
Enesemõistmisest Montessorini
/Probleeme ennetada on lihtsam kui lahendada/

17.07.2017 täpsustatud teave

MTÜ Mahena korraldab vahetult enne uut õppeaastat, reedel, 25. augustil 2017 kell 10-17.30 Tallinna 
kesklinnas koolituse täiskasvanutele, kes soovivad mõista ennast ja Montessori pedagoogikat lapse 
arengu toetamisel. Oluline on lähtekoht, et peame kasvatusprotsessis suurimaks spetsialistiks 
lapsevanemat (sh teisi vahetult lastega tegelevaid lähedasi, vanavanemaid, tädisid-onusid jne), seejärel 
kõiki koolitatud kasvatus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialiste ning lapsehoidjaid ja tugiisikuid - kõiki, kes 
vahetult lapsega tegelevad.
Sihtrühm: kuni 12-aastase lapse arendamisel osalevad täiskasvanud, sh õpetajad nii koolides kui 
lasteaedades, lastekaitsetöötajad, lapsevanemad.
Koolitustasu: 70€/in. Osaleja saab koolitustõendi mahus 8 ak/h.
Varajase registreeruja kingitus: kuni 20.03.2017 registreerunutele.

Koolitus on jaotatud kaheks osaks:
Esimeses osas on fookuses täiskasvanu ise ja temaga toimuva mõju lapsele. Antakse ülevaade sellest, 
miks on vajalik mõista ennast kui indiviidi selleks, et edukalt arendada lapsi. Teooria põimitakse kokku 
praktiliste näidetega, eesmärgiga ennast paremini analüüsida ja muuta teadlikumaks täiskasvanu 
vastutus iga lapse ees, kelle elus ta suuremal või vähemal määral osaleb. Päeva esimesest polest saab 
iga osaleja kaasa enda kohta mõne märksõna, mis aitab ka edaspidi paremini mõista nii ennast kui 
ümbritsevaid inimesi.
Teises osas toimub sissejuhatus Montessori pedagoogia põhitaladele, selle erilisusele ja lihtsusele 
lastega kokkupuutes. Otsitakse vastust küsimusele, miks ja kuidas on oluline olla lapsele abistav 
suunaja tema tegevuste juures, mitte niivõrd käsutaja, keelaja või pealtvaataja. Montessori eesmärk on
toetada lapse enesekasvatust ja –arendamist ning iseõppimist. Tuuakse näiteid
praktikast, mida täiskasvanu saab selleks teha.

Koolitust viib läbi pikaajalise töökogemusega praktik, kasvatusteaduste spetsialist ja sotsiaalteaduste 
magister Tiina Naarits-Linn. Ta on kriisinõustaja, keda sageli kaasatakse juhtumites, kus tuleb otsida 
lahendusi kuhjunud probleemide lahendamisele. Samas on tal kogemus laste ja noorte 
toimetulekuraskuste ennetamisel. Ta oli Eesti ühe esimese kaasajal loodud eralasteaia Stiina looja ja 
juhataja (1992), kus oli kasutusel Montessori pedagoogika. Ka kasvatusteaduste diplomitöö tegi ta 
samas valdkonnas. Tiina N.-L. on psühholoogilise nõustamise ja paralleelselt koolituste läbiviimisega 
tegelenud umbes 20 aastat, täpsemalt saab tema töökogemusest lugeda Mahena veebilehelt.

Registreerumiseks saata kiri e-postile marianaarits@gmail.com, kus anda teada, kes tasub arve eest 
(eraisiku puhul ees- ja perekonnanimi ning asutuse puhul täielik nimetus) ning koolitusel osaleja(te) e-
posti aadress.
Koolitus eest tasumine: Arve edastatakse vastavalt kokkuleppele kas täisulatuses (millest 30.- on 
tagastamatu ka kohast loobumisel) või kahes osas, millest esimene on tagastamatu registreerimistasu 
(30.-) koha broneerimiseks. Teine osa arvest (40.-) tuleb tasuda hiljemalt üks nädal enne koolitust. Kui 
koolitust ei toimu, tagastatakse ka registreerimistasu.

Lisainfo: Koolitus annab parema platvormi, et osaleda koolitusel "Montessorist oskusliku 
probeemilahenduseni" (ehk teismelise probleem- ja ohukäitumise asendamine  
toimetulekukäitumisega Mahena 5-astmelise sotsiaalpedagoogilise sekkumisudeli abil).

„Laps vajab piiridega vabadust,“ Maria Montessori


