15-15.15
Kaja Lind:
"Suitsiidimõtetega nooruki
nõustamine lasteabitelefoni

Kell 18-18.15
Evelin Ränk:
"Lastekaitsespetsialistile vajalikud
kriisinõustamise põhitõed"

mõtet - kriisinõustamise põhitõed,
mis kehtivad mõlemal juhul"

teenuse kaudu"
Paus 15 min

Kell 9.20-9.35
Inna Narro:
"Topeltkriis: surmaeelne- ja
järgne perenõustamine
COVID-19 karantiini ajal"

Kell 12.20-12.35
Evely Kaibald: "Puudega laste
koolitranspordi juhi lepingulised
kohustused vs osapoolte ootused
(KOV, lapsevanem, kool, teenuse
osutaja) - kriisinõustamise
põhitõed vastuolude korral

15.20-15.35
Riima Koch:
"Lapse leina korral õpetaja
nõustamine lasteabitelefoni
teenuse kaudu"

Kell 18.30-18.45
Anneli Jänesmägi:
KOV sotsiaaltöötaja tugi abivajavale
noorele emale, arvestades ka
kriisinõustamise põhitõdesid

Kell 9.40-9.55
Pille Trumm:
“Eesti elaniku surm välismaal millist tuge vajab leinav pereliige”

Kell 12.40-12.55
Ave-Gail Kaskla-Kuprys:
"Nähtamatud kriisid
töökeskkonnas"

15.40-15.55
Mari-Liis Mänd:
“Lasteabitelefoni spetsialisti
koostöö- ja kitsaskohad
kriisisekkumise tagamisel koos
teiste spetsialistidega”

Kell 19.05-19.20
Õnnela Metsaorg:
"Kriisijuhtumi "kaaperdamine"
omavalitsuse spetsialistilt - veidrus või
topeltkriis ja kellele"

Kell 10-10.15
Kristi Luksep:
„Surija lein kui kumuleeruv kriis –
kuidas kriisinõustamise kaudu
hoida lootust“

-

16-16.15
Meeli Veia:
"Koolipingist ajateenistusse kriisid, milleks saab valmistuda
ja kriisid, millega tuleb
Kaitseväes silmitsi seista"

Kell 19.25-19.40
Kaire Loomets: “KOV kriisikomisjoni
olulisus kogukonda tabanud
traumaintsidendi korral”

Kell 10.20-10.35
Maila Lipp:
“Psühholoogilise esmaabi
arengust viimastel aastatel teaduslike allikate refereering”

-

16.20-16.35
Urmas Lehtsalu:
“Kriisikoolitused õpetajatele 2020. aasta võimalused Eestis”

Kell 19.45-20
Mari Kolga:“Mahena kriisinõustamise
koolituse õppetunnid: olulisemad
postulaadid ja raamatusoovitused
2010. aastal võrdluses 2020. aastaga”

Paus 25 min

Paus 65 min

Paus 25 min

