
KONVERENTS: Motivatsioon arengu toetajana

28. veebruaril 2014 aastal Pärnumaal Sauga Avatud Noortekeskuses 

Maailm, inimesed, organisatsioonid, isegi ilm on pidevas muutuses. Ja 
muutus on motiveeriva intervjueerimise keskmes. Muutus on ka 

arengu keskmeks. Konverentsi eesmärgiks on toetada arengu 
toetajaid ning toetusviise kõige erinevamates valdkondades, olgu 

selleks siis sport, haridus, tervishoid, korrektsioon või personalitöö.

ETTEKANDED:

 Tõnu Jürjen, Hariduse Tugiteenuste Keskus, EMITA: 
„Motiveeriv intervjueerimine areneva meetodina“

 Jeff Breckon, Sheffieldi Ülikool: „The role of 
Motivational Interviewing in Sport, Exercise and 
Physical Activity”

 Lea Mardik Pärnu Õppenõustamiskeskus: 
“Organisatsiooni vaimsusest ehk mis on kõige 
olulisem”

 Inga Karton, Tartu Ülikool, EMITA: “EMITA aastatel 
2013 ja 2014 sõnas ja pildis” 

 Aave Hannus, Tartu Ülikool: „Millises eas laps on 
motiveerivaks intervjueerimiseks küps?“ 

 Dagmar Narusson, TÜ Pärnu kolledž: „Motiveeriva 
intervjueerimise rakendamise vajadus ja võimalused 
sotsiaalses rehabilitatsioonis“ 

  Asta Vaks, Tallinna Vangla: „Motiveeriva 
Intervjueerimise rakendamisest justiitssüsteemis„

 Tiina Laube ja Piret Seire, Päästeamet: „Motiveeriv 
intervjueerimine pääste ennetustöös“ 

TÖÖTOAD:

 Jeff Breckon and Anneli Rätsep:  „The role of 
Motivational Interviewing in Sport, Exercise and 
Physical Activity”

 Helena Väljaste ja Anu Stamberg: „Motiveeriv 
Intervjueerimine muutuste ja arengu toetajana 
organisatsioonis“

 Tõnu Jürjen: „Motiveeriv intervjueerimine 
personaalse arengu toetajana“

Konverentsi osalemistasu on kuni 31. jaanuar 2014 
35 eurot, alates 1. veebruarist 45 eurot. 

Osalemistasu sisaldab konverentsi materjale ning toitlustust.

Lisainfo: emita.vorgustik@gmail.com või tel. +372 56 96 26 23

Konverentsi eesmärk:

Selleaastane EMITA konverents keskendub 
taaskord Motiveeriva Intervjueerimise (MI), 
kui toimiva meetodi tutvustamisele laiemale 
sihtgrupile ning annab samal ajal võimaluse 
kokku saada ka juba meetodi rakendajatel 

erinevatelt elualadelt, et jagada kogemusi ja 
saada uusi kogemusi. 

Konverentsi sihtgrupp:

Konverentsile on oodatud arenemishuvilised 
professionaalid erinevatelt elualadelt ja 

ametikohtadelt, kes väärtustavad 
motiveeritust ja/või soovivad luua 

motiveerivat keskkonda oma kolleegide või 
klientide arengu või muutuste toetamiseks. 

Konkreetsemalt on sihtgrupiks 
personalitöötajad, karjäärinõustajad, 

korrakaitse-, pääste- ja töötukassa ametnikud, 
nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, 

õpetajad, teenreid, füsioterapeudid ja teised 
tervishoiu spetsialistid, sh 

rehabilitatsiooniteenuse pakkujad ning kõik 
teised MI-st huvitujaid.

Toetajad:
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