
MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE: ALGTASE

EMITA Koolitus- ja nõustamiskeskus korraldab 30, 31.08 ja 30.09 2016 (NB! Kuupäevad on täpsustunud!) avaliku 
Motiveeriva Intervjueerimise algtaseme koolituse, mis on suunatud kõigile neile, kes soovivad MI-ga tutvust teha. 
Algtaseme kursus annab Sulle hea ülevaate motiveeriva intervjueerimise põhimõtetest, vaimsusest ja kasutatavatest 
tehnikatest. 

Kursus on disainitud selliselt, et saaksid võimalikult palju õppida läbi isikliku kogemuse - ainult nii muutub teadmine 
päriselt Sinu omaks. Teeme selleks läbi praktilisi harjutusi ja mitmeid grupi- ning paaristöid. Oled oodatud.

Kursuse eesmärk: Kursuse läbinuna saad Sa alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunned ära olukorrad, kus 
meetodit rakendada ja omad valmisolekut kasutada esmaseid oskusi praktilises töös kliendiga.

Koht: Tartu

Kuruse maht: 3 päeva, kokku 26 akad.tundi (21 kontakt ja 5 iseseisva töö tundi)

Koolitajad: Koolituse viivad läbi EMITA treenerid Siim Värv ja Anne Õuemaa. 

Koolituse hind:  250 eurot (hinna sees on koolituse materjalid ja kohvipausid); 
võimalus on tellida oma töönäidisele ka struktureeritud tagasiside koos supervisiooniga, mille hind koolituse raames on 70 
eurot (tavahind 90 eurot). See on soovituslik eriti neile, kes plaanivad osaleda jätkukoolitusel.

Huvi korral või lisainfo saamiseks saada palun e-kiri: raili@emita.ee või helista telefonil 58119838 (Raili Juurikas, EMITA 
KOOL)

Rõõmsa kohtumiseni!



MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE: KESKTASE

EMITA Koolitus- ja nõustamiskeskus korraldab ajavahemikul 2 november- 16 detsember 2016 avaliku Motiveeriva 
Intervjueerimise kesktaseme koolituse, mis on suunatud kõigile neile, kes on läbinud MI algtaseme koolituse ning 
soovivad selles vallas ennast põhjalikumalt arendada ja seeläbi praktikuna kindlamalt tunda. 

Kursus on disainitud selliselt, et läbi praktiliste kodutööde ja nende analüüsi, millele saad kursuse jooksul igakülgselt 
tagasisidet, arened praktikuna. Kesktaseme kursuse läbimine on eelduseks osalemaks MI treeneri koolitusel (milleks on 
suurepärane võimalus 2017 sügisel, kui Eestisse on tulemas rahvusvaheline treenerikoolitus).Oled oodatud.

Kursuse eesmärk: Kursuse läbinuna oskad Sa motiveerivat intervjueerimist tüüpolukordades oma töökeskkonnas 
rakendada.

Koht: Tartu

Kuruse maht: 39 ak.tundi (sh 14 kontakttundi)

Koolitajad: Koolituse viivad läbi EMITA treenerid Anneli Rätsep ja Irja Koikson. 

Koolituse hind:  300 eurot (hinna sees on koolituse materjalid, kohvipausid ja ühele kodutööle struktureeritud tagasiside 
ning supervisioon)

Huvi korral või lisainfo saamiseks saada palun e-kiri: raili@emita.ee või helista telefonil 58119838

Rõõmsa kohtumiseni!


