
EARLY GROSS MOTOR, ORAL MOTOR AND VOCALIZATION SKILLS. FEEDING PROBLEMS AND 
FEEDING INTERVENTION IN CHILDREN 

Üld - ja oraalmotoorsete oskuste ning vokalisatsiooni areng varajases lapseeas. Väikelaste 
toitmis- ja söömisprobleemid ning nende käsitlus  

Toimumise aeg: 05.–06.september 2022 

Koolituse maht: 10 tundi 

Koolitaja: Helena Törölä, PhD (Soome) 

Sihtgrupp: lastega töötavad logopeedid 

Grupi suurus: kuni 100 osalejat 

Töökeel: slaidid ja loeng inglise keeles, arutelusid on võimalik läbi viia ka eesti keeles 

Koolitustasu:  

Osalustasu varasele registreerijale  
(kuni 30.06.2022) 

 

Osalustasu hiljem registreerijale  
(al. 01.07.2022) 
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260 

 
Toimumise koht: Koolitus toimub https://zoom.us keskkonnas. Igale registreeritud osalejale 
saadetakse hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist e-postile osalemiseks link. Koolituse 
läbiviijale on tagatud arvutitarkvara olemasolu. Osaleja peab olema Zoom keskkonnas oma ees- 
ja perekonnanimega. Koolitusel osalemiseks on vajalik interneti ning mikrofoni (ja võimalusel 
kaamera) olemasolu. 

Eesmärk: Tutvustada logopeedidele, kuidas toimub üldmotoorsete ja oraalmotoorsete oskuste 
ning vokalisatsiooni areng varajases lapseeas. Anda ülevaade väikelaste toitmis- ja 
söömisprobleemide (söömishäirete) olemusest, tekkepõhjustest ning ravi printsiipidest.  

 
Koolitaja klassifikatsioon: Helena Töröläl on pikaaegne erialane kogemus nii lapseea varajase 
arengu uurijana kui ka praktikuna Oulu Ülikooli Haiglas. Oma teadlaskarjääri jooksul on ta 
peamiselt keskendunudki lapse kõne-eelse arengu seaduspärasuste, sh üldmotoorsete ja 
oraalmotoorsete oskuste ning vokalisatsiooni arengu ja nendevaheliste seoste uurimisele. Lisaks 
on Helenal laialdased kogemused logopeedide koolitajana. 

Koolituse tutvustus: Kursusel käsitletakse seoseid, mis esinevad väikelapse üldmotoorse ja 
oraalmotoorse arengu ning vokalisatsiooni arengu vahel ning  õpetatakse, kuidas kulgeb nende 
oskuste tüüpiline areng. Tutvustatakse sagedamini esinevaid probleeme ja kõrvalekaldeid. 



Samuti käsitletakse varajases lapseeas avalduvaid söömishäireid, mis võivad tuleneda nii 
sensoorsest kui motoorsest häirest. Eraldi õpetatakse söömishäirete ravi. Peatutakse ka laste 
refluksil, hingamise probleemidel, samuti aspiratsioonil, kuid  ei käsitleta lapseea neelamishäirete 
diagnostikat ja ravi. 

Selgitatakse, missugused eelteadmised on lapseea varajase arengu seisukohast logopeediliseks 
tööks vajalikud ning kuidas neid teadmisi rakendada teraapiate teostamisel.  

Õpiväljundid:  

Koolituse lõpetanu: 

1) Tunneb varajase lapseea üldmotoorsete ja oraalmotoorsete oskuste arengut ning 
vokalisatsiooni arengu põhimõtteid ning nende omavahelisi seoseid; 

2) mõistab, missugused on seosed lapse varajase ning tema praeguse arengu vahel; 

3) tunneb väikelapse toitmise ja toitumise varajase sekkumise olemust; 

4) tunneb väikelapseea söömishäireid ja nende ravi. 

Kursuse lõpetamise tingimused: Osalemine mõlemal koolituspäeval ja õpiväljundite 
saavutamine. Koolituse lõpus toimub õpiväljundite saavutatuse hindamine suulise arutelu käigus. 
Tunnistus väljastatakse osalejale, kes saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. 
Tunnistus on nummerdatud ja sisaldab nõutud infot ja eesmärke. 

Koolituse tagasiside: Koolituse lõpus saadetakse igale osalejale tagasiside küsimustik. 

Koolituse korraldaja: Eesti Kliiniliste Logopeedide Kutseliit (kutseliit.juhatus@eklk.ee).  

Koolitusele registreerimise, õppegrupi komplekteerimise, õppemaksu tasumise, tagastamise 
ning vaidluste lahendamise kord sätestatakse seaduses ja EKLK õppekorralduse eeskirjas. EKLK 
õppekorralduseeskiri on avaldatud EKLK kodulehel rubriigis Koolitused. 

 
Koolituse kava  

Esmaspäev, 05.09.2022 

9.00 – 10.30  The typical development of gross motor, oral motor, and vocalization skills in    
                           infants, part I    
                             Imiku normikohane üldmotoorne, oraalmotoorne ning vokalisatsiooni areng, I osa 

 
10.30 – 10.45 Break  
                            Vaheaeg 
 
10.45 – 11.30 The typical development of gross motor, oral motor, and vocalization skills in   
                           infants, part II  



                           Imiku normikohane üldmotoorne, oraalmotoorne ning vokalisatsiooni areng, II osa 

 
11.30 – 12.30  Lunch  
                          Lõuna 
 
12.30 – 14.00 Atypical feeding development, part I  
                            Söömishäirete kujunemine alates väikelapseeast, I osa 
 
Teisipäev, 06.09.2022 

 9.00 – 10.30 Atypical feeding development, part II.  Feeding therapy  
                            Söömishäirete kujunemine alates väikelapseeast, II osa. Toitmisteraapia 
 
10.30 – 10.45 Break  
                            Vaheaeg 
 
10.45 – 11.30 Feeding therapy  
                          Söömishäirete ravi. Toitmisteraapia 
 
11.30 – 12.30 Lunch  
                          Lõuna 
 
12.30 – 14.00 Examples, discussion  
                          Videonäited. Arutelu  
   
Töökeel: inglise keel (lektor valdab ka eesti keelt, arutelud saavad toimuda eesti keeles) 

Koolituse läbiviimisel on arvestatud kõiki „Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja 
täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused“ esitatud nõudeid. 


