
Metafoorkaardid praktikas – 
koolituspäev spetsialistidele
/Probleeme ennetada on lihtsam kui lahendada/

MTÜ Mahena korraldab reedel, 9. juunil 2017 kell
10-15.30 Tallinna kesklinnas koolituse spetsialistidele,
kes soovivad osa saada Peterburi koolkonna kogenud
spetsialisti teadmistest ja kogemustest
metafoorkaardite kasutamisel laste, noorukite ja
peredega töös.

Sihtrühm: laste, noorukite ja peredega töötavad ja/või vastava kõrgharidusega teemast huvitatud 
spetsialistid, sh õpetajad koolides ja lasteaedades, lastekaitsetöötajad, noorsootöötajad, tugispetsialistid.

Koolitustasu: 60€/in. Osaleja saab koolitustõendi mahus 6 ak/h.

Koolitust viib läbi Natalya Shashtina, psühholoogiline nõustaja, Peterburi Praktilise Psühholoogia Keskuse 
Imaton psühholoogi ja teadusjuhi Aleksandr Palei õpilane
Töökeel: vene keel, tõlkega eesti keelde

Koolituse sisust: See on jaotatud  kolmeks 90-minutiliseks osaks, milles kõigis on kõrvuti teoreetiline info
koos praktiliste tegevustega. Käsitlusele tuleb metafoorkaardite kasutamise ajalugu ja selle toel selgitused
eesmärkidest ja ohtudest ning piirangutest (nt miks alla 14-aastaste lastega töös sobivad kasutamiseks vaid
vähesed  metafoorkaardid  ja  mis  riske  peab  arvestama  teraapiliste  kaardite  kasutamisel).  Kohapeal  on
hulgaliselt erinevaid kaardikomplekte, et oleks võimalik nendega tutvuda ja saada selgust, millised üks, kaks
või kolm komplekti võiksid sobida konkreetsele spetsialistile (enamaks üldiselt vajadust ei ole).
Koolituse  juhendaja  demonstreerib,  kuidas  ta  töötab  kaarditega,  selgitades  meetodeid  ja  tehnikaid,
kõrvutades igale vanuserühmale sobivate kaardite kasutamist ja samas vaid kindlate tingimuste olemasolul
kriisitöö kaardite kasutamist. Võimalus on näha probleemipõhiselt kaardite kasutamist: suhtlemisraskused,
madal enesehinnang, seoste teadvustamine eesmärk-takistused-ressursid-saavutus tervikus.
Kõik kolm osa lõppevad 10-minutilise tai-chi virgutusega, kuivõrd lektor on tai-chi meister ja kasutab ka ise
lihtsaid tai-chi harjutusi oma klienditöös. Koolitusel on see väike lisaboonus.  

Lisainfo: Kohapeal  on  huvilistel  võimalik  osta  metafoorikaardite  komplekt  "Tema"  (üleval  illustratsioon
sellest pakist; sobib igas vanuses kasutamiseks; joonistanud Viktoria Kirdiy/  Виктория Кирдий; pakis 50
tugeval  paberil  läikpinnaga  kaarti,  mõõtudes  13x9  cm;  kaasas  venekeelne  juhendmaterjal),  hind  10€.
Tasumine sularahas.

Koolitus toimub, kui eeltasujaid on 15. Arve edastatakse vastavalt kokkuleppele kas kohe registreerumisel
täisulatuses maksetähtajaga 21 päeva (millest 15.- on tagastamatu ka kohast loobumisel) või kahes osas,
millest esimene on tagastamatu registreerimistasu (15.-) koha broneerimiseks maksetähtajaga 2 nädalat
ning teine osa (45.-) saadetakse välja hiljem. Kui koolitust ei toimu, tagastatakse ka registreerimistasu.

Registreerumiseks saata kiri e-postile marianaarits@gmail.com
Anda  teada  1)  koolituse  nimetus,  2)  arve  tasuja  andmed  (eraisiku  puhul  ees-  ja  perekonnanimi  ja
kontaktaadress ning asutuse puhul täielik nimetus ja juriidiline aadress), 3) kas soovitakse arvet kahes osas
või täissummas ning 4) koolitusel osaleja(te) nimi (ed), e-post(id) ja tõendi jaoks isikukood(id).

Lisainfo Mahena kohta: www.mahena.org, www.facebook.com/mahena.keskus

„Iga rumal võib teada. Tähtis on aru saada.“ /Albert Einstein/


