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Koolituskava 
 

Koolituse nimi Sõltuvuse (neuro)bioloogia.  

Õppekavarühm Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm 

Sihtgrupp: Kõik, kes oma igapäevatöös tegelevad laste ja noortega 

Koolituse läbiviimise aeg: 10.02.2023 

Koolituse läbiviimise koht: Koolituskoht lepitakse kokku koostöös koolituse tellijaga, võimalusel 
kontaktõppena.  

Koolituse maht, auditoorse 
ning iseseisva töö maht: Koolituse maht  

(akad. tundides) 
3 

Auditoorne töö:  
 (akad. tundides) 

2 

Iseseisev töö: 
(akad. tundides) 

1 

Maksimaalne osalejate arv 
õppegrupis: 

20 

Õpingute alustamise 
tingimused 

- 

Õppekeel: eesti keel 

Õppetöö korraldus: Lühike iseseisev töö koolitusele eelneval nädalal ning 2 ak/h 
auditoorset tööd koolituspäeval. 
Iseseisev töö on vabatahtlik ning seisneb võimaluses saata koolitajale 
ettepanekuid või küsimusi koolitusteema kohta kuni 1 nädal enne 
koolitust.  

Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid:  
olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele 
kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused 
jne. Vajadusel viiakse õpe üle veebipõhisesse õpikeskkonda. Koolituse 
õppematerjalide jagamiseks kasutatakse ühist veebikeskkonda  ning 
vajadusel videokonverentsi keskkondades (Zoom, Teams vms) 

Eesmärk: Omandada sügavamad alusteadmised sõltuvuse (neuro)bioloogiast 

Õpiväljundid: Koolituse läbinu: 
● Oskab defineerida sõltuvust ja ära tunda sõltuvuskäitumist 
● Teab sõltuvuse riskitegureid ning mõistab sõltuvuse 

(neuro)bioloogiat 
● Mõistab paremini kahte koolinoori puudutavat sõltuvust: 

veipimine ja digitaalsõltuvus (interneti-, sotsiaalmeedia- ja 
nutisõltuvus) 

Koolituse teemad: Sõltuvuse (neuro)bioloogia, veipimine ning digitaalsõltuvus 

Õppeprotsessi 
kirjeldus/kasutatavad 
meetodid: 

Kursusel kasutatakse kaasava seminar-loengu formaati vaheldumisi 
rühmaarutelude ja eluliste ülesannetega. 
 

Hindamine, nõuded 
lõpetamiseks: 

Osalemine õppetöös vähemalt 80% ulatuses ja õpiväljundite 
saavutamine. 

Koolituse läbimisel saadav 
tõend/tunnistus 

Koolituse lõpetamise nõuded täitnud osalejatele väljastatakse 
Võrumaa Omavalitsuste Liidu täiendusõppe tunnistus. Koolitusel 
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osalejatele, kes lõpetamise nõudeid ei ole täitnud, väljastatakse 
tõend.  

Koolituse läbiviimiseks 
vajaliku kvalifikatsiooni, õpi-
või töökogemuse kirjeldus: 

Magistrikraad, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. 

Koolituse läbiviijad: Cristina Kroon, neuroteaduste doktorant 
 
 

Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 
toel ning on sihtrühmas märgitud osalejale tasuta. 

 


