Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused
Koolituse maht
6 tundi

Sihtrühm
Täienduskoolitus klassi- ja lasteaiaõpetajatele, laste ja noortega töötavatele spetsialis dele ning
lapsevanematele.

Õppe eesmärk
Koolituse eesmärgiks on tõsta laste ja noortega töötavate spetsialis de teadlikust laste ja noorukite
depressiooni ja ärevushäirete olemuse osas, millisel viisil mõjutab depressioon ja ülemäärane ärevus
õppimist. Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise ja abistamise võimalusi.

Õppe sisu
Emotsioonid, õppimine ja aju;
Enamesinevate laste ja noorukite ärevushäirete väljendused koolis. Ärevuse mõju õppimisele.
Depressiooni sümptomite mõistmine lapse- ja noorukieas. Miks see juhtub? Ravi valik
Depressiooni mõju õppimisele.
Abistavad sekkumised klassiruumis
Kuidas saan aidata depressioonis last, noorukit?

Õpiväljundid
-

teab laste ja nooruki depressioonile ja ärevushäiretele viitavaid ohumärke;
teab, kuidas suhelda toetavalt depressiivse noorukiga;
on saanud ülevaate kogemustest ning prak listest võtetest, kuidas abistada, toetada
deressiivse/äreva lapse eneseregulatsiooni ja tähelepanufunktsiooni klassiruumis.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Osalemine vähemalt 80% õppetöös.

Koolituse läbimisel väljastatakse tunnistus, kui kõik koolituse lõpetamise nõuded on täidetud. Juhul kui
õpilane ei saavutanud õpitulemusi, kuid osales tundides, väljastatakse tõend vastavalt osaletud
tundidele.
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täiskasvanutega koolituskogemus olemas.
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