
Kaks kuud kestev/8 päevane  

Etiketiprogramm 

6-12 aastastele lastele 

Kahe kuu  jooksul õpivad lapsed hindama eluks vajalikke 

käitumisnorme, kujundama oma ilumeelt ja positiivseid 

väärtushinnanguid, mille tulemusena hakkavad rohkem 

väärtustama iseennast ning kaasinimesi enda ümber. 



ETIKETISALONGI TUTVUSTUS:  

Etiketisalong OÜ tegutseb aastast 2013, pakkudes erinevaid 
etiketiõpetuse programme, konsultatsioone ja  
temaatilisi salongiõhtuid. Keskendume kaasaegse 
läänemaailma seltskonna- ja ärietiketi ning sotsiaalse 
intelligentsuse õpetamisele ja arendamisele, mida toetab 
meie laiaulatuslik kogemus ning asjatundlikkus. Kõik need 
teadmised lisavad enesekindlust, elegantsust ning 
professionaalset tõsiseltvõetavust. Aitavad tõsta 
enesehinnangut, luua paremaid suhteid ning tulemusi nii 
töös kui eraelus. 

 



1. päev 

Saame tuttavaks! Etikett ja selle tundmise väärtus. 
Inimesed meie ümber - kuidas meie näeme teisi ja 
kuidas meid tajutakse. Mis loob esmamulje. 

Etiketi alustalad - taktitunne, lugupidamine, empaatia.

Üldtunnustatud käitumisnormid. Esmased suhtlusreeglid ja 
elementaarne viisakus. Reeglid tervitamisel, tutvustamisel, 
traditsioonilisel kätlemisel. Siinjuures õpime hetkeolukorda 
silmas pidades  kontaktivaba suhtlemist (ilma kätlemiseta). 

Kuidas tutvustada iseennast ja oma sõpru uutele tuttavatele, 
kuidas pöörduda sõprade, võõraste ja täiskasvanute poole 
(millal Sina , millal Teie), silmside ja naeratuse tähtsus. 



2. päev  

Jätkame suhtlusteemadega ja tuletame meelde 
eelnevas tunnis õpitut. Suhtlemine ja suhete 
loomine. 

Vastastikune viisakus, suhtlemine täiskasvanutega, 
sugudevaheline suhtlemine. 

Vead ja vabandused. 

Kaasinimestega arvestamine. Ajast ja kokkulepetest 
kinnipidamine. Aja planeerimine. Sõna -EI -kuidas ja millal 
seda sobilik kasutada, kokkulepetest kinnipidamine, enese 
kehtestamine. 

Üldtunnustatud käitumisnormid - käitumine avalikkuses - 
tänaval, poes, trepil, ooteruumis…(mängime läbi, meie majas 
olemas lift trepid jm liikumisruumid) - Teeme nii majas kui 
ka lähedal vanalinna tänavatel väikese jalutuskäigu-vaatame 
ja hindame kaasinimeste käitumist-viisakust ja arutame, 
kuidas oleks paremini, mida teeb õigesti, mis võiks olla teiste 
jaoks häiriv jne 



3. päev  

Kordame üle eelnevas tunnis õpitut ja jätkame 
suhtlusteemadega. 

-viisakas ja enesekindel suhtleja  
- seltskonnaga liitumine, vestluse alustamine 
- kuidas anda ja vastu võtta tagasisidet 
- efektiivne ja mõtestatud suhtlemine 
- enesekontroll 
- suhtlemine keerulistes situatsioonides, vead ja vabandused 
- piiride kehtestamine 
- eneseväärikuse säilitamine 
- avalik esinemine, esinemisoskus 



4. päev  

Lauakommete 1. päev, toimumiskohaga valitud 
söögikohas 

Alustame restorani sisenemisest, garderoobis, lauda 
istumine, vajalikud toimingud, laua valimine, tooli 
pakkumine, salvrätt, söögiriistade korrektne hoid, keha ja 
käte hoiak laua ääres, puhtuse hoidmine , suhtlemine 
söögilauas, suhtlemine teenindajaga, restoranist lahkumine 
jpm. 

Vaatame, mis vahe on Mandri-Euroopa, Inglise ja Ameerika 
lauaetiketil. Praktiseerime Euroopa lauaetiketti. Formaalne 
ja mitteformaalne lauakate. Samas praktiseerime eelnevalt 
õpitud suhtlusreegelid. Kuidas käituda võõras seltskonnas 
enesekindlalt, viisakalt, vabalt ja elegantselt. 
  



5. päev  

Enese eest hoolitsemine ja riietumine 

 - puhtus enda ümber, hügieen 
 - juuste ja küünte eest hoolitsemine 

 -  rõivaste valik vastavalt üritusele/kohale. Rahvusvahelised 
riietuskoodid -dress codes, riietusdetailid, aksessuaarid  

- kehakeel, liikumine - kaunis kehahoiak, korrektne 
istumine/astumine 

Jalutuskäik Kaubamaja lasterõivaste osakonda, kus vaatame, 
tutvume, õpime komplekteerima vastavalt üritusele.  



6. päev  

Avalik esinemine. Esinemisoskus ja julgus. 
Harjutame enda esitlemist, kehahoiakuid, silmsidet jne 

Hääle kasutamine - hääle toon (selgus ja tugevus) 

Telefoni ja sõnumi etikett 

E-kirja etikett 



7. päev 

Piduliku sündmuse etikett -  külas, teatris, kinos, 
sünnipäeval… 

Kuidas võõras seltskonnas hakkama saada 
Sündmusele saabumine ja lahkumine, korrektsed kellaajad 
jpm 

Külastame valitud kohvikut. 



8. päev 

Piduliku ürituse etikett. Lauakombed ja 
restoranietikett. 

Külastame restorani Gloria või Tchaikovsky, kus viime läbi 
piduliku lõuna- või õhtusöögi. Koolituspäev sisaldab 
kahekäigulist lõuna- või õhtusööki.  

Alustame restorani sisenemisest, garderoobis, lauda 
istumine, vajalikud toimingud, laua valimine, tooli 
pakkumine, salvrätt, söögiriistade korrektne hoid, keha ja 
käte hoiak laua ääres, puhtuse hoidmine , suhtlemine 
söögilauas, suhtlemine teenindajaga, restoranist lahkumine 
jpm. 

Vaatame, mis vahe on Mandri-Euroopa, Inglise ja Ameerika 
lauaetiketil. Praktiseerime Euroopa lauaetiketti. Formaalne 
ja mitteformaalne lauakate. Samas praktiseerime eelnevalt 
õpitud suhtlusreegelid. Kuidas käituda võõras seltskonnas 
enesekindlalt, viisakalt, vabalt ja elegantselt. 
 
Pidulik koolitusprogrammi lõpetamine ja tunnistuse 
üleandmine, kuhu on oodatud ka lapsevanemad.



INDIVIDUAALKOOLITUSE PROGRAMMI MAKSUMUS - 
8 päeva

Maksumus:  350€/laps/8 päeva/1,5-2h päevas

Kahele lapsele: 275€/lapse kohta (tellimisel ja osalemisel korraga 
kahele lapsele ühel ajal- koos õe, venna või sõbraga)

Hind sisaldab etiketiõpet ning kohviku- ja restoranikülastusi) 
Hinnale ei lisandu käibemaksu.

Tunnid toimuvad Etiketisalongis, Harju 6 Tallinna vanalinn ja 
valitud restoranides.



❖ Õppepäevad toimuvad teooria ja praktika käsikäes koos 
esitlusega ekraanil (pildid) kui ka rollimängude ja ringi 
liikumiste kaudu õpet toetavates kohtades. Etiketiõpet viib 
läbi professionaalne etiketiõpetaja Erika Kolbakov 

❖ Kui lapsel vastunäidustusi mõne söögi/toiduaine osas või 
midagi muud tervisega seonduvat mida peaksime/võiksime 
teada, siis palume kindlasti eelnevalt informeerida. 

❖ Turvalisuse eesmärgil palun andke teada, kas laps läheb koju 
koolituspäevadel ise või tullakse järele. 

❖ Selga viisakad ja mugavad rõivad. Kaasa hea tuju, muu kõik 
sisaldub juba maksumuses. Koolituspäeva jooksul pakume 
kerget suupistet (küpsis, min. vesi jmt) 

 
 



Etiketisalongi loojaks ja juhatajaks on professionaalne 
etiketiõpetaja Erika Kolbakov, kes on spetsialiseerunud nii  
individuaalklientidele kui äriettevõtetele. Südamelähedane ja 
eriline osa ning pühendumus on laste ja noorte etiketil. Kuna 
klassikalise etiketi juured asuvad Inglismaal ja 
Prantsusmaal, on ta koolitanud ja täiendanud ennast aastast 
2012 Londonis oma ala parimate juures, näiteks  - Minding 
Manners International ja Emma Dupont School of Etiquette. 

KONTAKTANDMED: 
Erika Kolbakov 
erika.kolbakov@etiketisalong.com 
tel +372 5664 5919 
www.etiketisalong.com

mailto:erika.kolbakov@etiketisalong.com
http://www.etiketisalong.com
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