Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppe programm 2013-2014
Sessioon
I
17.10.13

18.10.13

19.10.13

II
14.11.13

Õppeaine nimetus

Õppeaine lühikirjeldus

Läbiviijad

Suhtlemiskompetensus
ja selle arendamise
võimalused

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppe sissejuhatamine.
Koolituse eeltööna valminud 360-tagasiside raportiga tutvumine,
õppe eesmärgistamine. Suhtlemistreeningu algus.
Videotagasisidega suhtlemistreening suhtlemisoskuste
arendamiseks.

Kõik juhtivad
õppejõud
Ann Seilenthal,
Kristel Jalak
Ann Seilenthal,
Kristel Jalak

Videotagasisidega suhtlemistreening suhtlemisoskuste
arendamiseks.

Ann Seilenthal,
Kristel Jalak

Suhtlemistreeningu meetodi olemus, kujunemine ja rakendamisvõimalused. Suhtlemistreeningu kolm protsessi. Suhtlemistreeningu metoodika kasutamine erinevate rollitreeningute läbi
viimisel ning oskuste arendamisel.
Andragoogika alused. Õppimine täiskasvanu eas. Täiskasvanute
õpetamise põhiprintsiibid. Täiskasvanute koolitaja roll.
Täiskasvanukoolitaja ja suhtlemistreeneri rollide olemus ja
erisused.
Suhtlemisoskuste õpetamise seisukohalt olulised teooriad.
Gruppidega töötamise alused. Grupiprotsessid koolitamisel ja
nende juhtimise võimalused.

Kadri Kõiv,
Mari-Liis Järg

Sotsiaalsed oskused, suhtlemisoskus ja suhtlemis-kompetentsus.
Suhtlemisprobleemide avaldumise viisid. Suhtlemise funktsioonid
ühiskonnas. Suhtlemise erinevad kanalid ja vahendid.
Kolme protsessi juhtimine suhtlemistreeningus: õpi-, grupi- ja
isiksusliku kasvu protsess. Personaalsed arenguprotsessid ja
nende suunamine koolitusel. Õppijate vastupanu ilmingud,
arengutakistused ning nende mõjutamise võimalused treeningus.
Trendid on-the-job koolituses. Mis on olnud ja kuhu ollakse teel?
Uued teemad ja meetodid koolituses. Trendid suhtlemiskoolituses. Rahvusvaheline praktika.

Ann Seilenthal,
Kadri Kõiv

Suhtlemiskompetensus
ja selle arendamise
võimalused
Suhtlemiskompetensus
ja selle arendamise
võimalused
Suhtlemiskompetensus
ja selle arendamise
võimalused

15.11.13

Kaasaegsed õpiteooriad ja täiskasvanute koolitamine

16.11.13

Sotsiaalsete oskuste
õpetamise alusteooriad

III
16.01.14

17.01.14

18.01.14

IV
13.02.14

Suhtlemisoskuste
teooriad ja mudelid
Suhtlemistreeningu
metodoloogia

Kaasaegsed õpiteooriad ja täiskasvanute koolitamine
Kaasaegsed õpiteooriad
ja täiskasvanute
koolitamine

14.02.14

Suhtlemisoskuste
teooriad ja mudelid

15.02.14

Suhtlemisoskuste
teooriad ja mudelid

V
13.03.14

14.03.14
15.03.14
VI

Koolitaja- ja treeneritöö
alused

Suhtlemistreeningu
metodoloogia
Suhtlemistreeningu
metodoloogia

Kaasaegsed õpiteooriad ja lähenemisviisid täiskasvanute
koolitamisele. Oskuste, sh suhtlemisoskuse arendamist toetavad
õpiteooriad. Sotsiaalkonstruktivistliku lähenemise mõjud
suhtlemisoskuste arendamisele.
Peamised suhtlemistreeningus käsitletavad baasmudelid ja
nende käsitlemine treeningus: psühholoogiline kontakt, aktiivne
kuulamine, selge eneseväljendamine
Peamised suhtlemistreeningus käsitletavad kompleksmudelid ja
nende käsitlemine treeningus: enesekehtestamine, konfliktide
ennetamine ja lahendamine, tagasisidestamine, veenmine,
mõjutamine.
Tellija esindaja vaade. Koolitusvajaduse selgitamine. Koolitaja
koostöö tellijaga koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Koolituse tulemuslikkuse teaduspõhine hindamine. Tagasiside
kogumise ja tulemuslikkuse hindamise praktikad.
Uuringute ja hindamisinstrumentide kasutamine koolituse eeltöö
tõhustamiseks ja tagasiside kogumiseks.
Kogemusõpe ja aktiivõppe meetodid. Koolitusgrupi õpivalmiduse
ja kohase eelhäälestuse kujundamine.

Larissa Jõgi

Tiit
Kõnnussaar
Jana Tamm

Kadri Kõiv,
Mari-Liis Järg

Susanne
Valkeakari

Larissa Jõgi

Tiit
Kõnnussaar,
Mari-Liis Järg
Tiit
Kõnnussaar,
Mari-Liis Järg

Katrin Alujev
Kristel Jalak
Kristel Jalak
Mari Karm

15.05.14.
16.05.14

17.05.14
VII
12.06.14

13.06.14
14.06.14

VIII
18.09.14

19.09.14
20.09.14
IX
16.10.14

17.10.14

18.10.14

X
13.11.14

Koolitusteenusega
kaasnevad protsessid
Suhtlemistreeningu
metodoloogia
Suhtlemistreeningu
metodoloogia

Esinemisoskuste alused. Treeningus käsitletavate
suhtlemiskompetentside ja -mudelite näitlikustamise võimalusi.
Harjutuste koostamine ja kasutamine suhtlemistreeningus.
Erinevate koolitajaoskuste treenimine ja praktikumid.
Kaameratöö ja salvestamise alused.
Videoharjutuste kasutamine. Videoharjutuste ettevalmistamine,
läbiviimine ja nende analüüs.

Kristel Jalak
Kadri Kõiv,
Kristel Jalak
Andres Jalak
Kadri Kõiv,
Kristel Jalak

Iseseisvalt koostatud
koolitusprogrammi
läbiviimine
Sotsiaalsete oskuste
õpetamise alusteooriad
Suhtlemistreeningu
metodoloogia
Koolitaja ja treeneritöö
alused
Sotsiaalsete oskuste
õpetamise alusteooriad

Vaheeksam. Lõputöö konsultatsioon.

Kadri Kõiv,
Mari-Liis Järg

Täiskasvanute õpitakistused. Koolitaja väärtushinnangud ning
eetika.
Trendid töötajate arendamisel. Rahvusvaheline praktika.

Einike Pilli
Ruta Luse

Koostöö kaastreeneriga ja tellija esindajatega. Juhendamise
alused.
Kaasasündinud isikuomaduste mõju suhtlemisele. Suhtlemise
individuaalsed, isiksuslikud iseärasused, nende mõjutamise
võimalused.

Ann Seilenthal,
Mari-Liis Järg
Ann Seilenthal,
Tiit
Kõnnussaar

Iseseisvalt koostatud
koolitusprogrammi
läbiviimine
Koolitaja ja treeneritöö
alused
Koolitaja ja treeneritöö
alused
Sotsiaalsete oskuste
õpetamise alusteooriad

Iseseisvalt koostatud koolitusprogrammide konsulteerimine.

Kadri Kõiv,
Kristel Jalak

Koolitusmaterjalid. Koolitusmaterjalide koostamise põhimõtted.
Esitlus- jm tehniliste vahendite kasutamine aktiivõppes.
E-õppe ja tehniliste vahendite kasutamine koolituses.

Kristel Jalak
Veiko Hani

Psühhoteraapia ja kliinilise psühholoogia alusteadmised
sotsiaalsete oskuste arendamise kontekstis. Kriisiabi alused.

Andres Sild

Iseseisvalt koostatud
koolitusprogrammi
läbiviimine (48)
Iseseisvalt koostatud
koolitusprogrammi
läbiviimine (48)
Iseseisvalt koostatud
koolitusprogrammi
läbiviimine (48)

Lõputöö: iseseisev koolituste läbiviimine koos tagasiside
sessiooniga.

Kõik juhtivad
koolitajad

Lõputöö: iseseisev koolituste läbiviimine, koos tagasiside
sessiooniga.

Kõik juhtivad
koolitajad

Lõputöö: iseseisev koolituste läbiviimine koos tagasiside
sessiooniga.

Kõik juhtivad
koolitajad

Koolitusteenusega
kaasnevad protsessid

Koolitusteenuse müük ja turundus, koolituse eelarvestamise
põhimõtted. Läbirääkimised koolitusteenuse müügil.
Veebi ja sotsiaalmeedia kasutamine koolituse turundamisel.
Autoriõiguse küsimused koolitusteenuse pakkumisel.
Täiskasvanukoolitust ja lepinguõigust reguleerivad
seadusandlikud aktid. Elukestva õppe põhimõtted.
Koolitaja enesejuhtimine, enesemotivatsioon; heas töötegemise
seisus püsimise tingimused.

Kristel Jalak

14.11.14

Koolitusteenusega
kaasnevad protsessid

15.11.14

Koolitaja ja treeneritöö
alused

Väljaõppe lõpetamine.

Täiendavate küsimuste ja info saamiseks kirjutage koolituskeskus@loome.ee või helistage
vastutavale koolitajale – Kadri Kõiv 5203235. Lisainfo DevelopDesign® kodulehel
www.developdesign.eu ja Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu kodulehel www.suhtlemisoskused.ee

Andres Jalak
Lawin
õigusbüroo
esindaja
Mari-Liis Järg,
Tiit
Kõnnussaar
Kõik juhtivad
koolitajad

