ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
1. veebruaril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
30. jaanuarini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Muudatused õigusaktides: üldist tuge vajavate ja HEV
õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja
dokumenteerimine
Alates 1. veebruarist jõustuvad olulised muudatused õigusaktides, mis on seotud hariduslike
erivajadustega ja üldist tuge vajavate õpilaste toetamisega. Käesolev koolitus käsitleb muutunud
nõudeid HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamisele ja dokumenteerimisele.
Sihtgrupp: HEV koordineerija ülesandeid täitvad kooli töötajad, koolisekretärid, õppealajuhatajad,
direktorid
Õppe sisu:
· Muutunud nõuded õpilasele vajaliku toe väljaselgitamisel ja rakendamisel
· Kooli pidaja, kooli ja HEV koordineerija ülesanded ja vastutus vajaliku toe väljaselgitamisel ja
rakendamisel
· Tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) ülesanded
· Õpilase arengu toetamiseks vajalike meetmete rakendamise võimalused
· Muutunud nõuded seoses individuaalse õppekava koostamisega
· Tegevuste dokumenteerimine, õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamine ja
täitmine kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega
· Koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel meetme rakendamine ning tegevused kui
soovituse rakendamiseks vastavad tingimused koolis puuduvad
· Vanema kohustus pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole.
· Millest tuleb vanemat teavitada ja millal tuleb vanemalt nõusoleku saada?
Koolituse lõpuks õppija
· teab, millised on muutunud tuge vajava õpilase toetamisega seotud tegevuste korraldamisel
tulenevalt õigusaktidest;
· teab, kuidas tuleb tuge vajava õpilase toetamisega seotud tegevusi kooskõlas õigusaktidega
dokumenteerida.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0120818111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel osalejale
väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3 alusel. Koolituse
läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
6. veebruaril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
2. veebruarini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee

(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Õppenõukogu sekretäri ülesanded õppenõukogu
tegevuse korraldamisel ja dokumenteerimisel
Koolituse sihtgrupp: õppenõukogu sekretärid
Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena õppija mõistab, kuidas tuleb õppenõukogu tegevus
korraldada ja selle käigus korrektselt koostada ja vormistada dokumente, õppenõukogu otsuseid ja
protokolle lähtuvalt õppenõukogule antud volitusnormist ja kehtivast õigusest (sh põhikooli- ja
gümnaasiumisadus, haldusmenetluseseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus ning haridus- ja
teadusministri 23. augusti 2010. a määrus nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord.)
Õppe sisu:
· Õppenõukogu sekretäri ülesannete ja õppenõukogu töökorralduse kindlaksmääramine lähtuvalt
õigusaktidest.
· Õppenõukogu reglemendi vajalikkus ja selle koostamine.
· Vajalikud viited õigusaktidele, mida tuleb õppenõukogu otsuse ja protokolli koostamisel
arvestada.
· Õppenõukogu koosoleku protokolli vormistamise alus koos praktiliste näidetega.
· Protokolli koostamine, kui otsuseid võetakse vastu elektroonilisi sidevahendeid kasutades.
· Õppenõukogu otsuse vormistamise alus koos praktiliste näidetega otsuse vormistamisel, koos
faktilise ja õigusliku põhjenduse esitamisega.
· Otstarbekas ja õiguspärane protseduur õppenõukogu otsuste eelnõude koostamisel,
läbiarutamisel ja vastuvõtmisel.
· Õppenõukogu tegevuse ning protokolli ja otsuste avalikustamisele esitatavad nõuded.

Õpiväljundid
Koolituse käigus
· saavad osalejad praktilisi soovitus õppenõukogu tegevuse korraldamiseks nii, et see oleks
võimalikult aega säästev, praktiline ja minimaalselt bürokraatlik;
· õpetatakse osalejaid vormistama õppenõukogu otsuseid nii, et need sisaldavad nõutavat
õiguslikku ja faktilist põhjendust (kooskõlas Haldusmenetluse seadusega);
· saavad osalejad õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete täitmist kajastavate protokollide ja
otsuste näidised.
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on õppenõukogu sekretäri peamised ülesanded õppenõukogu
tegevuse korraldamisel ja dokumentide vormistamisel.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Õppekava kood: MC Õ0130818413
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel osalejale
väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3 alusel. Koolituse
läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
7. veebruaril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
5. veebruarini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Tunnivaatluse läbiviimine ja protokollimine
Sihtgrupp: õppealajuhatajad, koolidirektorid
Õppesisu:
· Tunnivaatluse läbiviimise põhjused ja neist tulenevad tunnivaatluse eesmärgid
· Tunnivaatluse valdkonnad, mida saab tunnis jälgida ja tagasisidestada
· Kriteeriumide määratlemine, mille alusel saab tunni vaatluse põhjal õpetaja töö
tulemuslikkust hinnata
· Tunnivaatluse käigus kujundava hindamise rakendamise vaatlemine ja selle
tulemuslikkuse hindamine
· Vajalik eeltöö tunnivaatluseks ja läbiviimise etapid
· Tunnivaatluse põhjal tagasisidevestluse läbiviimise põhireeglid
· Tunnivaatluse läbiviimise dokumenteerimine
· Tunnivaatluse sidumine arengu- ja tulemusvestlusega
· Levinumad vead tunnivaatluse läbiviimisel
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija teab, kuidas saab efektiivselt organiseerida tunnivaatlust ning anda
tunnivaatluse põhjal pedagoogidele tagasisidet.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0140818111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel
osalejale väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3
alusel. Koolituse läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja
Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
8. veebruaril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
6. veebruarini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Kehalise kasvatuse ainekava uuendamine ja hindamine
lähtuvalt riikliku õppekava nõuetest
Õppe sisu:
· Olulisemad muudatused kehalise kasvatuse ainekavades riiklike õppekavade uues
redaktsioonis.
· Kehalise kasvatuse ainekava uuendamine ja ainekava koostamine kooli õppekavas.
· Nõuded ujumise algõpetuse ainekavale ja selle läbiviimisele.
· Muutunud nõuded õpetaja töö planeerimisel kehalises kasvatuses.
· Reeglid õpetaja hindamiskäitumisele kujundava hindamise ja õpitulemuste
hindamise kokku sobitamisel kehalises kasvatuses.
· Normide koht hindamisel kehalise kasvatuse tunnis.
· Põhireeglid, mis võimaldavad hindamise kaudu toetada nii väiksemate võimetega kui
ka kiiresti teadmisi ja oskusi omandavaid õpilasi.
· Peamised põhjused, miks õpilased ei taha kehalise kasvatuse tunnis käia.
Koolituse lõpuks õppija teab,
· millised on nõuded kehalise kasvatuse ainekavale;
· millised on nõuded õpetaja töö planeerimisele ja hindamisele kehalises kasvatuses
tulenevalt riiklikust õppekavast.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0150818111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel
osalejale väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3
alusel. Koolituse läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja
Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
13. veebruaril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
9. veebruarini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Muudatused õigusaktides: individuaalse õppekava
koostamine ning kooli ja kodu vahelise kokkuleppe
vormistamine
Õppe sisu:
· Muudatused õigusaktides tuge vajava õpilase arengu toetamisel
· Muutunud nõuded individuaalse õppekava koostamisele ja rakendamisele tulenevalt
õigusaktidest
· Kooli ja kodu vahelise kokkuleppe sõlmimine individuaalse õppekava asemel
· Individuaalse õppekava koostamise erijuhtumid ja sisunõuded
· Individuaalse õppekava vormistamine ja näidisvormid
· Kooli ja kodu vahelise kokkuleppe dokumenteerimine
· Vanema kaasamine individuaalse õppekava koostamisel
· Vajalike muudatuste tegemine kooli õppekavas
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, kuidas tuleb lapse arengu toetamise eesmärgil koostada
individuaalne õppekava ning vormistada kooli ja kodu vaheline kokkulepe
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0160818111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel
osalejale väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3
alusel. Koolituse läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja
Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
14. veebruaril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
12. veebruarini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Muudatused õigusaktides: individuaalse arengu
jälgimise kaardi koostamine
Õppe sisu:
· Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi sisu ja vorminõuded alates 1. veebruarist 2018. a
· Kokku leppimine muudatustes või kohandustes õppesisus, õppekoormuses, õppekorralduses ja
õppekeskkonnas, kui sellega ei kaasne õppeaja muutumist võrreldes nominaalse õppeajaga ega
riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamist või asendamist ning selle
kokkuleppe vormistamine õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil
· Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi vormistamine esitamiseks
nõustamismeeskonnale soovituse saamiseks lapse arengu toetamiseks, õppe ja kasvatuse
korraldamiseks ning tugiteenuste rakendamiseks
· Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardile ajalises järjekorras kantavad andmed: õpilase
pedagoogilis-psühholoogilise hindamise, testimise ja uuringute tulemused, õpetajate
tähelepanekud, tugispetsialistide poolt õpilasele läbi viidud hindamiste, testimiste ja uuringute
järeldused vajalike sekkumiste kohta, tugispetsialistide ning koolivälise nõustamismeeskonna
antud soovitused, rakendatud teenused ja meetmed ning hinnang nende tulemuslikkusele
· Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel andmete kandmine Eesti Hariduse
Infosüsteemi õpilaste alamregistrisse
· Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaard avamine, kui õpilasel ilmneb vajadus saada tuge
ning vanema teavitamine sellest, et kool korraldab õpilase pedagoogilis-psühholoogilise
hindamise
· Direktori poolt isiku määramine koolis, kes vastutab õpilase individuaalse arengu jälgimise
kaardi täitmise eest
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija teab, millised on nõuded õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi
koostamisele.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0170818111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel osalejale
väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3 alusel. Koolituse
läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
15. veebruaril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
13. veebruarini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Muudatused õigusaktides: üldist tuge vajavate ja HEV
õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja
dokumenteerimine
Alates 1. veebruarist jõustuvad olulised muudatused õigusaktides, mis on seotud hariduslike
erivajadustega ja üldist tuge vajavate õpilaste toetamisega. Käesolev koolitus käsitleb muutunud
nõudeid HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamisele ja dokumenteerimisele.
Sihtgrupp: HEV koordineerija ülesandeid täitvad kooli töötajad, koolisekretärid, õppealajuhatajad,
direktorid
Õppe sisu:
· Muutunud nõuded õpilasele vajaliku toe väljaselgitamisel ja rakendamisel
· Kooli pidaja, kooli ja HEV koordineerija ülesanded ja vastutus vajaliku toe väljaselgitamisel ja
rakendamisel
· Tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) ülesanded
· Õpilase arengu toetamiseks vajalike meetmete rakendamise võimalused
· Muutunud nõuded seoses individuaalse õppekava koostamisega
· Tegevuste dokumenteerimine, õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamine ja
täitmine kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega
· Koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel meetme rakendamine ning tegevused kui
soovituse rakendamiseks vastavad tingimused koolis puuduvad
· Vanema kohustus pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole.
· Millest tuleb vanemat teavitada ja millal tuleb vanemalt nõusoleku saada?
Koolituse lõpuks õppija
· teab, millised on muutunud tuge vajava õpilase toetamisega seotud tegevuste korraldamisel
tulenevalt õigusaktidest;
· teab, kuidas tuleb tuge vajava õpilase toetamisega seotud tegevusi kooskõlas õigusaktidega
dokumenteerida.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0120818111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel osalejale
väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3 alusel. Koolituse
läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
20. veebruaril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
16. veebruarini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Võtted toimetulekuks distsipliini- ja
käitumisprobleemidega õppetunnis
SIHTGRUPP: kogu kooli pedagoogiline personal ja õpetajad, kes pakuvad koolis
pedagoogidele metoodilist tuge (vanempedagoogid, õpetaja-metoodikud, mentorid),
õppealajuhatajad.
ÕPPE SISU:
· Neli põhilist probleemideringi, mis õpetajal tuleb õppeprotsessis lahendada: õpilaste
motivatsiooniprobleemid, õpiraskustega seotud probleemid, distsipliiniprobleemid
õppetunnis ja õpilaste käitumisprobleemid
· Distsipliini- ja käitumisprobleemide seos õpilaste õpimotivatsiooni ja õpiraskustega
· Distsipliiniprobleemide lahendamine õppetunnis: erinevate võtete hierarhiline
kasutamine
· Enesekehtestamise võtted nn „kohatult“ ja „üleolevalt“ käituvate õpilastega
· Toimetulek õpilastega, kellel on keskendumisraskused ning ülemäärane
tähelepanuvajadus
· Autistliku lapse eripäradega arvestamine
· Toimetulek nn „laiskade“ ja „lohakate“ õpilastega ja nende motiveerimine
· Hinde kasutamise põhireeglid motivatsiooni- ja õpiraskustega seotud probleemide
ning distsipliini- ja käitumisprobleemide lahendamisel
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija
· teab, millised on hindamiskriteeriumid distsipliini- ja motivatsiooniprobleemide
eristamiseks;
· teab, milline on distsipliiniprobleemide lahendamise hierarhiline süsteem;
· omab praktilisi võtteid konfliktsituatsioonide lahendamiseks tunnis ja tunnivälistes
olukordades.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: kasvatusteadus
Õppekava kood: MC Õ0180818111
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel
osalejale väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3
alusel. Koolituse läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja
Mati Talvik.

Merlecons ja Ko OÜ Koolituskeskus, Estonia pst 1-301, 10143 Tallinn
http://www.merlecons.ee, tel 6 46 66 96, e-post info@merlecons.ee

ERLECONS

Koolitus- ja konsultatsioon

Ühepäevane koolitus toimub
21. veebruaril 2018. a.
Merlecons ja Ko Koolituskeskuses
Estonia pst 1-302, Tallinn

Koolitusele registreerumine toimub kuni
19. veebruarini 2018. a.
e-posti aadressil koolitus@merlecons.ee
(ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus)

Kuidas toime tulla „kiusliku“ vanemaga, kes ei tunnista
oma lapse probleeme
ÕPPE SISU:
· Kuidas eristada „kiuslikku“ lapsevanemat vanemast, keda tajutakse kooli poolt tülika
vanemana, kuid kes tegelikult hoolib oma lapse arengu toetamisest, kuid tema
arusaam arengu toetamisest erineb kooli arusaamisest
· Millises stiilis ja kui pikalt vastata vanema kirjadele
· Kui kiiresti tuleks reageerida vanema kirjadele
· Kuna eelistada suulist suhtlemist kirjalikule suhtlemisele
· Millised on seaduslikud võimalused aidata abi vajavat last olukorras, kus vanem ei
tunnista oma lapse probleeme
· Millised on koolipoolse ignoreerimise tagajärjed
· Kuidas ennetada „kiuslike“ vanemate kogukonna suurenemist koolis
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija
· teab, millised on võimalused ja piirangud, et tulla toime kiusliku vanemaga.
Koolituse alguse ja lõpuaeg: 10.00 – 16.15
Õppe kogumaht: 8 tundi
Õppekavarühm: ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õpe
Õppekava kood: MC Õ0190818488
Õppekava läbimine ei nõua õpiväljundite saavutatuse hindamist.
Koolituse hind on 138.- € koos käibemaksuga (sisaldab lõuna maksumust). Koolitusel
osalejale väljastatakse koolituse läbimise kohta dokument täienduskoolituse standardi § 3
alusel. Koolituse läbiviijaks on Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid Tarmo Salumaa ja
Mati Talvik.
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