KOOLITUS
„Laste käitumisprobleemid - nende põhjused ja sekkumisvõimalused“ 6 AT
Lektor: Kadri Lüüs
Toimumisaeg: 6. juuni 2018 kell 9:30-15:00
Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26 hoovimaja, Tallinn
Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade ATH ja SHA diagnooside olemusest, sellest
tingitud käitumisraskustest ja sekkumistest. Koolituspäeva läbinu teab, kuidas valida
toimiv sekkumine ja omab ülevaadet teraapiatest ning praktilistest töövahenditest.
Lisaks saab teada, kuidas toetada ja tulla toime inimesega, kellel esineb mõni
erivajadus.
Teemad:
 ATH ja ASH diagnooside olemus, tüüpilisemad raskused ja nende põhjused
 Ülevaade levinud sekkumistest ATH ja ASH puhul. Millised sekkumised on
tegelikult praktikas väärtuslikud ja miks? Miks mõned sekkumised ei toimi?
 Ülevaade käitumuslikust ABA teraapiast, praktiliste töövahendite ja tegevuste
tutvustus.
 Millised on käitumuslikud sekkumised emotsioonidega toimetuleku ja
eneseregulatsiooni toetamiseks, sotsiaalsete oskuste arendamiseks ja
probleemkäitumise vähendamiseks?

Päevakava
9.30-10.00
10.00-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00

Registreerimine ja hommikukohv
Kadri Lüüsi loeng
Lõunapaus
Kadri Lüüsi koolitus jätkub

Osalema on oodatud: spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest,
sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad.
Registreerimise lõpp: 23. mai 2018 või kuni kohtade täitumiseni *
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Koolitus_060618_
Osalustasu: 65 €

*Grupi täitumisel anname teada uue koolituse aja. Vähese huvi korral jätame õiguse koolituse tühistada.

KADRI LÜÜS
Haridus: Magistrikraad (MSc) arengupsühholoogias
Töökogemus: Erivajadustega lastega igapäevane töökogemus u 6a, sh
diagnostika, individuaalteraapia ja perede nõustamine
Täienduskoolitus:
Level One Theraplay training
HAYS Safeguarding and Child Protection
Pediatric Neuropharmacology: an update for ADHD and ASD
Neurodevelopmental disorers and new technologies: evidence -based practice
to support intervention, education and integration
Diagnosing and treating language disorders
ADHD: state of the art
Interventions for adolescents and adults with ASD and ADHD
Varasem töökogemus koolitajana: Mitmeaastane koolituskogemus lapse
arengut ja vaimset tervist käsitlevatel teemadel tudengitele, tava- ja erikoolide
spetsialistidele haridusasutustes ning vaimse tervise spetsialistidele. Lisaks olen
läbi viinud ABA käitumisteraapiat tutvustavaid koolitusi vaimse tervise
spetsialistidele ning lapsevanematele ning juhtinud nõustamisgruppe
erivajadustega laste vanematele ja õpetajatele.
Lisainfo: Olen käitumisteraapia ühingu „UK Society of Behavioural Analysis“ liige.

