
 
 
 

VVVVali endale meelepärane õpiali endale meelepärane õpiali endale meelepärane õpiali endale meelepärane õpikodakodakodakoda!!!! 
 
 
Õpikoda „TARGALT INTERNETIS“ 

Õpikojas käsitleme laste ja noorte tegemisi internetis, tutvustame ohtusid ja 

riske, millega nad võivad internetis kokku puutuda, ning anname infot, kuidas 

internetis turvaliselt liigelda.  

Tutvustame meetodeid ja materjale, mille abil saavad täiskasvanud ja ka noored 

ise laste ja noorte turvalist interneti kasutamist toetada. Käsitletavad materjalid 

(tunnikavad, testid, videod, multikad, mängud jne) on valminud projekti „Targalt 

internetis“ www.targaltinternetis.ee raames. 

Õpikoda viivad läbi Kerli Kuusk ja Malle Hallimäe Lastekaitse Liidust.   

Kerli Kuusk on projekti „Targalt internetis“ assistent ning on kaitsnud Tallinna 

Ülikoolis magistritöö küberkiusamise teemal. 

Malle Hallimäe on projekti „Targalt internetis“ koordinaator ja omab pikaajalist 

kogemust lapse õiguste tagamise edendamises. 

 
 
 

Õpikoda „VITSAGA VÕI VITSATA“ 
 

 

Õpikojas osaledes saad aega mõelda: 

Mis on karistamine ja miks nii paljud lapsevanemad sellist kasvatust 

õigeks peavad? Kuidas karistamine ja autoritaarne kasvatusstiil last 

mõjutavad? Mis on alternatiivid?  

Õpikoda viib läbi Kadri Järv – Mändoja. 

Kadri Järv-Mändoja töötab Audentese Erakoolis koolipsüholoogina ning Perekonsultatsioonid OÜ-s 

pereterapeudina. Ta on perekoolitusühingu “Sina ja Mina” juhatuse liige ning Gordoni perekooli 

koolitaja. Koostöös Lastekaitse Liiduga on ta teinud mitmeid koolitusi nii vanematele kui ka 

õpetajatele. 

 
 



 
 
 
 
 

Õpikoda „SOTSIAALTEATER“ 
 
 
 

 

Foorumteater on dialoogiteater, kuid ühtlasi ka kaasav, osalus-, ühiskondlik/sotsiaalne ja  interaktiivne 
teater. Antud sotsiaalteatri meetodi puhul saavad vaatajad võimaluse sekkuda draama kulgu ja muuta 

seda nii, et esitatud probleem leiaks sobiva lahendi. Süsteemis osalevad nii näitlejad kui vaatajad-

näitlejad, sest igast vaatajast võib saada näitleja, kui ta hüüab mingil hetkel “stop!” ning pakub välja 

parema võimaluse, kuidas peategelane käituda võiks, saades võimaluse pakutu laval realiseerida. 

Õpikoda viib läbi Lastekaitse Liidu noortekogu 

 
 
 

Õpikoda „LAPSE ÕIGUSED LÄBI MÄNGU“ 

 

“Suurtel inimestel pole kunagi midagi lõbusat. Neil on ainult kuhjaviisi igavat tööd ja pentsikud riided, ja 

konnasilmad, ja kumminaalmaksud,“ arvas Pipi suureks saamisest. 

Käesoleva aasta novembris saab 20.aastat lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimisest Eestis. 

Selleks, et kujundada laste vajadustele vastavat kasvukeskkonda on oluline, et ühiskonnaliikmed, nii 

täiskasvanud kui ka lapsed, oleksid teadlikud inimõigustest, sh lapse õigustest. Laste kaasamine 

annab lastele sõnumi, et nende arvamus on ühiskonnale oluline, et sellest sõltub neid endid ümbritsev 

keskkond. MTÜ Lastekaitse Liidu üheks eesmärgiks on juhtida tähelepanu suurte ja väikeste üksteise 

märkamisele ja paremale mõistmisele. Et suureks saamises terendaks ka muud peale konnasilmade 

ja kumminaalmaksude. 



Õpikojas räägime sellest, kuidas läbi integreeritud tegevuste on laste ja noortega võimalik põnevalt 

inim-ja lapse õiguste sisu ja olukorda arutada. Õpitoas ainult ei õpeta, vaid kindlasti mängime ka ise! 

Õpikoda viivad läbi MTÜ Lastekatise Liidu töötajad Käthlin Mikiver, kes on käinud nii koolides kui 

lasteaedades lastele ja noortele õigustest ja kohustustest rääkimas, ning Kiira Nauts, kellel on 

pikajaline kogemus laste sünnipäevade korraldamises ja läbiviimises. 

 
 
 

Õpikoda „EHEDAD EHTED“ 

 
 

Õpikojas osaledes omandad erinevaid käelisi oskusi laste vaba-aja sisustamise mitmekesistamiseks. 

Põnev ja praktiline. 

MTÜ Lastekaitse Liidu lastelaagrites on alati olnud olulisel kohal mitteformaalne õpe. Ühine 

meisterdamine annab lastel-noortel võimaluse kasutada oma loovust, omandada uusi oskusi, ning on 

toeks ühtsustunde tekkimisel.   

MTÜ Lastekaitse Liidu initsiatiivil ja fondide toetusel on ajavahemikul 01.03.2010-01.03.2011 soetatud 

Lastekaitse Liidu Pivarootsi õppe- ja puhkekeskusesse avalikuks kasutuseks keraamikapõletusahi, 

kangasteljed, õmblusmasin, Lõuna-Läänemaa pättide valmistamiseks puuliistud, tarvikud klaasi 

taaskasutuseks. Plaanis on ajavahemikul 2011-2012 laagrirahvale ja kogukonnale pakkuda ka 

vastavatel teemadel tasuta koolitusi ja teha valminud töödest näitus. Seega on loodud alus 

ühistegevuse aktiviseerimiseks nii valdkondlikul kui ka piirkondlikul põhimõttel. 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit on 2011 aasta kuulutanud Ehteaastaks, kus tähelepanu on ehedatel 

ehetel. Ehe ehe on kindlasti keskkonnasõbralik, ning õpikojas ongi võimalus oma loovusel lennata 

lasta.   

Õpikoda viib läbi Aire Saluste. 

Aire Saluste töötab igapäevaselt MTÜ Lastekaitse Liit pearaamatupidajana, kuid tema kirg on käsitöö. 

Ta on täiendanud oma teadmisi ja oskusi käsitöö vallas erinevatel koolitustel ja õpitubades 

(kaltsuvaibad, klaas-, siidi- ja portselanmaal, keraamika, viltimine, nahkehistöö jne). Aire valmistatud 

vildist näpuloomad on populaarne müügiartikkel Tallinnat külastavate turistide hulgas. 

 


