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Päevakava

Neljapäev, 21. mai

Aeg Teema 

9.00-9.30 Kogunemine ja hommikukohv

9.30-11.00 Koolituspäeva sissejuhatus
Käitumishäirete kujunemine ja seos lapse arenguliste vajadustega

11.00-11.15 Paus

11.15-12.45 Käitumishäirete kujunemise seos pere elutsükliga ja arengukriisidega

12.45-13.45 LÕUNA

13.45-15.15 Teismeeale iseloomulik riskikäitumine ja oskus märgata teismelise abivajadust

15.15-15.30 Paus

15.30-16.15 Tulemusliku perega töö alused

16.15-17.00 Riskikäitumisega noore pereliikmete enesejuhtimise oskused ja nende arendamine
Koolituspäeva kokkuvõte

Reede, 22. mai

Aeg Teema 

9.00-9.30 Kogunemine ja hommikukohv

9.30-11.00 Koolituspäeva sissejuhatus
Positiivne vanemlus ja oskus seda lähenemist edasi anda teismelise pereliikmetele

11.00-11.15 Paus

11.15-12.45 Praktilised lähenemised lapsevanemate toetamisel noore probleemse käitumisega 
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toimetulekuks

12.45-13.45 LÕUNA

13.45-15.15 Riskikäitumisega noorte ja nende peredega töötavate spetsialistide teadlikkus oma 
rollist professionaalses võrgustikus 

15.15-15.30 Paus

15.30-17.00 Riskikäitumisega noorte ja nende peredega töötavate spetsialistide oskus paremini 
kasutada kogukondlikke ressursse
Koolituspäeva kokkuvõte

Обучение „Как консультировать и поддерживать членов семьи с трудными
подростками?"

Программа

Четверг, 21 мая

Время Tема

9.00-9.30 Сбор участников и кофе

9.30-11.00 Введение в учебные дни
Формирование расстройства поведения и связь с потребностями процесса 
развития ребёнка.

11.00-11.15 Пауза

11.15-12.45 Связь формирования расстройства поведения с жизненным циклом cемьи и 
кризисами развития.

12.45-13.45 Обед

13.45-15.15 Трудное поведение, свойственное подростковому возрасту и умение заметить
потребность подростка в помощи.

15.15-15.30 Пауза

15.30-16.15 Основы результативной работы с семьёй.

16.15-17.00 Навыки саморегулирования членов семьи с трудными подростками и 
развитие этих навыков.
Kраткая информация об учебных днях 
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Пятница, 22. мая

Время Тема

9.00-9.30 Сбор и кофе.

9.30-11.00 Введение в учебные дни
Позитивное родительство и навык передачи этого подхода членам семьи 
подросткового возраста.

11.00-11.15 Пауза

11.15-12.45 Практически подходы поддержки родителей подростков с проблемным 
поведением.

12.45-13.45 ОБЕД

13.45-15.15 Осведомленность специалистов, работающих c трудными подростками и их 
семьями, о своей роли в профессиональной сети.

15.15-15.30 Пауза

15.30-17.00 Улучшение навыков использования окружающих ресурсов в работе с семьями
с трудными подростками.
Краткая информация об учебных дней
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