
KOHILA MÕISAKOOL  
sobib eeskätt peredele, kes     

• peavad oluliseks kristlike traditsioonide ja 
väärtuste edastamist lastele, 

• on valmis toetama lapse tahte ja õpiharju-
muste kujunemist,

• on valmis koos teiste vanematega osalema 
kooli õppekeskkonna väljaarendamises ja 
õppe toetamises,

• käsitlevad ennast lapse esmaste kasvatajatena, 
kuid on ühtlasi valmis tihedaks koostööks 
õpetajatega lapse arengu huvides.

KOHILA MÕISAKOOL

www.kohilamoisakool.ee
info@kohilamoisakool.ee
Facebook: Kohila Mõisakool
Tööstuse 17, Kohila 79806

Kooliga on seotud mittetulundusühingud Kohila 
Mõisakool ning Miikaeli Ühendus. MTÜ Kohila 
Mõisakool koondab kooli algatajaid ning hoolitseb 
kooli heaolu ning kogukondlike seoste eest. MTÜ 
Miikaeli Ühendus on Vanalinna Hariduskolleegi-
umi loojate poolt rajatud tugiorganisatsioon ning 
haridusinkubaator, mis aitab käivitada mitmeid 
maailmavaatepõhiseid koole üle Eesti. 
 
MTÜ Kohila Mõisakool arveldusarve: 
EE281010220211207226 
MTÜ Miikaeli Ühendus arveldusarve: 
EE791010220032807012

Kohila Mõisakool

KODUNE 
KOOL 



LAPSELE KOOLI VALIMINE on üks 
tõeliselt suurtest otsustest perekonnas. On olu-
line leida kool, mis toetab teie väärtusi. Lapse 
põhiline ja esimene arengukeskkond on kodu, 
kool saab teile toeks olla. Soovime koolis luua 
kodust ja kogukondlikku õhkkonda, kus kooli-
pere liikmed tunnevad ja austavad üksteist.

VANEMATE INITSIATIIVIL LOODUD 
ERAKOOL avati Kohila mõisas 2013. aasta 1. 
septembril ühe esimese klassiga. Kool kasvab täie-
mahuliseks põhikooliks 9 aasta jooksul. 

Kooli pidajaks on MTÜ Miikaeli Ühendus ja 
koostööpartneriks Vanalinna Hariduskolleegium. 

Kool tegutseb Kohila mõisa härrastemajas, hool-
salt hoitud ajalooline keskkond on lastele tun-
netuslikult rikas ja inspireeriv.

EELKOOL aitab koolieelikul sujuvamalt kooliel-
lu sisse elada ja toetab lapse loomulikku huvi teadmi-
si koguda. 

TÜDRUKUTE JA POISTE KLASSID 
tagavad mõlemale soodsamad õppe- ja arengutingi-
mused, sest nende poiste ja tüdrukute arengutempo 
selles eas on erinev. Poiste ja tüdrukute klassid aita-
vad ka kujundada sooidentiteeti, õpetada soorollide 
omandamist. Soorolli selge ja täpne fikseerumine on 
eelduseks normaalsele perekonnaelule.

INGLISE KEELE ÕPE põhineb intensiivsel 
võõrkeeleõppel emakeele meetodil (Total Immersion 
Method), mis arvestab väikelapse arengu iseärasus-
tega ja tugineb kristlikule väärtussüsteemile. Õpe 
toimub alates 1.klassist ja 5 tundi nädalas kogu põ-
hikooli osas.

KOOSTÖÖ HUVIKOOLIDEGA Kohilas 
annab võimaluse lapse aega paremini planeerida ja 
rikastada kultuurielu. 

USUÕPETUSE PROGRAMM tugineb 
ise  loomu vooruspõhisel kasvatamisel ja südametun-
nistuse kujundamisel ning on konfessioonideülene. 
Koolis õpivad ka kirikuga mitteseotud perede lapsed. 

LAPSE ARENGU UURINGUD on aren-
gu jälgimise ja õppe individualiseerimise aluseks. 

ERIVAJADUSTEGA LASTE ÕPE on kor-
raldatud Miikaeli Ühenduse nõustamiskeskuse kaas-
abil ning tugineb aastatepikkusele kogemusele.

Läheneva rattahooaja 
ettevalmistuseks toi-
munud liiklustund. Jaan 
Sildoja ja Elle Tikki Rapla 
politseist tulid meie lastele 
selleks nõu ja soovitusi 
andma.

Heategevuslikul jõulu-
kontserdil Hageri kirikus 
esinesid nii kooliõpilased, 
õpetajad kui ka Jaak ja 
Mart Johanson ning Krista 
Citra Joonas.

Ponisõit vastla -
päeval pakkus  
kelgutamisele  
toredat vaheldust.


