
Tervise Arengu Instituut      
„TEIP“ 
Hiiu 42, 11619 Tallinn       
          
Kontaktisik: Lembi Posti 
Tel. 6593977         

E-mail: lembi.posti@tai.ee   

Palun täita kõik lahtrid!  

1. PROJEKTI NIMETUS: Noortelt noortele- teatris tervemaks 

2. PROJEKTIJUHI 

ees- ja perekonnanimi: 

Anet Saarna 
 

Telefon:  

E-post:  

Vanus: 16 

3. KOOL: Kohila Gümnaasium 

Kooli aadress: Kooli 1, Kohila, Rplamaa 

Klass: 10 

Koolipoolne juhendaja: 

(ees- ja perekonnanimi, telefon, 
e-mail) 

Veronika Võsu, Elo Õun  

Kas kool kuulub tervist 
edendavasse võrgustikku? 

jah 

4. PROJEKTI TEGEVUS 

Projekti ajaline kestvus: 

Projekt on plaanis läbi viia igal aastal pärast foorumteatri 
koolitust. Selle raames käsitleme aktuaalseid probleeme, vastavalt 
kooliastmele ja vanuselistele eripäradele. 

Tegevus on: 

(jooni alla) 
• Ühekordne 

• Korduv (sarnast tegevust viiakse ellu rohkem kui üks kord) 

• Kestev (tegevus on algatatud ning viiakse ellu järjepidevalt) 

Projekti toimumiskoht: 
(riik/ maakond/ linn/ vald) 

Eesti Vabariik, Rapla maakond, Kohila 

5. SIHTRÜHM:  Eelkõige põhikool, ent vajadusel ja võimalusel lavastame 
päevakajalisi etendusi ka noorematele. 

Sihtrühma vanus: 11-15 

Planeeritud sihtrühma suurus: 700 õpilast 

 



6. PROJEKTI TEGEVUSE 
KIRJELDUS: 

(Palun märkida ka kanalid 
sihtrühmale info jagamiseks, 
kus tegevus toimub ning millist 
metoodikat kasutatakse) 

Infot jagame kooli raadiost, stendilt, klassijuhataja tundides ja 
vallalehes. Tegevus toimub Kohila Gümnaasiumi aulas. 
Metoodika draamapedagoogika. 

I etapp. Foorumteatri õppe raames (6.tundi) koolitame 8.-11. 
klasside õpilasi ja kooli õpetajaid, kes soovivad ise koolis läbi viia 
foorumteatrit. 

II etapp. Õpilased viivad ise läbi põhikoolile foorumteatrit, 
teemaks vaimne ja füüsiline tervis. Õpilastel aitab foorumteatrit 
läbi viia jokker, kes on täiskasvanu ja juhib kogu protsessi,  tuleb 
eelnevast töötoast. 

 

 

 

Projekti vajaduse kirjeldus: Oleme märganud õpilasesindusega koolis kaasõpilaste 
omavahelist vaimset kui ka füüsilist vägivalda. Igapäevaselt 
jäävad sageli sellised probleemid märkamata ja lahendamata ning 
noorel võivad tekkida kompleksid edasises elus. Kindlasti 
käsitleme teemasid: riskikäitumine (narkootikumid, alkoholi 
tarbimine, suitsetamine, kiusamine jne.) Soovime foorumteatri 
abil  ennetada eelloetud riskikäitumise tegevusi. Meetod, mille 
eesmärk on edastada ennetustegevuslik sõnum noortelt noortele, 
sest uuringud näitavad, et ennetustöös on mõjuv noortelt - 
noortele aktiivõppe meetod ning meie keskkonnas on selleks 
sobivaim foorumteater 

Projekti eesmärk: Ennetada ja õpetada noortele üksteise probleemide märkamist ja 
nende lahendamist. Soovime, et meie Kohila noored oskaksid 
kohaneda erinevate olukordade ja situatsioonidega. Soovime veel, 
et noored õpiksid nägema erinevaid situatsioone kõrvalt ning 
vajadusel julgeks sekkuda. Lisaks annab foorumteater ideaalse 
võimaluse eneseväljenduseks ja vabaks aruteluks.  

7. RESSURSID JA 
KOOSTÖÖPARTNERID 

 

Projekti eelarve: 
(aitab täita õpetaja/ juhendaja) 
 

Tegevus Summa 

T.E.I.P 640 

Kohila Gümnaasium 64 

  

  

  

  
 

Taotletav summa: 640 

Projekti üldmaksumus: 704 

Kaasrahastamine:   



Koostööpartnerid:  

 
 
 

 


