
           

 

 

 

Harjumaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse nõukogu ja koostööpartneritega koostöös toimub 

 

„Parimad praktikad kogukonna ja haridusasutuste koostöös laste riskikäitumise vähendamiseks“ koolitus 

25. aprill 2019 

Hestia Hotel Europa Lääne-Euroopa konverentsisaalis. 
 

Koolituse eesmärk on koondada kohalik omavalitsus ja haridusasutused ühisesse ringi ning arutleda lapsele turvalise keskkonna pakkumisest läbi 

esmase universaalse ja keskkondliku ennetustasandi. 

 

Koolituse teemadena on kavas parimate praktikate jagamine kogukonna ja haridusasutuste koostöös laste riskikäitumise vähendamiseks. 

 Millised on kogukonna ja kooli võimalused lapse probleemse käitumise ennetamiseks? 

 Kuidas luua positiivseid arenguvõimalusi toetav kooli- ja õppekeskkond, mis ennetaks koolist väljalangemist, vaimse tervise probleemide 

ilmnemist, alkoholi ja muude uimastite tarvitamist ning antisotsiaalset käitumist? 

 Millised on koolipere, õpilaskonna ning vanemate parimad praktikad koolipoliitika toetamisel ja arendamisel? 

 

Sihtgrupp: Kohaliku omavalitsuse haridusosakond, koolid ja koolide hoolekogud ning koostööpartnerid. 

Kaasatud osapooled:  Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur, Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti 

Õpilasesinduste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Harjumaa Koolijuhtide Ühendus. 

 

 

PÄEVAKAVA 

Moderaator: Ain Peil/ Siseministeerium 

 

9.00 – 9.30     Hommikukohv ja koolitusele registreerumine 

 

9.30 – 10.20   Ennetus ja riskikäitumise vähendamine 21. sajandil. 

Tervisearengu instituut 

10.20 – 10.40  Kui mitte kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab- praktilised näited koostööks. 

Sotsiaalkindlustusamet 

10.40 – 11.10  Koolipere vaade: koolijuht, õpetaja ja spetsialist. Väärtuste ja hoiakute kujundamine läbi koosmõju. 

Eesti Koolijuhtide ühendus 

11.10 – 11.30  Programm KIVA tegutsemise tulemused ja tulevikuvaade. 

SA Kiusamisvaba Kool 

 

11.30 – 11.50   Sirutuspaus 

 

11.50 – 12.20   Õpilase vaade: mida ootab õpilane õpetajalt, lapsevanemalt, sõbralt tegelikult?   

Eesti Õpilasesinduste liit 

12.20 – 12.40  Programm VEPA – tegutsemise tulemused ja tulevikuvaade. 

Tervise Arengu Instituut 

 

12.40-13.30    Lõuna 

 

13.30 – 14.00 Lapsevanemad oma rollist ja ootustest haridusasutustele, lapsele, ühiskonnale.  

Eesti Lastevanemate Liit 

14.00 – 14.30  Lastevanemate vajadused ja ootused/ Programm „Imelised aastad“ tulemused ning mõju.  

Tervise Arengu Instituut 

 

14.30 – 14.40   Sirutuspaus 

 

14.40 – 15.30 Paneelarutelu 

 

15.30 – 15.45 Päeva kokkuvõtmine 

 
 

*Koolituse korraldaja jätab endale õiguse päevakava muuta. 

 

Projekti nimetus: 

Tegevuse 2.7.4 „Riskikäitumise ennetamine ning võrgustikutöö meetodil riskis olevate perede probleemide väljaselgitamine ja lahendamine ning 

turvalise elukeskkonna arendamine“ alategevus 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks“. 

SFOS-i kood: 2014-2020.2.07.004.01.15-0003 

 


