Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused – õppekava
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Sihtrühm
Täienduskoolitus klassi- ja lasteaiaõpetajatele, laste ja noortega töötavatele spetsialistidele ning
lapsevanematele.

Õppe eesmärk
Koolituse eesmärgiks on tõsta laste ja noortega töötavate spetsialistide 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 praktilistest 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 osalejale tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus
Viljandis (Tartu 15a) ning Valgas (Kesk tn 8). Õppetöö võib toimuda ka asutuses sisekoolitusena.
Õppijatel on kasutada individuaalsed lauad, tool, pabertahvel, projektor, arvuti, ruumis on riidenagi,
sund- ja loomulik ventilatsioon. Kohvipausid on arvestatud koolituse hinna sisse.
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