
HEVI 2019 töö- ja hobitoad 

Täiskasvanud Hevimessi 

külastajatele 

Noortele Hevimessi külastajatele 

Eelregistreerimine + kohapeal Eelregistreerimine kohapeal Vaba sissepääsuga 

Töötuba vanematele/lähedastele: Noore 

iseseisvuse toetamine kodu kaudu 

(ruum A 315) 

Toimub huvi korral 2 korda:  

kell 11.30 – 12.30 

kell 13 – 14.00 

Pagari töötuba (10 huvilist) 

12.30 – 13.30 (ruum 029) 

 

Koridoritegevused 11.30 – 15.00 

Pildistamisnurk (vajalik isiklik telefon) 

Pildi- ja sõnamängud „Seinad hakkavad kõnelema“ 

Pinksi mängimine  

Õhupallide keerutamine 

Töötuba: „Noore toetamine järgmise 

sammu astumisel“ (ruum A 228) 

Toimub huvi korral 2 korda 

Kell12 – 12.45 

Kell 13 – 13.45 

Astangu vimkaga ringkäik 

Algusega saalist kell  

                11.30 

                12.30 

                13.30 

Anni ja Gloria tantsutuba  

(ruum A417) kell 12.30 – 14.30 

 Pannkoogi valmistamise töötuba (ruum A222)  

avatud 11.30 – 14.30 

 Kunsti hobituba (ruum A314) 

Avatud 11.30 – 14.30 

 

Vaata lisainfot järgmisel leheküljel! 

  



1. Töötuba vanematele/lähedastele: Noore iseseisvuse toetamine kodu kaudu (ruum A 315) 

Kuidas aidata kaasa elukutset õppima ja/või tööellu siirduva noore kohanemisele muutustega? Kuidas toetada noore omavastutuse 

tekkimist ning ennetada ja maandada muutustega seotud pingeid? Kuidas ise usaldada uusi olukordi ja inimesi oma täiskasvanuks 

kujuneva lapse elus? Kust saada infot ja abi?  

Osalemiseks toimub eelregistreerimine, töötuba kestab 1 tund (11.30 – 12.30). Huvi korral toimub teist korda kell 13 – 14.00 

Lisainfo: samal ajal on töötoas osaleval vanemal võimalus saata oma noor kunsti töötuppa (ruum 314) 

Töötoa viib läbi Anneli Habicht (Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht ja intellektipuudega nooruki vanem)  

 

2. Töötuba: „Noore toetamine järgmise sammu astumisel“ (ruum A 228) 

Töötuppa ootame põhikoolide klassijuhatajaid/karjääri-/HEV koordinaatoreid aga ka lapsevanemaid.  Praktilised kogemused, mõtted ja 

nõuanded Töötukassa Karjäärikeskuse töötajatelt. 

Töötoas toimub arutelu teemadel, mis puudutavad noore sobivaimate tulevikulahenduste leidmist, kuidas  kooli ja kodu koostöös noort 

ettevalmistada liikumisel ühest koolist teise vm seonduvatel teemadel. Karjäärikeskusel on välja pakkuda  tööleht, mis näiteks 

arenguvestlusel kasutades aitab mõtetel selgineda. 

Töötoa pikkus ca 45 minutit ja ollakse valmis töötuba kaks korda läbi viima kell 12 ja kell 13.  

Töötoa juht on Töötukassa karjäärinõustaja Kaia Petser.  

 

Noortele Hevimessi külastajatele: 

1. Anni ja Gloria tantsutuba. Ruum A 417a 

Tule ja tantsime koos!  

Tantsutuba on avatud 12.30 – 14.30 

2. Pannkoogi töötuba. Ruum A222 

Tee oma pannkook!  

Avatud 11.30 – 14.00  

Juhendaja Marit Mets 

3. Kunsti hobituba. Ruum A314 

Hea ja rahulik olemine lõõgastumiseks, aga ka näiteks oma vanemate ootamiseks töötoast.  

Avatud 11.30 – 14.30.  

Juhendaja Kristi Moosus 

4. Pagari töötuba. Ruum A029 

Töötuba on mõeldud pagari abiks õppida soovijaks.  

Juhendaja pagari eriala õpetaja Tea Vallimäe. Avatud kell 12 – 13.  


