Kes saab osaleda?
Koolitusel saavad osaleda 3-15 aastased kolmandate
riikide kodanikud ja Euroopa Liidu kodanikud, kellele
Politsei- ja Piirivalveamet on edastanud kohanemisprogrammi suunamise teavituskirja.
Nende 3-15 aastaste laste ja noorte vanematel/
eestkostjatel, kes on Eestis seaduslikult elanud alla
viie aasta, kuid kellele ei ole suunamise teavituskirja
edastatud, on võimalus esitada Politsei- ja Piirivalveametile avaldus kohanemisprogrammi suunamiseks –
info sooviavalduse esitamise kohta on leitav
www.settleinestonia.ee

Miks osaleda koolitusel?
Koolituse läbinud laps või noor teab:
• Kust leida lisateavet Eesti ajaloo, geograafia ja
looduse kohta

KOHANEMISPROGRAMMI
LASTE- JA NOORTEMOODUL
Eestit ning Eestis elamist tutvustav
koolitus 3-15 aastastele
Kohanemisprogrammi laste- ja noortemoodulit
koordineerib Expat Relocation Estonia OÜ.
Lisainfo saamiseks laste ja noortemooduli kohta
võtke meiega ühendust aadressil
children@settleinestonia.ee

• Millised on eestlaste traditsioonid ja kombed
• Oskab võrrelda enda päritolumaa ja Eesti kultuurilisi eripärasid ja omab ülevaadet vaba aja veetmise võimaluste kohta Eestis.
Koolitusel on võimalik leida ka uusi sõpru ja tuttavaid!

Varjupaiga-, rändeja integratsioonifond

Kohanemisprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist,
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ja riigieelarvest

KOHANEMISPROGRAMMI
LASTE- JA NOORTEMOODUL
Mis on kohanemisprogramm?
Kohanemisprogrammi eesmärk on toetada Teie rändeprotsessi ning kohanemist Eesti eluga. Kohanemisprogramm koosneb baasinfo, töö ja ettevõtluse,
õppimise, teaduse, pere, laste ja noorte ning rahvusvahelise kaitse teemamoodulitest ja algtaseme (A1)
keeleõppest. Kogu vajaliku info koolituste ja nendele
registreerimise kohta leiate:

www.settleinestonia.ee
Laste- ja noortemooduli sisu
Koolituse käigus käsitletakse peamisi teemasid,
mida on Eesti ühiskonnas kohanemiseks lastel ja
noortel kasulik teada.
Laste ja noorte koolitusel käsitletavad teemad:
• Eesti ajalugu, geograafia, loodus
• Eestlaste traditsioonid ja kombed
• Eesti kultuurilised eripärad
• Õpikultuur
• Eesti laste ja noorte vaba aja veetmise harjumused ning võimalused
• Noorte kaasatus ühiskonnas
• Lapse õigused

Koolituse struktuur
• Hädaolukord ja abi saamise võimalused
• Seadusest tulenevad keelud ja piirangud lastele ja
noortele
Koolituspäeva käigus saavad lapsed ja noored
mängulistes olukordades:
• uurida, avastada, katsetada
• õppida läbi isikliku kogemuse ning võrrelda Eestit
enda päritolumaaga
• aktiivselt oma arvamust avaldada
• saada teada, kuidas nende eakaaslased
Eestis elavad

Laste- ja noortemooduli koolitus kestab sõltuvalt
lapse vanusest 5-8 tundi ning sisaldab mänge ja
interaktiivseid tegevusi. Koolitused toimuvad Tallinnas, Tartus ja Narvas. Koolitusele registreerides saate valida inglise ja vene õppekeele vahel.
Koolitusel osalemine on tasuta. Laste ja noortemooduli läbimisel väljastatakse osalejale selle kohta
tunnistus.
Täpsem info koolitusaegade, toimumiskohtade ja
registreerimise kohta on leitav www.settleinestonia.ee

