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Mis ja milleks?

� Euroopa Liidu rahvatervise programmi raames 
rahastatud projektrahastatud projekt

− Eesmärgiks toetada tervisliku toitumise ja 
liikumise poliitikate kujundamisel Euroopa 
Liidu tervist edendavate koolide võrgustikke.

− Hollandi Tervisedenduse Instituudi (NIGZ) 
eestvedamisel kogutud tõendus- ja  
väärtuspõhised  sekkumised tervikliku väärtuspõhised  sekkumised tervikliku 
lähenemise saavutamiseks.

− Projekti koduleht: http://www.hepseurope.eu/



Veel Euroopa HEPS algatusest

� Erinevate Euroopa riikide kogemusel ja parimatel 
praktikatel põhinevad juhendid. praktikatel põhinevad juhendid. 

− TE kooli loomine, aktiivtööd, planeerimis- ja 
hindamisvahend

� Võtmeväärtused:
− Õiglus ebavõrdsuse vähendamiseks tervises, 

jätkusuutlikkus, kaasamine, võimestumine ja pädev jätkusuutlikkus, kaasamine, võimestumine ja pädev 
tegutsemine, demokraatia.

� TE koolide väärtused:
− Terviklik lähenemine tervisele; osalemine; kooli 

kvaliteet; tõenduspõhisus; kool ja kogukond. 



Mis kasu meil sellest on?

� Arvestades eestlaste ülekaaluslisuse näitajaid, 
mis vanuse kasvades järjest tõusevad, mis vanuse kasvades järjest tõusevad, 
võidame kõik kui:

− Teadvustame, et meil kõigil on vastutus 
väärtuste kujunemisel.

− Tunnetame, et me kõik teeme seda eelkõige 
enda jaoks ja mõjutame seeläbi teisi.enda jaoks ja mõjutame seeläbi teisi.

− Tervena oleme elujõulisemad ja saame 
elada täisväärtuslikumat elu, suudame 
saavutada rohkem (töötada, õppida, puhata 
ja nautida). 



Euroopa küll, aga Eesti?

� Tervise Arengu Instituudi ja Inimeseõpetuse 
Ühingu koostöös kohandatakse materjalid Ühingu koostöös kohandatakse materjalid 
meie oludele.

� Meil on olulisi eeliseid, et lihtsamini oodatud 
tulemusteni jõuda.

− Koolide tervisenõukogud

− Koolitoidu traditsioon

− Innovaatilisus (sh raskete olude üleelamisest 
tulenev leidlikkus!)



Mida me siis teha saame?
� Vaadata toitumisele ja liikumisele õppekavast 

laiemalt:



Tegutseda koostöös tervisenõukogu, 
koostööpartnerite ja  lapsevanematega, et koostööpartnerite ja  lapsevanematega, et 
kujundada hoiakuid ja luua võimalusi 
tervislikeks eluviisideks ja valikuteks. (TN 
strateegia ja tegevuskavad)

� Näiteks vaadata oma  tegevused üle uue 
pilguga ja vajadusel lisada uusi, TE pilguga ja vajadusel lisada uusi, TE 
põhimõtetele ja väärtustele vastavaid tegevusi.

− Võimalused selleks leiab näiteks: 
Terviseinfo.ee tervist edendavate tegevuste 
andmebaasist.



Värske pilguga TN tegevuskavale

� Kus me oleme planeerimistsüklis? 

� Midagi juba tehtud? → hindamine

� Tehtu hinnatud? → vajaduste ja eesmärkide uuendamine.

� Jne



Väike hindamistööriist

Aeg Praegune tegevus Võimalik tegevus

Enne kooli

Lõunad ja 
vahetunnid

Õppekava 
kohaseltkohaselt

Pärast kooli

Laiem kooli 
tegevus



Palju edu!

� Iga vähimgi väärtustel põhinev samm 
eesmärgi poole toob selle lähemale.eesmärgi poole toob selle lähemale.

� Andkem aega headel asjadel küpseda ja 
säilitagem inimlik loovus.

� NB! Eduelamus hästi kordaläinud asjast 
kordistub, kui seda jagada!  Seega: kordistub, kui seda jagada!  Seega: 
kohtumiseni Terviseinfo.ee kodulehel!



AITÄH!


