Koolitus
„Terved ja turvalised suhted – noorte kohtinguvägivalla ennetamine“

Koolituse sihtrühm: II ja III kooliastmes ja gümnaasiumis inimeseõpetuse, psühholoogia ja
perekonnaõpetuse tunde andvad õpetajad, klassiõpetajad, kooli juhtkond ja tugipersonal.
Õppekavarühm: aineõpetaja koolitus.
Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi.
Toimumise aeg ja koht:
17.09.2020 Narva, (järeltõlge eesti ja vene keele suunal), Narva Kolledz, Raekoja plats 2
https://www.narva.ut.ee/et

Teemad:
• Noorte suhtevägivald (kohtinguvägivald) kui lähisuhtevägivalla osa
• Kohtinguvägivalla liigid ja avaldumisvormid
• Kohtinguvägivalda soodustavad hoiakud
• Näited, kuidas kohtinguvägivalda ära tunda
• Suhtevägivallale reageerimine, abistajate ring, nõu ja abi pakkuvad teenused (sh kooli roll
märkaja ja abistajana)
• Suhtevägivallast väljumine
• Seksuaalvägivald noorte suhetes, selle liigid
• Vastastikune nõusolek kui alus turvalistele seksuaalsuhetele
• Abivõimalused seksuaalvägivalla korral
Õpiväljundid ehk koolituspäevade lõpus osaleja:
• Teadvustab kohtinguvägivalda lubavaid ja soodustavaid hoiakuid ja oskab vastavat arutelu
õpilaste hulgas läbi viia
• Oskab märgata eri kohtinguvägivalla vorme (vaimne, kehaline, seksuaalne, majanduslik) ja läbi
viia vastavaid aktiivõppeharjutusi õpilaste hulgas
• Mõistab varajase sekkumise olulisust ja teab, kuidas kohtinguvägivalla juhtumitele reageerida
koolikeskkonnas ja otsida abi väljaspool kooli
• Teab nõusoleku olulisust seksuaalsuhete loomisel ja oskab metoodiliselt teemat käsitleda
• Oskab rääkida kohtinguvägivalla teemadel noorte, lapsevanemate ja kolleegidega
• Suudab luua kohtinguvägivallaga seotud teemade käsitlemisel turvalise ja toetava õhkkonna
• Teab, milline on koolitusel tutvustatava juhendmaterjali struktuur, sisu ja oskab seda kasutada
Metoodika:
Arutelud ja rühmatööd väikestes gruppides, juhtumite analüüsimine, lühiloengud, videod, väitlused.
Koolituse materjalid: Iga osaleja saab kaasa
• Õppematerjali tundide andmiseks „Terved ja turvalised suhted” https://www.tstk.ee/node/76
• Pärast koolitust saadetakse osalejatele koolituse slaidid, mida saab kasutada tundide andmisel.

Koolitajad
Kai Part
MD, PhD, naistearst Tartu Ülikooli Kliinikumis ja õppejõud Tartu Ülikoolis. Olen alates
1990ndatest seisnud selle eest, et Eesti kooli õppekavas oleks inimeseõpetuse aine,
kirjutanud koos kolleegidega seksuaalkasvatuse õpetajaraamatu II ja III kooliastmele,
koostanud 8. klassi inimeseõpetuse õpiku. Kohtinguvägivalla teema käsitlemist koolides
pean eriti oluliseks, sest nii õnnestub ära hoida tulevastes suhetes perevägivalda ja
sellest tingitud tervisekahju.

Merike Kull
PhD, tervisekasvatuse lektor Tartu Ülikoolis, Inimeseõpetuse Ühingu liige. Olen alates
1990ndest tegelenud inimeseõpetuse ainekava, õpetajate koolituse ja õppematejalide
arendamisega. Koos kolleegidega on valminud mitmeid inimeseõpetuse
õpetajaraamatuid kui ka õpik 8.klassile. Laste ja noorte terviseteemadele panustamist
pean väga oluliseks. Kohtinguvägivalla teemade käsitlemine koolis on suur samm teel
turvaliste, tervete ja rõõmupakkuvate lähisuhete suunas.

Päevakava
10.30-11.00
11.00-12.30
12.30-13.30
13.30-14.00
14.00-15.30
15.30-15.45
15.45-17.15

kogunemine
koolitus
koolitus
paus ja eine
koolitus
paus
koolitus ja kokkuvõtted

Koolitusel osalemine ja toitlustus on tasuta! Transport ja majutus omafinantseerimisel.
Mõlemal koolituspäeval täismahus osalenutele saadetakse tõend (registreerumisel märgitud aadressil 3-4
nädalat pärast koolitust).
Koolitusele registreerimine: www.terviseinfo.ee/sundmused.
Juhul kui olete registreerunud ja ei saa osaleda, saatke palun teade e-posti aadressile liisa.maistrov@tai.ee.

