Oluline info!

Nõustamisele
registreerumine ja
lisainfo

Rajaleidja teenused on tasuta.

735 0700
Vanemad tunnevad oma last kõige
paremini. Nõustaja roll on aidata lapse
vajadusi välja selgitada ja leida
võimalusi lapse arengu toetamiseks
koostöös perega.
Nõustamisel on tagatud täielik
konfidentsiaalsus - info jagamiseks
teiste täiskasvanutega (nt õpetajaga)
küsime lapsevanemalt luba.
Nõustamine toimub vaid
eelnevalt kokkulepitud ajal. Enne
keskusesse pöördumist tuleb
nõustamisaeg broneerida kas
telefonitsi või e-posti teel.
Lapsevanemal on nõustamisele
registreerimiseks vaja teada lapse
nime ja isikukoodi, anda nõusolek
tema isikuandmete töötlemiseks
ning võtta vastuvõtule kaasa kooli
või lasteaia poolne iseloomustus.
Kiiret nõu pakub meie
e-nõustaja, kellega saab
suhelda tööpäeviti Rajaleidja
koduleheküljel avanevas chat’i
vestlusaknas.

www.rajaleidja.ee

rajaleidja@rajaleidja.ee
rajaleidja.ee

Rajaleidja keskused
HAAPSALU
Jaama 17, Haapsalu

PÄRNU
Metsa 1, Pärnu

JÕGEVA
Aia 1, Jõgeva

RAKVERE
Ferdinand Gustav
Adoffi 11, Rakvere

JÕHVI
Keskväljak 4, Jõhvi
KURESSAARE
Rootsi 7, Kuressaare
KÄRDLA
Uus 4/5, Kärdla
NARVA
Kerese 3, Narva
PAIDE
Pärnu 54, Paide
PÕLVA
J. Käisi 2, Põlva

RAPLA
Tallinna mnt 22, Rapla
TALLINN
Lõõtsa 4, Tallinn

Õppenõustamine
Leiame koos lahenduse lapse
õppe-, käitumis- ja suhtlusraskustele haridusteel

TARTU
Tähe 4, Tartu
VALGA
Aia 9, Valga
VILJANDI
Kauba 12, Viljandi
VÕRU
Kooli 6, Võru
Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

R A J A L E I D J A K E S K U S T E S T Ö Ö TAVA D :

Kes?

Millal?

Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub
tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel
toetavatele täiskasvanutele – vanematele,
õpetajatele, tugispetsialistidele jt.

Kui lapsel on mure õppimise või käitumisega,
tuleks esmalt pöörduda oma lasteaia või kooli
õpetajate ja tugispetsialistide poole. Nemad on
esmatasandi spetsialistid, kes toetavad, suunavad
ja nõustavad last, vajadusel regulaarsetel
vastuvõttudel.

Mida?
Õppenõustamise käigus selgitame välja lapse
õppimise või käitumisega seotud probleemid,
mis takistavad tema edukat haridusteed.
Seejärel anname last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu, kuidas lapse arengut ja
toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust
korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps
püsivalt vajab.

Rajaleidjasse võiks pöörduda, kui lapse probleemiga on lasteaias või koolis juba tegeletud, kuid
vajatakse edasisi nõuandeid, haldusotsust
hariduskorralduslikeks muudatusteks või
erapooletut hinnangut. Samuti juhul, kui
haridusasutuses, omavalitsuses puudub vajalik
tugispetsialist.

Kellele?
Rajaleidjasse pöörduja võib olla lapsevanem,
õpetaja, tugispetsialist, kohaliku omavalitsuse
töötaja või vajadusel ka laps ise.
Meie poole pöördumiseks ei ole vaja suunamist.
Nõustamisaega kirja pannes ei pea ise teadma või
otsustama, millise spetsialisti abi laps või noor
vajab!

Sotsiaalpedagoog
Toetab last ja teda ümbritsevaid täiskasvanuid
lapse sotsiaalsete probleemide korral – näiteks
erivajaduse või terviseprobleemiga toimetulekul,
kiusamise või käitumisprobleemide puhul, kui
laps ei taha koolis käia jms. Sotsiaalpedagoog
pakub ka kriisiabi.

Eripedagoog
Selgitab välja õppetöös raskustesse sattunud
lapse arengu- ja õpioskuste taseme ja annab nõu
lapsele jõukohaste õppemeetodite, -materjalide
ja keskkonna valikul. Samuti hindab eripedagoog lapse koolivalmidust.

Logopeed
Hindab lapse kõne- ja suhtlemisoskust ning
annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ja
sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Samuti
hindab logopeed lapse koolivalmidust.

Psühholoog
Hindab lapse vaimset võimekust ja arengut ning
vaimset tervist mõjutavaid tegureid, kui lapsel on
näiteks ärevus, hirmud, meeleoluprobleemid,
probleemid suhetes. Annab last ümbritsevatele
täiskasvanutele nõu sobivate lahenduste ja
sekkumiste leidmisel. Psühholoog pakub ka
kriisiabi.

