Eesti Siseaudiitorite Ühing kutsub Teid osa võtma
7. detsembril 2021 toimuvast veebikoolitusest

Kommunikatsioonieetika
Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste õppida tähele panema
kommunikatsioonieetikaga seotud moraalseid valikuid igapäevastes tööolukordades.
Koolitus toimub kombineerituna teooria loengutest ja rühmatööde aruteludest.
Grupitöödes lahendatakse juhtumeid 2-3 liikmelistes rühmades, millele järgneb
ühisarutelu lektoriga.

Millest koolitusel räägitakse?
• Miks kommunikatsioonieetika on nö läbiv teema?
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•

Milline on moraalse mõtlemise etappide mudel?

•

Mis on moraalne tundlikkus?

•

Mis on väärtuskonfliktid ja lojaalsuskonfliktid?

•

Kuidas märgata väärtusvalikuid ja olukordi, kus räägitakse ühtedest väärtustest,
elatakse aga teiste väärtuste järgi?

•

Millised on läbipaistvuse ja privaatsuse kaitsmise eetilised valikud?

Kellele on koolitus suunatud?
Koolitusele ootame kõiki, kellele pakub huvi kommunikatsioonieetika teema või kes
tahaks kaasa mõelda väärtus- ja lojaalsusvalikute sõnastamisel ja nende üle
argumenteerimisel erinevates ametialastes olukordades.
Päevakava
8.45-9.00

Kogunemine

9.00-9.50

Koolituse I osa

9.50-10.00

Paus

10.00-11.00

Koolituse II osa

11.00-11.10

Paus

11.10-12.00

Koolituse III osa

Lektor
Koolitaja Halliki Harro-Loit on eesti meediauuringute spetsialist ja Tartu Ülikooli
ajakirjanduse professor. Tema peamised uurimisteemad on meediapoliitika, ajakirjandusja kommunikatsioonieetika ning infoõigus, ajakirjandusuuringud, kultuurimälu ja
meediaajaloo uuringud, diskursuseanalüüs ning meediaharidus.
Maht
Seminari läbimine annab 3,2 CPE tundi.
Toimumiskoht
Online koolitus (täpsem link edastatakse vahetult enne koolitust)
Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 80 eurot, teistele 115 eurot. Koostööpartneritele soodustused.
Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale. Arved saadame hiljemalt pärast koolitust.
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Registreerimine
•
•
•
•

Liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel
nupul „Registreeru“. E-kirjaga saad registreerumise kinnituse ja meeldetuletused
enne sündmust.
Mitteliikmed: loo endale konto, kui sul seda meie kodulehel veel ei ole. Lisa oma
kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru eelpool toodud juhiste järgi.
Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja
kliki punasel nupul „Tühista registreerimine“. E-kirjaga saad teate tühistamisest.
Osavõtutasu tagastame 80% ulatuses juhul, kui loobutakse hiljemalt 3 tööpäeva
enne koolituse algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Lisateave
Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaatorile koolitus@siseaudit.ee

Lugupidamisega
Piret Lantin
Juhatuse esimees
Eesti Siseaudiitorite Ühing

Eesti Siseaudiitorite Ühing on 2000. aastast Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (The Institute of Internal
Auditors, IIA) liikmesorganisatsioon ning alates 2007. aastast The European Confederation of Institutes of
Internal Auditing (ECIIA) liige. Rahvusvahelises Siseaudiitorite Ühingus on üle 180 000 liikme 190 riigist.

