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UUS! KUIDAS LEIDA JA HOIDA SÕPRU
Loeng-töötuba kooliõpilastele

ÕPPEKAVA RÜHM
0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP
Kooliõpilased 6-12 kl

VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend

ÕPPEMEETODID

EESMÄRK

ÕPPETÖÖ MAHT

Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

Koolituse tulemusena oskab õppija
vältida suhtlemistõkkeid, olla heaks sõbraks
ja arendada 10 peamist suhtlemisoskust.

Loeng 2 ak tundi ja
iseseisev töö 2 ak tundi

ÕPPEVÄLJUNDID
rakendab tegevusi,
mis aitavad sõpru leida ja hoida

oskab paremini lahendada
konflikte ja ennast kehtestada

nimetab 10 peamist suhtlemisoskust
ja teab kuidas neid endas arendada

KOOLITUSE TEEMAD
Kuidas olla teiste jaoks hea ja hinnatud sõber

Kuidas arendada enesekindlust

12 suhtlemistõket

Kuidas vajadusel öelda EI ja vältida ärakasutamist

Tegevused, mis aitavad sõpru leida ja hoida

Kuidas Sisemine Õel Tüdruk/Poiss rikub suhteid
Mida teha, kui sõber reedab või hülgab
Toimetulek kiusamise ja tõrjumisega

Enesekehtestamise võtted ja kehtestav kehakeel
Kuidas lahendada tülisid ja arusaamatusi
Mida teha negatiivsete emotsioonidega

10 peamist suhtlemisoskust, mida endas arendada

LEKTOR: Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 290 EUR. KÄIBEMAKS EI LISANDU

Hind kehtib grupile

1

UUS! 100 SAMMU STRESSIVABAKS ELUKS
Loeng-töötuba kooliõpilastele

ÕPPEKAVA RÜHM
0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP
Kooliõpilase 8-12 kl

ÕPPEMEETODID

EESMÄRK

Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

Koolituse tulemusena oskab õppija
ära tunda stressi päästikuid ja
kasutada tehnikaid stressiga toimetulekuks.

VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend

ÕPPETÖÖ MAHT
Loeng 2 ak tundi ja
iseseisev töö 2 ak tundi

ÕPPEVÄLJUNDID
märkab oma stressi
päästikuid

rakendab stressi
maandamise tehnikaid

oskab toime tulla
pinge, hirmu ja ärevusega

KOOLITUSE TEEMAD
Mis on stress ja kuidas stressi ära tunda

Toidud ja toitained, mis aitavad stressi vähendada

Tea ja tunne oma stressi päästikuid

7 tehnikat stressi vältimiseks ja stressiga toimetulekuks

Kahjulik ja kasulik stress

Kuidas toime tulla kriitikaga ja liigse enesekriitikaga

Kuidas seada sündmused õigesse perspektiivi
Toimetulek emotsioonidega

Kuidas ületada ärevust ja hirmu tulevikusündmuste ees

Kuidas muuta mõtteviisi, et vältida stressiseisundit
Mentaalne Aikido – 10 minutiga stressist vabaks

100 sammu – strateegiline plaan stressivabaks eluks

LEKTOR: Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 290 EUR. KÄIBEMAKS EI LISANDU

Hind kehtib grupile
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UUS! MOTIVATSIOONI MEISTRIKLASS
Loeng-töötuba kooliõpilastele

ÕPPEKAVA RÜHM
0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP
Kooliõpilased 8-12 kl

ÕPPEMEETODID
Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

EESMÄRK
Koolituse tulemusena oskab õppija
kasutada enesemotiveerimistehnikaid ning
mõistab motivatsiooni olemust.

VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend

ÕPPETÖÖ MAHT
Loeng 2 ak tundi ja
iseseisev töö 2 ak tundi

ÕPPEVÄLJUNDID
kirjeldab sisemist ja
välist motivatsiooni

rakendab motivatsiooni
käivitajaid igapäevaelus

rakendab enesemotivatsiooni
strateegiaid

KOOLITUSE TEEMAD
Mis on motivatsioon - tõde ja müüdid

Stress ja motivatsioon

Isiksuse tüübid ja motivatsioon

Mida teha, et motivatsioon püsiks

Kuidas välised motivaatorid ja autasud toimivad
Sisemine motivatsioon

Eesmärkide seadmine motivatsiooni äratamiseks
Motivatsiooni käivitajad - otsus ja visioon

Põhjused, miks motivatsioon kaob
Takistused motivatsiooni teel

Kuidas ennast ise õppima motiveerida
Toimivad motivatsiooni strateegiad

LEKTOR: Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 290 EUR. KÄIBEMAKS EI LISANDU

Hind kehtib grupile
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KUIDAS OLLA MINA ISE
Loeng-töötuba kooliõpilastele

ÕPPEKAVA RÜHM
0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP
Kooliõpilased 6-12 kl

ÕPPEMEETODID

EESMÄRK

Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

Koolituse tulemusena oskab õppija
paremini ennast mõista,
väärtustada ja kehtestada

VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend

ÕPPETÖÖ MAHT
Loeng 2 ak tundi ja
iseseisev töö 2 ak tundi

ÕPPEVÄLJUNDID
oskab ennast väärtustada,
mõista ja väljendada

oskab toime tulla
negatiivste emotsioonidega

oskab ennast igapäevaelus
kehtestada

KOOLITUSE TEEMAD
Kuidas ennast tundma õppida, mõista ja väärtustada

Toimetulek negatiivsete emotsioonidega

Kuidas ületada piiravaid uskumusi

Koolikiusamine - kuidas suhtuda ja kuidas seda vältida

10 väravat enesearmastuse juurde

Kuidas toime tulla kriitikaga ja enesekriitikaga

10 viisi kuidas pöörata hirm ja ärevus sisemiseks jõuks
Kuidas ennast kehtestada ja vajadusel öelda "Ei"

Kuidas oma loovust avastada ja arendada

Mida teha ahvatluste ja inimlike nõrkustega
Kuidas muuta oma elu 5 sekundi jooksul

Missugune on su elu siis, kui julged olla "mina ise"

LEKTOR: Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 290 EUR. KÄIBEMAKS EI LISANDU

Hind kehtib grupile
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KOOLILÕPETAJA ABC
Loeng-töötuba kooliõpilastele

ÕPPEKAVA RÜHM
0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP
Koolilaste vanemad ja õpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend

ÕPPEMEETODID

EESMÄRK

ÕPPETÖÖ MAHT

Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

Koolituse tulemusena oskab õppija paremini
oma tegevusi planeerida, ennast motiveerida
ja oma tuleviku visiooni luua.

Loeng 2 ak tundi ja
iseseisev töö 2 ak tundi

ÕPPEVÄLJUNDID
rakendab ärevusega
toimetuleku tehnikaid

oskab ennast ise
õppima motiveerida

oskab luua selget visiooni ja seda
otsuste tegemisel kasutada

KOOLITUSE TEEMAD
Kuidas ennast ise õppima motiveerida

Miks kaob enesekindlus ja kuidas olla enesekindel

Hirmu ja ärevusega toimetulek eksamite perioodil

Kuidas kuulata oma intuitsiooni

Aja ja tegevuste planeerimistehnikad

Kuidas toime tulla kriitikaga ja liigse enesekriitikaga
Rahulik uni ja rahulik meel

Mälu toetamine kasulike toiduainetega

Kuidas mina-pilt mõjutab sooritust ja kuidas seda muuta
Mida teha pärast kooli lõpetamist

Otsustamisprotsess ja kahtluste ületamine visooni abil
Kuidas riietuda kooli lõpupeoks

LEKTOR: Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 290 EUR. KÄIBEMAKS EI LISANDU

Hind kehtib grupile
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MIS ON MINU ELU MÕTE
Loeng-töötuba kooliõpilastele

ÕPPEKAVA RÜHM
0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP
Kooliõpilastele 8-12 kl

VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend

ÕPPEMEETODID

EESMÄRK

ÕPPETÖÖ MAHT

Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

Koolituse tulemusena oskab õppija
teadvustada väärtuste, unistuste ja elukutse
vahelisi seoseid ja teha elulisi valikuid.

Loeng 2 ak tundi ja
iseseisev töö 2 ak tundi

ÕPPEVÄLJUNDID
nimetab elu väärtusi ja
enda isiklikke väärtusi

oskab unistusi eesmärgistada
ja neid ellu viia

süvendab teadlikult eneseusku
ja oskab kirjeldada otsustusprotsessi

KOOLITUSE TEEMAD
Miks asjad ei tee meid õnnelikuks ja mis on õnne võti

Kuidas ära tunda ja leida oma mentor

Miks on vaja unistada ja kuidas unistusi ellu viia

Meisterlikkuse võti - usk iseendasse

Elu väärtused ja minu väärtused
Kuidas olla võimalustele avatud

Kelleks ma sobin versus kelleks ma tahan saada

Kuidas vahet teha enda kutsumusel ja teiste nägemusel

Arenguspiraal - õpipoisist meistriks

Kuidas ületada hirmud ja julgeda teistest erineda
Motivatsiooni võti - otsus ja kuidas selleni jõuda

Kuidas leida sisemine tasakaal ja oma elu juhtida

LEKTOR: Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 290 EUR. KÄIBEMAKS EI LISANDU

Hind kehtib grupile
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AJAPLANEERIMISE MEISTRIKLASS
Loeng-töötuba kooliõpilastele

ÕPPEKAVA RÜHM
0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP
Kooliõpilastele 7-12 kl

ÕPPEMEETODID

EESMÄRK

Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

Koolituse tulemusena oskab õppija
seada prioriteete,
oma tegevusi organiseerida ja ära teha.

VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend

ÕPPETÖÖ MAHT
Loeng 2 ak tundi ja
iseseisev töö 2 ak tundi

ÕPPEVÄLJUNDID
analüüsib ja täiendab
oma organiseerimisoskusi

loob ja rakendab rutiine ning harjumusi,
et oma eesmärke ellu viia

oskab planeerida oma päeva,
nädalat, kuud ja aastat

KOOLITUSE TEEMAD
Kuidas seada eesmärke ja prioriteete

Kuidas lõpetada viivitamine ja asjade edasilükkamine

Kuidas planeerida oma päeva, nädalat, kuud ja aastat

Kumb on võimsam - tahtejõud või harjumus

Test: Minu organiseerimisoskuste tugevused ja nõrkused
10 viisi enesejuhtimiseks

Kuidas näha kõikjal võimalusi mitte takistusi ja probleeme
Motivatsioonist ja inspiratsioonist lähtuv tegutsemine

Igapäevased rutiinid – miks ja kuidas neid sisse seada
Kuidas ületada Põnevuse Puudumise Sündroomi
Millal tegutseda ja millal minna vooluga kaasa
Kuidas näha väärtust igas oma tegevuses

LEKTOR: Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 290 EUR. KÄIBEMAKS EI LISANDU

Hind kehtib grupile
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KUIDAS OLLA STIILNE JA ISIKUPÄRANE
Loeng-töötuba kooliõpilastele

ÕPPEKAVA RÜHM
0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP
Kooliiõpilastele 8-12 kl

ÕPPEMEETODID

EESMÄRK

Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

Koolituse tulemusena oskab õppija
luua isikupärast ja oma
kehatüübile sobilikku stiili.

VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend

ÕPPETÖÖ MAHT
Loeng 2 ak tundi ja
iseseisev töö 2 ak tundi

ÕPPEVÄLJUNDID
nimetab stiili komponente

oskab luua oma isikupärast stiili,
varjata puudusi ja rõhutada tugevusi

analüüsib oma kehatüüpi

KOOLITUSE TEEMAD
Mis on riietumiskood

Kuidas varjata puudusi ja rõhutada tugevusi

Julgus olla isikupärane

Soengustiilid

Millest koosneb stiil

Kuidas valida aksessuaare – kingi, kotte, ehteid jne

Erinevad stiilid – naiselik, gläm, klassikaline, rokkar ja
indie

Kuidas luua oma stiil

Erinevad kehatüübid ja neile sobilikud valikud

Kuidas oma stiili edasi arendada ja olla moekas 24/7
Lõpupidu ja pidulik riietus

Teooriast praktikasse – loo oma isikupärane stiil

LEKTOR: Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 290 EUR. KÄIBEMAKS EI LISANDU

Hind kehtib grupile
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TERVE ELUSTIIL ON SINU VALIK
Loeng koolilaste vanematele ja õpetajatele

ÕPPEKAVA RÜHM
0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP
Kooliõpilastele 7-12 kl

ÕPPEMEETODID

EESMÄRK

Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

Koolituse tulemusena oskab õppija teha
tervislikumaid valikuid ja
integreerida oma ellu tervislikke harjumusi.

VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend

ÕPPETÖÖ MAHT
Loeng 2 ak tundi ja
iseseisev töö 2 ak tundi

ÕPPEVÄLJUNDID
nimetab tervisliku
elustiili komponente

oskab oma ellu integreerida
tervislikku elustiili toetavaid harjumusi

oskab teha paremaid
toiduvalikuid

KOOLITUSE TEEMAD
Tervisliku elustiili komponendid

Kuidas vabaneda kahjulikest sõltuvustest

Harjumuste muutmisprotsess

Kiirtoit ja rämpstoit

Tervislikku elustiili toetavad harjumused
Kosutav uni

Õige mõtteviisiga stressist vabaks
Millal ja kui palju teha sporti

Mida teeb suhkur kehaga

Tervislikud ning soodsad toidud ja snäkid

Õige toitumisega ilus näonahk ja terved hambad

Toiduained, mis annavad energiat ja loovad hea tuju

LEKTOR: Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 290 EUR. KÄIBEMAKS EI LISANDU

Hind kehtib grupile
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TEL 5030696
RUTA@MENTORINSPIRA.EE

