
SUVEKOOL „HOOLIN, KAASAN JA MÄRKAN!“ 
 

AJAKAVA (ESIALGNE) 

06.09.2019, Tallink City Hotell, konverentsikeskus kell 10.00 

Saabumine ja registreerimine 

Suvekooli reeglid, kava tutvustus ja tervitussõnad (Roger Tibar ja Vassili Golikov) 

Ice-Breaking  

KOOLITUS I OSA 11.00 - 13.30 (koos kohvipausiga) 

 Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas 

 Noored haridussüsteemis (kaasav haridus) 

 Noorte tervis ja tervislik eluviis (vaimne) 

 Noored tööturul ja ettevõtlikkus 

LÕUNA 13.30 - 14.30 

KOOLITUS II OSA 14.30 - 18.00  

 Ühise projekti loomine (Kõik koos ühise eesmärgi nimel!) 

Osalejad saavad teadmisi projekti kirjutamise kohta ning peale koolitust  

valmistavad koos ühise projekti, mille eesmärk on võimestada noori ja tugevdada 

eesti keelse ja vene keelse noorte koostööd. 

 

 Loovtöötuba: „Muusika ja tants ühendavad meid!“ 

(Töötuba raames osalejad loovad unikaalse etteaste läbi muusika ja tantsu 

oskuste.  Juhendajateks ja inspireerijateks töötoa jooksul on muusika ja tantsu 

professionaalid (Siim Aimla ja Natalja Varkki). Tutvustakse interdistsiplinaarse 

lähenemise lõputute võimalustega publikule sõnumeid saata. Osalejatel on 

soovitav ette mõelda idee või sõnum millega nad sooviks publikut haarata). 

 

ÕHTUSÖÖK 18.30 - 19.30  

07.09.2019, Tallink City Hotell, konverentsikeskus kell 10.00 

KOOLITUS III OSA 10.00 - 12.30 (koos kohvipausiga) 

 Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas 

 Noored haridussüsteemis (kaasav haridus) 

 Noorte tervis ja tervislik eluviis (vaimne) 

 Noored tööturul ja ettevõtlikus 

LÕUNA 12.30 - 13.30  

PRAKTILINE OSA 14.00 - 17.00  

(Külastame sotsiaalsed partnerid asutused nende hulgas: Toidupank, Tallinna Kesklinna 

noortekeskus, Tallinna puuetega inimeste koja ning Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (asutuste 

lõplik nimekiri selgub augusti kuus). 

KOOLITUS IV OSA  17.00.-18.00 

 Ühis eprojekti esitlemine 

 Loovtöötuba „Muusika ja tants ühendavad meid“ tulemuste tutvustamine. 

PRAKTILISE TÖÖ HINDAMINE JA TAGASISIDE 18.00 - 18.30 

 

 



 

08.09.2019, Tallink City Hotell, konverentsikeskus kell 10.00 

 

SUVEKOOLI JÄTKUTEGEVUSTE ARUTELU – 10.00 -11.00 

 

SUVEKOOLI KOKKUVÕTTED JA TUNNUSTAMINE – 11.00-12.00  

 

SUVEKOOLI PIDULIK LÕPETAMINE JA PIDULIK LAUD – 12.00 -13.00  

 

 

Kutsutud Koolitajad ja spetsialistid: 

 Roger Tibar,  peakoolitaja, suvekooli juhataja (Eesrti Noorteühenduste Liit) 

 Julia Solberova, koolitaja (Eriline Maailm) 

 Irina Goikova,  koolitaja (SSCW) 

 Urve Sellenberg, Rajaleidja Keskus 

 Tallinna Vaimse Tervise Keskuse esindaja 

 Anneli Habicht (EPIKOJA) 

 Anton Pratikunas (IVEK, MTÜ Motus) 

 Eesti Töötukassa esindajad (noored tööturul ja ettevõtlikkus) 

 ENTK esindaja 

 

 

Praktilised küsimused: info@peacechild-estonia.org  

 

Lisainfo: www.peacechild-estonia.org   

 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2193570900762492/ 

 

 

Projekt “Hoolin, kaasan ja mõistan” toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas 

lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” 

raames. Projekti toetab Tallinna Spordi ja Noorsooamet. 
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