KUTSE TAOTLEJA CV
1.Andmed
Nimi

Olga Hiielo

Isikukood

47712122219

Elukoht

Liikuri 40-20, Tallinn

Haridus
2020
2018

Business Assistance and Digital Marketing Helppy
in the International Freelance School, 5 nädalat
Career Coachingu olemus I, II, III moodulid

2017

International Higher School of Practical Psychology, Riia Wisbadeni
Psühhoteraapia Akadeemias (WAAP), Positiivse psühhoteraapia
baaskursus, 120t
Karjäärinõustamise alused, Innove 62 t

2017

Sissejuhatus isiksusepsühholoogiasse, TÜ 52 t

2016
2016

Narva Kutseõppekeskus, Turismikorraldaja
Õppisin teenuse turundus, kirjutasin äriplaan „Turismitalu arendamine“
Andras, Kutsetunnistus – Karjäärinõustaja, tase VI

2016

Andras, Kutsetuunistus - Täiskasvanute koolitaja, tase VI

2015

Andras, Kutsetuunistus - Täiskasvanute koolitaja, tase V

2012

Tartu Kutsehariduskeskus, Kelner I, Kutsetunnistus

2004

Moskva Sotsiaal- Humanitaar Instituut, magistrikraad, Psühholoog,
Lõputöö: „Meeste ja naiste psühholoogilised omaduste erinevused“
Sotsiaal- Humanitaar Instituut, bakalaureus, Psühholoog-logopeed
Lõputöö: „Elukutse valikuga seonduvate väärtushinnangute ja isiksuse
individuaalsete psühholoogiliste omaduste uurimus“
Sillamäe Kutsekool, sekretär-asjaajaja

2017

2003
1998

Täiendõpe:
2016

Mobility of youth workers, Slovakia participants of TC BeNovative, EU
Erasmus+

2016

Junior Achievement Eesti põhikooli 3.astme programmi „Mina, majandus ja
ettevõtte“, 20 tundi
Lasteaia kui organisatsiooni juhtimine“ 160t, Lõputöö: „Nägemus lasteaia
juhataja tööst“

2010
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Märkige igasse lahtrisse vastavalt A1, A2, B1, B2, C1 või C2
3
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2010

„Eelkoolipedagoogika“ 120t,

2008

„Foobiate psühhoteraapia“, 24 t Existential terapy
Association
Gordoni koolitus, 48t
„Üldhariduskooli juhtimine“ 240t Lõputöö: „Sissehindamine
koolis“
„Eripedagoogika parandusõppeks“ 160t Lõputöö: „Töö
hariduslike erivajadustega lastega koolis“
Tallinna Pedagoogika ülikool ja Täiskasvanute Hariduse
Keskus „Koolipedagoogika„160

2006
2004
2002
Teenistuskäik

Alates 2002 aastast Oles töötanud üle 17 aasta üldhariduslikus
koolis õpetajana, õppealajuhatajana, õpetasin sotsiaalseid aineid;
ajalugu, ühiskonnaõpetus, psühholoogia, karjääriõpetus, ettevõtlus.
Kasutan
eesmärkide saavutamiseks nõustamise aktiivseid
meetodeid,
muudan õppeprotsessi ja nõustamiseprotsessi iga
klienti/ õpilase jaoks loominguliseks ja köitvaks.
Career Consult OÜ, asutaja, juht ja koolitaja- 2012 –
Career Consult OÜ eesmärk on aidata inimestel oma töös ja karjääri
rohkem rõõmu tunda ja enesearendamine. Aitan inimestel mõista
iseennast ja leida oma karjääritee. Peamised tegevusalad on
psühholoogia, karjäär, loovus. Kirjutasin raamatud.
2012-2013 töötasin Tartu Hariduse Tugiteenuste keskus
karjäärinõustajana.
2014 Turom dmc, Rimini, Itaalia. Improving practical skills in
Europe 200t
2015-2016 Tallinna Mustamäe Humanitaar Gümnaasium, karjäärija ökonoomika õpetaja 9 kl, 11.kl.
Töötasin
SA
Innove
Põhja-Eesti
Rajaleidja
keskuses
karjäärinõustajana alates 01. detsember 2015 kuni 30.juuni
2018. Minu otsesed tööülesanded oli seotud kuni 26 aastaste noorte
nõustamisega, samuti nendega seonduvate täiskasvanutega –
lapsevanemad, õpetajad, tugispetsialistid, noorsootöötajad, kohalike
omavalitsuste spetsialistid, jne. Mina andsin suure panuse just
venekeelsete koolidega kontakti hoidmisesse ja vene emakeelega
noorte nõustamisesse. (ka HEV õpilastega). Esinesin loengutega ka
täiskasvanud õppijatele. koostöö Tallinna koolivõrgustikuga –
koolitused kooliõpilastele ja karjääriteenuste arendamine Rajaleidja
poolt. Osalen metoodiliste ja karjääriõppega seotud materjalide
koostamisel.
11.11.2019- 11.11.2020 Johhanes Mihkelsoni
Keskus, koolitaja karjäärinõustaja projekti raames
01.09.2020 – k.a Tallinna Läänemere Gümnaasium, ökonoomika
õpetaja 9.kl

Aktiivne panus
täiskasvanukoolituse,
-hariduse valdkonnas
(v.a. 5.tase)
2

Täiskasvanute nõustamise ja koolitamisega alustasin 2015 aasta
jaanuarist ning tegelen seda tänaseni.
• Olen Karjääri- ja psühholoogiaorganisatsioonide liige (KNÜ,
WAPP)
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•
•

•
•

•
•
•
•

•

2019 „Aasta koolitaja nominent „ V Koolitajate
mittekonverents "KOOLITUSE HEADUS"
5 raamatu autor, mis käsitlevad meeste ja naiste suhteid,
peresuhteid, lapsevanemaks olemist, värviteraapiast,
tervislik toidust ja enesetäiendamist. Kohtun raamatute
lugejatega.
Olen avaliku elu tegelane, 2018.a. osalesin konverentsil
„Üksindus“
Oma tegevuse avaldamisest aitab mind koostöö
ajalehtedega ja meediakanalitega.
Olen aktiivne sõnavõtja ja intervjuu nii raadios Raadio 4
2018- k.a. 3 korda aastas osales projektis ProLife –
www.prolife.ee, Fitnessday, koolitusi ja Workshopi läbiviimine.

prolife.ee „Prolife Estonia“ fitness day)
Suveks tööle! Osalesin Noorte toomeesil 2017-2018 Töötuba
ja intervjuud, meedia suhtlemine.
Osalesin konverentsis KNÜ „Terve karjäär“ 2018individuaalne karjäärinõustamine.
Osalesin ja töötasin
elukestvate õppe ja eriala konverentsidel ja seminaridel
(töögrupis Innove).
Viimane 5 aasta jooksul olen koolitanud erinevatel
inimeseks olemisega seotud teemadel: eneseareng,
motivatsioon, karjääri planeerimine, enesevaldamine ja
praktiline psühholoogia; suhtlemis- ja mõjutamisoskused;
sotsiaaliseerimine ja koostööoskused.

• Ning tihti tegelesin
karjäärivaldkonna koolitusi, enesearenduse, klienditeenindajatele,
töötutele ja töötavatele täiskasvanutele ja noortele ning
lastevanematele
• Koostöö Hopneri maja täiskasvanuhariduse populariseerimine
(Hopneri maja Lapsevanemate kool ja Seenioride suunatud
koolitusi. Näiteks, koostöö Hopneri majas Lastevanemate
kooliga (Loeng „Mis on naiste õnn?“ ja Hopneri majas
Seenioride Ülikooliga (Psühholoogia “Mis on üksindus?”)
Minu järgmine eesmärk - Täiskasvanute koolitaja, tase 7. Edaspidi
soovin organiseerida Täiskasvanute koolitaja koolitusi, juhendama,
nõustama ja koolitada teisi koolitajaid.
Väike esimene samm oli 2020.a. individuaalne nõustasin ja
juhendasin kutseteadmistesse ja -tegevusse, koolitasin teisi
koolitaja, kuidas ennast analüüsida nagu täiskasvanud koolitajana
ja vormistada eneseanalüüsi (Koostöö Täiskasvanute koolitaja
koolituse raames, Pärnus)
https://meistrileselliks.ee/kontakt/kadri-koha/

Aprillis 2021 alustan uus koolitusi valdkond- Kogemusnõustaja koolitusi
läbi viia.
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Inimesed, kellega tema koostööd teinud ja keda tema nõustanudõpetanud, on jäänud väga rahule ning see ongi tegelikult parim
tagasiside ühe koolitaja ja nõustaja tööle.

2. Keeleoskuse tase2
Emakeel: vene keel

Võõrkeel
Eesti keel
Inglise keel
Itaalia keel

Mõistmine
Kuulamine

B2
A1
A1

Rääkimine

Lugemine

B2
A2
A2

Suuline suhtlus

B2
A1
A1

Suuline esitlus

B2
A2
A1

Kirjutamine
B2
A1
A1

3.Töökogemus täiskavanute koolitajana3 (Viimase viie aasta tegevus)
Nr
Aasta Koolituse korraldaja,
Koolituse
Koolituse sihtrühm
nimi ja kontakt
teema/valdkond
1.

1

märts Tallinna
veebr Erateeninduskool
2021 olga.teterez@tetkool.e
e

Lapsehoidja
koolituse (online)
1.Moodul:
pedagoogika
2.moodul:
psühholoogia

2.

veeb
2021

Tempokoolitus
info@tempokoolitus.e
e

Tööklubi (online)

3

Jaan
2021

Tempokoolitus
info@tempokoolitus.e
e

Tööklubi (online)

4.

Jaanveebr
2021

Febrec OÜ
Telefon 5552 1999
www.sotsiaalnekaasa
tus.eu

Tapa Tööharjutus
Tööharjutuse
sihtrühm on töötuna
arvel olevad
töövõimereformi
sihtrühma kuuluvad
kliendid, kes vajavad
tervisest tulenevalt
lisatuge ja julgustust
tööotsingutega
tegelemisel ja
tööturul muutunud
olukorraga
toimetulemisel ning:

-Koolitus
on
mõeldud
kõigile,
kes
soovivad
väikelaste
hoidmisega tegelda
-Töötukassa
kliendid,
Toetusprogramm
suunatud
55+
aastaste töötajate
konkurentsivõime
suurendamiseks"
Toetusprogramm
suunatud
55+
aastaste töötajate
konkurentsivõime
suurendamiseks"
- kes on pikaajaliselt
viibinud tööturult eemal
või kellel puudub üldse
töökogemus;
- kes vajavad grupituge;
- kelle motivatsioon
tööotsingutega tegelda on
langenud;
- kes vajavad teadmisi
oma võimete ja oskuste
ning tööotsingu protsessi
kohta;
- kes vajavad
sotsialiseerimist.

Akadeemilistes tundides (a 45 min)
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2

Koolitus
e maht1

76t
60t

8t

8t

30p/
150t
(ühe
koolituse
tavapära
ne kestus
5 tundi)

8/2 inm. läks tööle

2

5.

2.12.
2020

Tallinna Spordi- ja
Noorsooamet
Vabaduse väljak 10

Venekeelne
veebiseminar
„Kuidas stressiga
toime tulla?“

Koolitus on
mõeldud kõigile,
kes soovivad
Tallinna ja
Harjumaa noored
kuni 26 a

1,5 t

6.

Dets
2020

Tallinna
Erateeninduskool
olga.teterez@tetkool.e
e

Tööklub
(Osaline online)

7.

12.11
2020

Tallinna
Erateeninduskool
olga.teterez@tetkool.e
e

Loeng:
Värviteraapia toidus

8.

23.11
2020

Hopneri maja
Lapsevanemate kool
roman.ljagu@hot.ee

Loeng "Laps-ohver
või kuidas õpetada
last enda eest seisma"

Tallinna
27 t
Erateeninduskool
projekt «Haritud ja
oskuslikud
töötajad
teenindusvaldkon
da»
http://socialtetko
ol.tilda.ws
ümberõppevajadus 3t
ega
töötud
–
vajaduse
tõttu
valida uus tööturul
nõutav
eriala.(kokk,
pagar)
Koolitus
on 2 t
mõeldud
kõigile,
kes soovivad

9.

07.10
2020

Hopneri maja
Seenioride Ülikool
roman.ljagu@hot.ee

Loeng "Naiste
edulood" Hopneri
majas

10.

12.10.
2020

Hopneri maja
Lapsevanemate kool
roman.ljagu@hot.ee

Loeng "Olen lapsest
väsinud... Vanemate
neuroos ja apaatia.
Ematüübid"

11

Okt
2020

MTÜ Integratsiooni
Ühiskondlik
Algatuskeskus
sicichief@infonet.ee

Tööotsingukoolitus
Individuaalne ja
grupinõustamine

12

Nov
2020

13

Dets
2020

Koolitus
on 2t
mõeldud
kõigile,
kes
soovivad
Seenioride ülikooli
tegevus
toimub
loengute, vestluste
jakülastuste
vormis.
Koolitus
on 2 t
mõeldud
kõigile,
kes soovivad
-Mittetöötav ja mitteõppiv 8 t
vähemalt
kuus
kuud
töötuna
või
mitteaktiivsena
olnud
isik;
-mittetöötav ja mitteõppiv
16–26-aastane noor;
-mittetöötav ja mitteõppiv
vanem,
kes
ei
ole
vähemalt viimased 18
kuud töötanud ja on kuni
7-aastase lapsega kodus
viibinud.
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8t

8t

Tööharjutuse
31p/
sihtrühm
on
155t
töötuna
arvel
olevad
töövõimereformi
sihtrühma
kuuluvad
töötukassa
kliendid
Tööharjutuse sihtrühm on
200t
töötuna
registreeritud

14

2020
Oktdets

Eesti Vaimse Tervise
Ühing
svetlana.varjun@evty
.ee

Tallinna
Tööharjutus

15

juuli
Sep
2020

OÜ Reiting PR
anneli.zirkel@reiting.
ee

Rakvere
Tööharjutus
Eesti keeles

16

7.09.
2020

Hopneri maja
Lapsevanemate kool
roman.ljagu@hot.ee

Loeng "7 liiki
armastust"

Koolitus
on 2 t
mõeldud
kõigile,
kes soovivad

17

2020
SeptDets
2020

Tallinna
Erateeninduskool
olga.teterez@tetkool.e
e

Lapsehoidja
koolitus
Moodul: pedagoogika

Koolitus
on
mõeldud
kõigile,
kes
soovivad
väikelaste
hoidmisega tegelda
-Töötukassa
kliendid,

18.

9.12
2019
Kuni
30.06
2020-

Meelevald MTÜ
tooharjutus2@gmail.
com

Sillamäe
Tööharjutus

Tööharjutuse sihtrühm on
Eesti
Töötukassas
töötuna
registreeritud
inimesed, sh töövõime
reformi sihtrühma töötud,
kellel on:

(Peatum
i-ne
Märt
aprill
2020)

• alkoholisõltuvus ja kes on
motiveeritud tegelema enda
sõltuvusprobleemiga ning kes
vajavad tuge enda
alkoholisõltuvuse kontrolli
alla saamiseks

Kogemusnõustaja
koostöö
12/2 inim läks tööle

töövõime
reformi
sihtrühma
kuuluvad kliendid, kes on
erialase hariduseta või
kelle omandatud haridus
on
aegunud ja kes vajavad
tuge
ja
julgustust
tööotsingutel ning:
- kes on pikaajaliselt
viibinud tööturult eemal
või kellel puudub üldse
töökogemus;
- kes vajavad grupituge;
kelle
motivatsioon
tööotsingutega tegelda on
langenud;
- kes vajavad teadmisi
oma võimete ja oskuste
ning tööotsingu protsessi
kohta;
kes
vajavad
sotsialiseerimist.

• kes vajavad tuge ja
julgustust tööotsingutel
ning töötamiseks;
•
kes
vajavad
individuaalse
tegutsemisvõime
ning
töötamisvõimaluste
hindamist ja
kaardistamist
ning
vajadusel alternatiivsete
võimaluste leidmist töötu
aktiviseerimiseks.

2
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76 t
(ühe
koolituse
tavapära
ne kestus
5 tundi)
80p/400t

Aprill
Mai
2020

MTÜ Johannes
Mikkelsoni Keskus
kristina@jmk.ee

Koolitus „Tööelu
planeerimine ja
suhted töökohal“
(online)
tööotsijate
tugiteenused
Grupinõustamine,
individuaalne
karjäärinõustamine
projekti „Samm Eesti
tööellu“ aitab
tööturult eemal
olevatel isikutel
suurendada oma
konkurentsivõimet
ning leida endale
sobiv ja püsiv töö

20

25.04.
2020

Tallinna Spordi- ja
Noorsooamet
Vabaduse väljak 10

Venekeelne
veebiseminaar
noortele (online)

Koolitus
on
mõeldud
kõigile,
kes
soovivad
Tallinna
ja
Harjumaa
noored kuni 26 a

21

11.11.
2019

MTÜ Johannes
Mikkelsoni Keskus
kristina@jmk.ee

Koolitus „Tööelu
planeerimine ja
suhted töökohal“
tööotsijate
tugiteenused
Grupinõustamine,
individuaalne
karjäärinõustamine
projekti „Samm Eesti
tööellu“ aitab
tööturult eemal
olevatel isikutel
suurendada oma
konkurentsivõimet
ning leida endale
sobiv ja püsiv töö

Mittetöötav ja mitteõppiv
vähemalt
kuus
kuud
töötuna
või
mitteaktiivsena
olnud
isik;
mittetöötav ja mitteõppiv
inimene, kelle peamine
suhtluskeel ei ole eesti
keel;
mittetöötav ja mitteõppiv
16–26-aastane noor;
mittetöötav ja mitteõppiv
vanem,
kes
ei
ole
vähemalt viimased 18
kuud töötanud ja on kuni
7-aastase lapsega kodus
viibinud.

22

Oktnov
2019

Meelevald MTÜ
tooharjutus2@gmail.
com

Tartu Tööharjutuse
Eesti keeles

Tööharjutuse sihtrühm on
töötuna
arvel
olevad
töövõimereformi
sihtrühma
kuuluvad
töötukassa kliendid

23

23.09.
2019

Hopneri maja
Lapsevanemate kool
roman.ljagu@hot.ee

Loeng "Inimese
emotsioonid"

Koolitus on mõeldud
kõigile, kes soovivad

2t

24

07.10.
2019

Hopneri maja
Lapsevanemate kool
roman.ljagu@hot.ee

Loeng "Naiste
depressioon"

Koolitus on mõeldud
kõigile, kes soovivad

2t

25

Augokt
2019

OÜ Reiting PR
reiting@reiting.ee

Tallinna
Tööharjutus vene
keeles

Tööharjutuse sihtrühm on
töötuna
arvel
olevad
töövõimereformi
sihtrühma
kuuluvad
töötukassa kliendid

19

2

16 t
Mittetöötav ja mitteõppiv
vähemalt
kuus
kuud
töötuna
või
mitteaktiivsena
olnud
isik;
mittetöötav ja mitteõppiv
inimene, kelle peamine
suhtluskeel ei ole eesti
keel;
mittetöötav ja mitteõppiv
16–26-aastane noor;
mittetöötav ja mitteõppiv
vanem,
kes
ei
ole
vähemalt viimased 18
kuud töötanud ja on kuni
7-aastase lapsega kodus
viibinud.
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1,5 t

16 t

30p/150t

40/200 t

26

2

Aprill
Juuni
2019

Meelevald MTÜ
tooharjutus2@gmail.
com

Jõgeva Tööharjutus
Eesti keeles
12/ 8 inm läks tööle

Tööharjutuse
sihtrühmaks
on
töötuna arvel olevad
kutsehariduseta või
aegunud
kutseharidusega
kliendid:

55 p/
275 t

kes vajavad grupi tuge;
kelle
motivatsioon
tegeleda
tööotsingutega
on langenud;
kes vajavad teadmisi oma
võimete ja oskuste ning
tööotsingu
protsessi
kohta;
kes
vajavad
sotsialiseerimist.
-Mittetöötav ja mitteõppiv
vähemalt
kuus
kuud
töötuna
või
mitteaktiivsena
olnud
isik;
-mittetöötav ja mitteõppiv
16–26-aastane noor;
-mittetöötav ja mitteõppiv
vanem,
kes
ei
ole
vähemalt viimased 18
kuud töötanud ja on kuni
7-aastase lapsega kodus
viibinud.

37 t

27

Veeb
Märst
2019

MTÜ Integratsiooni
Ühiskondlik
Algatuskeskus
sicichief@infonet.ee

Tööklubi
juhendamine
Grupinõustamine

28

25.02
2019

Hopneri maja
Lapsevanemate kool
roman.ljagu@hot.ee

Loeng "Mis on
naiste õnn?"

Koolitus on mõeldud
kõigile, kes soovivad

2t

29

27.02.
2019

Hopneri maja
Seniooride Ülikool
roman.ljagu@hot.ee

Loeng "Mis on
üksindus?"

Koolitus
on
mõeldud
kõigile, kes soovivad

2t

30

2019

OÜ Reiting PR
reiting@reiting.ee

Tallinna Tööharjutus

31

12.0215.03.
2019

Tallinna
Erateeninduskool
olga.teterez@tetkool.e
e

Lapsehoidja koolitus
Moodul: pedagoogika
ja psühholoogia

Tööharjutuse sihtrühm on
töötuna
arvel
olevad
töövõimereformi
sihtrühma
kuuluvad
töötukassa kliendid
Koolitus
on
mõeldud
kõigile,
kes
soovivad
väikelaste
hoidmisega
tegelda
-Töötukassa kliendid,

32

2019

OÜ Reiting PR
reiting@reiting.ee

Venekeelne tööalase
motivatsiooni
koolitus, Tallinn

Koolitusel osalevad Eesti
Töötukassa
poolt
suunatud
vähenenud
töövõimega isikud.

33

2018

OÜ Reiting PR
reiting@reiting.ee

Venekeelne tööalase
motivatsiooni
koolitus, Tallinn

Koolitusel osalevad Eesti
Töötukassa
poolt
suunatud
vähenenud
töövõimega isikud.

34

2018

OÜ Reiting PR
reiting@reiting.ee

Venekeelne tööalase
motivatsiooni
koolitus, Tallinn

Koolitusel osalevad Eesti
Töötukassa
poolt
suunatud
vähenenud
töövõimega isikud.

35

2018

OÜ Reiting PR
reiting@reiting.ee

Maardu tööklubi
juhendamine

Koolitusel osalevad Eesti
Töötukassa
poolt
suunatud
vähenenud
töövõimega isikud.
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40p/200t

80t

24 t

60t

20t

20t

tööklubi vene keeles.

36

2018

Tallinna
Erateeninduskool
olga.teterez@tetkool.e
e

Lapsehoidja koolitus
Moodul:
pedagoogika ja
psühholoogia

Koolitus
on
mõeldud
kõigile,
kes
soovivad
väikelaste
hoidmisega
tegelda
-Töötukassa kliendid,

37

2018

Tallinna
Erateeninduskool
olga.teterez@tetkool.e
e

Lapsehoidja koolitus
Moodul:
pedagoogika ja
psühholoogia

Koolitus
on
mõeldud
kõigile,
kes
soovivad
väikelaste
hoidmisega
tegelda
-Töötukassa kliendid,

38

2018

OÜ Reiting PR
reiting@reiting.ee

Sillamäe tööklubi
juhendamine
tööklubi vene keeles

Koolitusel osalevad Eesti
Töötukassa
poolt
suunatud
vähenenud
töövõimega isikud.

39

2018

OÜ Reiting PR
reiting@reiting.ee

Sillamäe tööklubi
juhendamine
tööklubi vene keeles

Koolitusel osalevad Eesti
Töötukassa
poolt
suunatud
vähenenud
töövõimega isikud.

40

2018

OÜ Reiting PR
reiting@reiting.ee

Sillamäe tööklubi
juhendamine
tööklubi vene keeles

Koolitusel osalevad Eesti
Töötukassa
poolt
suunatud
vähenenud
töövõimega isikud.

41

2018

OÜ Reiting PR
reiting@reiting.ee

Venekeelne tööalase
motivatsiooni
koolitus, Tallinn

Koolitusel osalevad Eesti
Töötukassa
poolt
suunatud
vähenenud
töövõimega isikud.

42

2018

Tallinna
Erateeninduskool

Lapsehoidja koolitus
Moodul:
pedagoogika ja
psühholoogia

Koolitus
on
mõeldud
kõigile,
kes
soovivad
väikelaste
hoidmisega
tegelda
-Töötukassa kliendid,

OÜ Reiting PR
reiting@reiting.ee

Maardu tööklubi
juhendamine
tööklubi vene
keeles.

Koolitusel
osalevad
Eesti Töötukassa poolt
suunatud vähenenud
töövõimega isikud.

-Mittetöötav
ja
mitteõppiv
vähemalt
kuus kuud töötuna või
mitteaktiivsena olnud
isik;
-mittetöötav
ja
mitteõppiv
16–26aastane noor;
-mittetöötav
ja
mitteõppiv vanem, kes
ei
ole
vähemalt
viimased
18
kuud
töötanud ja on kuni 7aastase lapsega kodus
viibinud.
Koolitusel
osalevad
Eesti Töötukassa poolt

olga.teterez@tetkool.e
e

2

43

2018

44

2018

45

2018

Tallinna
Erateeninduskool
olga.teterez@tetkool.e
e

Tööklubi "Noored
tööle
teenindussektoris"

46

2018

Eesti Vaimse Tervise
Ühing

Tallinna tööklubi
juhendamine
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80t

80t

30t

30t

30t

12t

80t

30t

30t

22 t

svetlana.varjun@evty
.ee

vene keeles.

suunatud vähenenud
töövõimega isikud.

47

2018

Eesti Vaimse Tervise
Ühing
svetlana.varjun@evty
.ee

Tallinna tööklubi
juhendamine
vene keeles

Koolitusel
osalevad
Eesti Töötukassa poolt
suunatud vähenenud
töövõimega isikud.

48

2018

Eesti Vaimse Tervise
Ühing
svetlana.varjun@evty
.ee

Tallinna tööklubi
juhendamine
vene keeles

Koolitusel
osalevad
Eesti Töötukassa poolt
suunatud vähenenud
töövõimega isikud.

49

2018

Eesti Vaimse Tervise
Ühing
svetlana.varjun@evty
.ee

Tallinna tööklubi
juhendamine
vene keeles

Koolitusel
osalevad
Eesti Töötukassa poolt
suunatud vähenenud
töövõimega isikud.

50

2018

Eesti Vaimse Tervise
Ühing
svetlana.varjun@evty
.ee

Paldiski tööklubi
juhendamine
vene keeles

Koolitusel
osalevad
Eesti Töötukassa poolt
suunatud vähenenud
töövõimega isikud.

51

2018

FIE Vladislav Gornev
fievladislavgornev@g
mail.com

Maardu Tooklubi

Koolitusel
osalevad
Eesti Töötukassa poolt
suunatud vähenenud
töövõimega isikud.

52

2018

Projektiekspert

Venekeelne tööalase
motivatsiooni
koolitus, Tartu

Koolitusel osalevad Eesti
Töötukassa
poolt
suunatud
vähenenud
töövõimega isikud.

53

2018

Tallinna
Erateeninduskool
olga.teterez@tetkool.ee

Venekeelne tööalase
motivatsiooni
koolitus, Haapsalu

Koolitusel osalevad Eesti
Töötukassa
poolt
suunatud
vähenenud
töövõimega isikud.

54

20172018

Tallinna
Erateeninduskool

Venekeelne tööalase
motivatsiooni
koolitus, Haapsalu

Koolitusel osalevad Eesti
Töötukassa
poolt
suunatud
vähenenud
töövõimega isikud.

Lapsehoidja koolitus
Moodul:
pedagoogika ja
psühholoogia

ümberõppevajadusega
töötud – vajaduse tõttu
valida
uus
tööturul
nõutav eriala

Koolitusel osalevad Eesti
Töötukassa
poolt
suunatud
vähenenud
töövõimega isikud.
-Mittetöötav ja mitteõppiv
vähemalt
kuus
kuud
töötuna
või
mitteaktiivsena
olnud
isik;
Koolitusel osalevad Eesti
Töötukassa
poolt
suunatud
vähenenud
töövõimega isikud.

olga.teterez@tetkool.ee

55

20172018

Tallinna
Erateeninduskool
olga.teterez@tetkool.ee

2

56

17.05.
201701.02.
2018

Valga Arvutikeskus
MTÜ
info@walk.ee

ITR
Individuaalne tööle
rakendamine
Tallinn, Rapla
57/ 37 inm läks tööle

57

2017

OÜ Reiting PR
reiting@reiting.ee

Maardu tööklubi
juhendamine
tööklubi vene
keeles.
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22 t

27 t

24 t

30t

12 t

80 t

80t

35 t

80 t

30t

4. ANDMED TÄIENDKOOLITUSE KOHTA
Viimane 5 aastat
Koolitaja nimi
Õppekava/kurs
Maht
use nimetus,
(eraldi karjäärivaldkonna teemade
KNÜ
maht, kui see erineb üldmahust)
õppepäevad
International
koolitus
Business Assistance and Digital
Freelance School
Marketing Helppy
in the International Freelance School,
5 nädalat
World Association
Suvekool
positiivse psühhoteraapia nõustamine
of Positive
(koolitus)
60 tundi
Psychotherapy
(WAPP, WCP,
EAP)
World Association
Suvekool
positiivse psühhoteraapia nõustamine
of Positive
(koolitus)
60 tundi
Psychotherapy
(WAPP, WCP,
EAP)
World Association
Suvekool
positiivse psühhoteraapia nõustamine
of Positive
(koolitus)
60 tundi
Psychotherapy
(WAPP, WCP,
EAP)
Tripod Grupp
koolitus
Tripodi testide kasutamine õigus ja
testi kasutaja litsents, TASK, IK-15,
8 tunnid
Eesmärgiks on isiksuse kaasaegsete
Tartu Ülikooli
Sissejuhatus
käsitluste ja peamiste uurimismeetodite
psühholoogia
isiksusepsühho
tutvustamine, mõtestamine ning
instituudi
loogiasse
seostamine
igapäevaelu praktikaga.
täienduskoolitus
52 tundi (2 EAP)

JA programm“
mina ja majandus“

2

Innove

“MINA,
MAJANDUS
JA ETTEVÕTE
koolitus

Tallinna Ulikool

koolitus

Erasmu+, Estyes

Rahvusvahelise
d koolitused

Innove

HEV koolitus

teemad „Mina ja majandus”,„Mina ja
ettevõtlus, 12t
www.ja.ee
Rajaleidja Metoodikaseminar
Karjääri kujundamise teooriad ja
harjutused/grupitööd, 12t
Muutunud õpikäsitus sõnades ja
tegudes, 6 tundi
Erasmus+
Rahvusvahelised
koolitused, International Training
Course, Slovakia,
HEV
koolituse
I
moodul
karjäärispetsialistidele, 12t

Toimumi
se aeg
5 nädalat
Märtsaprill
2020
8.0718.07.19

16.27.07.18

04.13.07.17

16.03.17

12.12.20
16 31.01.20
17
22.23.09.20
16
19.-20.
oktoober
2016
24.10.20
16
12.1119.11.20
16
29.30.11.20
16
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Astangu
Kutserehabilitatsi
ooni Keskus, SA
Innove
koolitus
päev

Koolitus
„Jobpics –
pildipõhine
töövahend
karjäärispetsialis
tile“
SA Innove koolitus Rajaleidja
päev
keskuste
karjäärispetsialis
Koolitaja:
Mare tide
Lehtsalu jt
koostööseminar
Rajaleidja keskuse
ja üldharidus
kooli
koostöö
tõhustamine
Koolitaja:
Liisa Raudsepp
SA Innove
Koolitaja:
Töötukassa,
Berit Vogt

Haridusetööturuinfo
koolitus

Kokku 10 akad tundi
a) Koostöö Rajaleidja keskuse ja
üldhariduskooli vahel karjääriteenuste
osutamiseks, õpilase arenguvajadus,
karjäärivestlus, graafiline
visualiseerimine, (7 akadeemilist
tundi).
b) Testide supervisioon tööalase
suundumuse küsimustiku TASK ja
isiksuseküsimustik IK-15 kasutajatele,
(2 akadeemiline tund)
c) Testide supervisioon vaimsete
võimete testi VVS_N´i kasutajatele, (1
akadeemiline tund)
ja Kokku 10 t
*Töötuse hetkeseis ja trendid Eestis.

Koolitajad:
CV Keskus,
Henry Auväärt

2

21-22.03.
2016

03.04.05.
Noorte töötuse ülevaade ja analüüs. 2016
*Tööjõuvajaduse analüüs
Tööturu hetkeanalüüs- keda
tööandja ja mida otsib tööotsija?

ootab

Kõrghariduse hetkeseis

Eesti Kõrg- ja
Kutsehariduse
Kvaliteediagentuur,
Heli Mattisen
SA Innove
Koolitaja: Kristina Uue töötaja
sisseelamispäev
Orion
koolitaja: Piret
Lilover
koolitaja Mare
Lehtsalu
koolitajad: Teele
Traumann, Kairi
Valk, Evelyn Lomp
koolitaja Ave
Szymanel)
MTÜ HeadEst
Koolitaja:
Epp Adler

6t
19.04.
Erivajadusega noore karjäärivalikute 2016
toetamine – metoodikad ja teenused

VII Tartu linna
ja maakonna
karjäärikoordina
atorite
Koostööseminar

Kokku: 7 t
a)Karjääriteenuste osutamine (1
akadeemiline tund)
b) Ülevaade kutsehariduse süsteemist
(1 akadeemiline tund,
c) Karjääriõpe üldhariduses (1
akadeemiline tund, d) Karjääriinfo
vahendamise metoodika ja infoallikad
(3 akadeemilist tundi
e) Ülevaade õppenõustamisest (1
akadeemiline tund)

5-6.01.
2016

16 t
Koostöökoolitusel lähtutakse neljast
põhielemendist:
- karjääriõpetuse ainekava
- koolikeskkond

13.-14.05
2013.a.
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Koolitaja Heidi
•
Antons, KENK
karjääri- ja
noorteinfo
spetsialist,
Järvamaa
karjäärikoordinaat
orite ainesektsiooni
juht, andragoog III
Tartu KHK Infokarjäärinõustamis
Keskus ja Tartu
Ülikool
Koolitaja: Liina
Vaher

Karjäärikoordinaatorite
talvekoolitus
„Väärtuste
mäng“
Tartu Ülikooli
eetikakeskuse
väärtusarenduse
koolitus I

Kokku: 7t
Koolituspäeva
praktiline osa

Perekeskus Sina
ja Mina
Koolitaja:
Jelena Jedomskihh

Gordoni
Perekool,
Suhtlemispsühholoogia
koolitus

ESF
programmi Karjäär
iteenuste süsteemi
arendamine raames
ja SA Innove
karjääri ja
nõustamisteenuste
arenduskeskuse
õppepäev.
Tripod Grupp OÜ

Koolitus
/õppepäev.
Karjääriteenuste
kvaliteet:kvalite
edikäsiraamat ja
Karjäärispetsialisti ABC

40 t
Okt-nov
Koolitus,
2012
õpetas looma ja hoidma tasakaal
suhtlemisel ja nõustamisel
*kuidas
lahendada
erinevates
väärtushinnangutest
tulenevaid
erimeelsusi
Põhiteemad:
*Kuidas kuulata last, et ta tajub, et
teda mõistetakse
*kuidas
vanemad
(nõustaja)
teadmatult
muudavad
võimatuks
lähedased suhted lapsega
Kokku: 6 t
07.
Õppepäeva eesmärk on koos läbi
septembe
töötada Karjääriinfo vahendamise ja
r 2012.a.

TASK
testikasutaja
Koolitajad on Katrin koolitus
Ärm ja Liisa
Raudsepp Tripod
Grupp OÜ-st.

Tartu KHK,

2

karjäärikoordinaatorite kogemus,
probleemid, takistused ja nipid
karjäärikoordinaatorite
isikuomadused, metoodiline suutlikkus
ja leidlikku

teoreetiline

11.01.
ja 2013.a.

Kuidas kaasata lapsevanemaid? Kuidas
rõhutada vanema vastutust oma lapse
õppimise toetamisel? Kuidas siduda
omavahel isiklikud, kollektiivsed ja
õppekava alusväärtused ning luua nende
abil hea töökeskkond?

karjäärinõustamise
kvaliteedikäsiraamat, anda vajalikud
teadmised karjääriteenustest ning
ülevaade spetsialisti toetavatest
materjalidest

8t

29.02.

Koolituse eesmärk on anda põhilised 2012.a.
teadmised
ja
oskused tööalase
suundumuse küsimustiku
TASK kasutamiseks karjäärinõustamisel.

Koolitus: „Töö 16 t
3.-4.05.
raskete (noorte) Töö hariduslike erivajadustega lastega 2012
gruppidega“
koolis.
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Tartu
Ülikooli
psühholoogia
osakond
Koolitaja:
Kaia
Kastepõld-Tõrs
Sinu
KarjääriKoolituspartner
koordinaatorite
Juhtivlektor:
baaskoolitus
Terje Paes

Kokku: 78 t
Karjääriõpetuse arendustegevus
Karjääriinfo hääldamine ja
vahendamine koolis
Karjääri planeerimist toetavad
tegevused tunnivälises tegevuses.

22.03.08.05.
2012

Osalesin lisakoolitusel:
2013 Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitus 1, 7 tundi
Karjäärikoordinaatorite a/s talveseminar Konguta Koolis
2012-2013 Tartu Kutsehariduskeskus ,,Temperamendi seos kooliprobleemidega
Tripood , küsimustiku TASK koolitus
Tripood ,
V konverents psühholoogiliste testide kasutamine
SA Innove , SA Innove poolt korraldataval karjääriinfo vahendamise
ja karjäärinõustamise kvaliteedikäsiraamatu õppepäeval
Koostööseminar Karjääriteenuste süsteemi arendamise programmi
pilootkoolide esimene ühine seminar kooli karjäärikoordinaatorile
2011 Kärjääri laager“Uks Töömailmas“ Info ja karjäärinõustamiskeskus
2010 „Hariduslike erivajadustega laste märkamine ja õpiabi korraldamine“
Individuaalsete õppekavade koostamine ja rakendamise võimalused 6t, OÜ Kersti
Võlu koolituskeskus
2008 Professionaalse ja emotsionaalse läbipõlemise sündroom, selle
profülaktika ja korrektsiooni võimalused, 6 t, OÜ õp.Intellekt
Interjööri kunstiline kujundamine, 120t, Õppekeskus A.I.P
2007Kaasaegne tunni projekteerimine, arvestades õpilaste intellektuaalse arengu
eripärasusi, 6 t OÜ õp. Intellekt
Esimese kooliastme õpilaste ja nende vanemate ning pedagoogide
sotsiaalse pädevuse psühholoogilise arendamise sisu ja tehnoloogiad.
16 t, OÜ õp. Intellekt
2006 Projektipaun, IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis, 20 t, Tiigrihüpe
Sissehindamine koolis, 8t, Merlecons, Tallinn Arenguveestluse läbiviimine laste
õppeedukuse tulemuste põhjal, 6t,
2005 Inimeseõpetus-kuidas edasi?, 7 t, Rocca al Mare Kooli koolituskeskus
2004 Inimeseõpetus gümnaasiumis: perekonnaõpetus, 16 t, Merlecons, Tallinn
Inimeseõpetus II jaIII kooliastmele, 24 t, Merlecons,Tallinn
Ühiskonnaõpetus, 40t , JTI koolituskeskus, Tallinn
2004 Pedagoogiline režissuur kui õpetaja professionaalse meisterlikkuse alusel, 6t,
2003 Aktiivõppe meetoodid ühiskonnaõpetus, 60t, Eesti Ajaloo Selts
2003 Tulemuslikkus ja kvaliteet haridusasutuses, 7 t, Regulus Consult
2002 Pedagoogilis-psühholoogiline lähenemine laste problemidele, 16 t, TP
2001 Asjaajamine ja arhiivi korrastamine, 40 t, TPÜ
2
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1999 Kooli sekretäri täiendõpe, 64 t, Tartu Õppekeskus

5. Publikatsioonide loetelu (nimetage olulisemad) 4

KARJÄÄRIVALDKOND
2015 Poostimees (koolitaja) lisa 3 Täiskasvanud õpivad endale •
Poostimees Koolitaja - Elukestev õpe tähendab igapäevast arengut
•intervju Radio 4 „Rajaleidja teenused Tartus“
•intervjuu Radio 4 „õppimisvõimalused Tallinna Erateenusekoolis“ „Karjääri kohvik“
2016 Loome koostöös tegevõpetajatega 8.–12. klasside õpilastele karjääriõpetuse ja
ettevõtlikkuse valikkursuse mudeli, kus kursuse sisu loovad ja korraldavad
õpilased ise.
2017 Mida ma oma tulevaselt ametilt ootan? Rae Sõnumid
Suveks tööle! Intervjuu Radio 4 Intervju ETV
Kuidas leida töö, Stolitsa
Karjääri planeerimine, karjäärinõustaja Olga Hiielo Postimees
2018 Kuldsad reeglid karjääri planeerimisel, Linnaleht
Intervjuu“ Kuidas üksindus mõjub tööle
PSÜHHOLOOGIA
„Kui soovite midagi sellist, mida teil kunagi pole olnud, tehke seda, mida te kunagi ei
ole teinud“ N. Peseschkian
5 raamatu autor, mis käsitlevad meeste ja naiste suhteid, peresuhteid,
lapsevanemaks olemist, värviteraapiast, tervislik toidust ja enesetäiendamist.
Olen avaliku elu tegelane, osalesin konverentsil „Üksindus“ , nagu lektor osalen
projekti „Prolife Estonia“ (tegelen workshopi ja koolitusi, kohtun lugejatega)
Intervjuu“ Kuidas üksindus mõjub tööle“
On loonud erinevaid Facebooki lehekülgi ja gruppe „Üksindusest armastusele“
2017 Minu debüütraamat „Üksindusest armastusele“ oli Apollo ja Rahva Raamatu
poodide enimmüüdud raamatute seas.
2018. aastal ilmus raamat "Jää ja leegi vahel".
2019. aasta mais rõõmustas mina lugejaid veel ühe toreda lasteraamatuga „Kinga
ja tema sõprade seiklused kingabutiigis“ ( vene keeles)
2019. a oktoobris 2019 ilmub raamat “Tema Majesteetlik armastus”.
2020.a. mais rõõmustas mina lugejaid veel ühe toreda toiduraamatuga „
Värviteraapia toidus“ ja lasteraamat „Kinga ja tema sõprade seiklused
kingabutiigis“ (eesti keeles) vene keelest tõlge: Mati Laos
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2017

2018

Raamat „Üksindusest armastuseni“ jutustab
sellest, kuidas läbida teekond valust harmooniani ja
miks üldse me avastame ennast üksinduses. Mis on
õnn, armumine, armastus. See raamat on mõtisklus,
teekond, armastus.
Tutvusta Rahva Raamat Siin
Vecherka Naiste õnn
Esitlus oli Rahva Raamat, Viru Keskus
Raamatu «Jää ja leegi vahel» põhiidee on aidata
naisel ennast tundma õppida ja omaks võtta. Autor
räägib sellest, kuidas elab tänapäeva naine, millega
on ta hõivatud, mis on tema huvid ja kohustused,
kuidas ta valib karjääri ja perekonna vahel, kust
ammutab ressursse ja jõudu, kumb on tema jaoks
tähtsam – saavutused või armastus, partnerlus või
üksindus.
Lugeja saab teada, kuidas naine – sinisukk või naine,
kes oskab armastada südamega, avaldab oma
sisemist ja välist naiselikkust, hoolivust, lähedust,
armastust ja küpsust suhetes mehega, lastega, teiste Intervjuu Raadio 4
inimestega. Kuidas ta otsustab, kas sünnitada lapsi
või eelistada karjääri. Autor näeb oma ülesannet
selles, et aidata lugejal ületada keerulisi eluperioode,
iseseisvalt minevikutraumasid analüüsida, pakkuda
eneseabi instrumente, et lugeja saaks ise «kala
püüda» – õpiks oma kaebusi ja soove transformeerima
ja endale tugevat jalgealust rajama. Ei ole ju keegi
meist pettumuste, kaotuste ja lahkuminekute eest
kaitstud.
Raamat
«Jää
ja
leegi
vahel»
https://www.facebook.com/otodinochestvakljubvi/v
ideos/545678729225947
Rahva Raamat Tutvusta siin

Esitlus oli Rahva Raamat, Viru Keskus
TOPP 10, 2019 Eesti kirjandus (vene keeles)
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Mai
2019

Laste raaamat„ Kingakese ja tema sõprade seiklused
jalatsibutiigis“
Tutvusta siin
Intervjuu Raadio
Loovprojekt "Mommy &My" hooandja.ee
Rahva Raamat
Raamatu esitlus oli Theatrum cafe, 31.05.2019
Tallinnas

Mai
2020
Eesti keeles tõlkis Mati Laos
Imeliselt kaunis lugu rännuhuvilisest kingakesest
sinjooriina Rossist. Ta nägi ilmavalgust ja elas
Itaalias, kuid tema unistuseks oli kordki näha lund.
Ja siis ühel imeilusal päeval siirdubki ta oma kalli
õekesega esimesele reisile Eestimaale ning satub ühte
vanalinna jalatsibutiiki. Siin ootavad butiiki
sattunuid, aga ka Kõuts Triibut ja Halli Rotti ees
fantastilised seiklused, millele saab kaasa elada
kunstnik Inna Bagajeva imeliste illustratsioonide
vahendusel. Nii koolieelikud kui ka nooremasse
kooliikka jõudnud lapsed ja nende vanemad usuvad
pärast raamatu läbilugemist kindlasti imede
võimalikkusesse ja sellesse, et unistused võivad
ükskord ka täituda.

Oktoober Oktoobris 2019 ilmub uus raamat “Tema Majesteetlik armastus”.
2019
Intervjuu Raadio 4
🎧https://r4.err.ee/991331/pjatnica-skatej/986750

Facebooki lehekülgi ja gruppe
Raamatu esitlus Rahva Raamatus,
Narva
Limon Life, video
Esitlus oli Parole cafe, Tallinn
Miks tasub seda raamatut lugeda: Tutvusta siin: Rahva Raamat
-sest tänu sellele hakkab hingel soojem.
-See avab seitsme armastuseliigi peensused ning kirjeldab imelisi
armastuslugusid,
-see innustab ja sunnib unistama
Sisututvustus: Mingil eluetapil tekkis mul vajadus jõuda selgusele
selles, mida tähendab armastus kogu selle mitmekülgsuses ja
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imelisuses. Ma koondasin sellesse raamatusse liigutavad jutustused
armastusest, üksindusest, kirest, raskustest meeste- ja naiste
vahelistes suhetes, panin kirja lood, mida jagasid minuga minu
kliendid ning lood minu enda elust. Armastus vaatab lugejatele vastu
selle raamatu igalt leheküljelt. Psühholoogilised novellid jutustavad
paaride, kes püüavad päästa oma tundeid, omavahelistest suhetest,
need avavad seitsme armastuseliigi peensused ja iseärasused. Selles
raamatus peitub armastuse saladus.

Mai 2020

ilmus raamat „Värviteraapia toidus“

See on laiaulatuslik pilguheit meie toitumisele
psühholoogia ja kokanduse seisukohast.
Autorid käsitlevad toiduaineid kõigist võimalikest
vaatenurkadest - värvusest kuni kalorisisalduseni,
soovitavad parimaid võimalusi nende kasutamiseks ja
annavad ka 114 originaalset retsepti, võttes arvesse
nende kasulikkust ja sobivust erinevatel aastaaegadel.
Neile, kes peavad lugu peenest maitsest, on meelt
mööda peatükid, mis käsitlevad maitseaineid, ürte,
veine ning nende kasutamist koos teiste toiduainetega.
See raamat on mõeldud neile, kes tahavad olla oma elu aktiivsed loojad ja rikastada seda
tunnete, värvide ja ressurssidega, ennast ja oma keha vajadusi paremini tunda, teatud
iseloomuomadusi arendada, oma tujusid valitsema õppida ning muidugi terve ja sale olla.
Tutvusta siin: Rahva Raamat
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