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UURINGU TAUST

• Eestis ei ole uuritud TEK koolide süsteemsust, 
aktiivsust ega ootusi võrgustikku kuulumisel.

• Kogu kooli hõlmav lähenemine?
• Tõenduspõhiste praktikate kasutamine?• Tõenduspõhiste praktikate kasutamine?
• Kas võrgustikuga liitumine on formaalne toiming? 

Kasutegur?



UURIMISÜLESANDED

• Kirjeldada Eesti TEK võrgustiku eesmärke ja 
tervist edendava kooli põhiväärtusi.

• Hinnata Eesti TEK koolide tegevuste süsteemsust 
ning lähtumist etteantud mudelitest ja juhistest.ning lähtumist etteantud mudelitest ja juhistest.

• Analüüsida Eesti TEK koolide aktiivsust.
• Selgitada välja hinnang kasutegurile ja ootused 

võrgustikku kuulumisel.



TERVISEDENDAVA KOOLI PÕHIMÕTTED 
(Odence avaldus 2013, Taani)

• Kogu kooli hõlmav lähenemisviis tervisele.
Terviseõpetus on seotud kooli üldise poliitika,
keskkonna, igapäevaoskuste arendamise ja koostöö
edendamisega.

• Osalemine. Õpilased, koolitöötajad ja vanemad• Osalemine. Õpilased, koolitöötajad ja vanemad
tunnevad end tegevustes osalejate ja vastutajatena.

• Kooli kvaliteet. Koolid loovad õppimiseks ja
õpetamiseks paremaid tingimusi; õpilased õpivad ja
õpetajad töötavad paremini.

• Tõenduspõhisus. Arendatakse uusi tõenduspõhiseid
lähenemisviise ja praktikaid.

• Kool ja kogukond. Koolid kogukonna arengus aktiivsed
osalejad.



KOGU KOOLI HÕLMAV LÄHENEMINE

• Tervise ja heaolu edendamise rõhutamine kooli 
põhiväärtustes ja arengudokumentides;

• Füüsilise keskkonna arendamine;
• Psühhosotsiaalse keskkonna arendamine;• Psühhosotsiaalse keskkonna arendamine;
• Individuaalsete tervisealaste oskuste 

arendamine;
• Koostöö kogukonnaga;
• Tervishoiuteenuste pakkumine.



UURINGU LÄBIVIIMINE

• Aprillis 2016
• Veebipõhine ankeetküsitlus
• Kõik TEK koolid
• Tervisedenduse eest vastutavad isikud (179) ja • Tervisedenduse eest vastutavad isikud (179) ja 

kooli direktorid (25)
• Vastamismäär 60 %- täiest mahus vastajaid 122 

ja osaliselt 45



ÜLDISED ANDMED

• Kõrgeim vastamisaktiivsus Valgamaal (100 %).
• 70 % vastanud koolidest olid TEK võrgustikus 

olnud 5 või enam aastat (3-5 aastat 21 % ).
• 73 % koolides on vastutav TE eest kaks või enam • 73 % koolides on vastutav TE eest kaks või enam 

inimest (16 % ei pea kellegi vastutusalaks).
• 80 % TE nõukogu või TE töörühm.
• 79 % juhtkonna tugev toetus.
• 57 % koolipere tugev toetus.



VASTAMISAKTIIVSUS PIIRKONNITI
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TERVISENÕUKOGUSSE KUULUJAD
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SÜSTEEMSUS

 Juhendite kasutamine:
• 75 % kasutab teiste koolide häid praktikaid.
• ca 60 % kasutanud Eesti juhendeid.
• 12 % kasutanud SHE veebipõhist juhendit.• 12 % kasutanud SHE veebipõhist juhendit.
• 12 % ei osanud juhendite osas vastata.



SÜSTEEMSUS

 TEK kooli põhiväärtuste (tervislike eluviiside 
edendamine, positiivse ja toetava keskkonna 
loomine jms) kajastamine kooli arengukavas, 
tervise tegevuskavas.tervise tegevuskavas.

• 82 % hindab põhiväärtuste kajastamist piisavaks.
• 12 % ebapiisavaks või mittekajastatuks.



TE PLANEERIMISE JA TEGEVUSTE LÄBIVIIMISE ETAPID
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VAJADUSPÕHISUSE SELGITAMINE
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AKTIIVSUS

Tervisenõukogu või-meeskonna aktiivsus
• Väga aktiivne- 13 %
• Pigem aktiivne- 66 %
• Passiivne- 20 %• Passiivne- 20 %



AKTIIVSUS

• Füüsilise keskkonna parendamine- 93 %
• Psühhosotsiaalse keskkonna parendamine- 91 %
• Õppetöövälised tegevused individuaalsete teadmiste ja 

oskuste arendamiseks- 94 %



AKTIIVSUS

 TE planeerimisse ja tegevustesse kaasamine:
• 82 % kaasanud kooliväliseid partnereid, kuid 
• aktiivne koostöö 32 % 
• vähene koostöö 50 %

• 18 % ei ole kooliväliseid partnereid kaasanud.



AKTIIVSUS

 TE planeerimisse ja tegevustesse kaasamine:
• 36 % aktiivselt kaasanud kooli tervishoiutöötaja 
• 50 % aeg-ajalt

• 13 % ei ole kooli tervishoiutöötajat kaasanud.• 13 % ei ole kooli tervishoiutöötajat kaasanud.



TERVISEPROJEKTIDES OSALEMINE
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HINNANGUD

 Peamised takistused
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HINNANGUD

 Kasutegur

43

53

28

*Kasulik- heade praktikate jagamine

*Kasulik- info tervisedendusest ja selle 
rakendamisest

*Väga kasulik- võrgustikupoolne toetus

3

3

9

11

43

0 10 20 30 40 50 60

*Muu hinnang

*Ei näe võrgustikku kuulumises üldse 
kasutegurit

*Ei näe kasutegurit, tegeleti ka varem teemadega 
sama määral

*Vähesel määral kasulik

*Kasulik- heade praktikate jagamine

%



HINNANGUD

Muud hinnangud

• „Võrgustikku kuulumine on justkui ajale jalga jäänud, ei 
midagi uut, kõike tehakse justkui vanas rutiinis, isegi info 
jõuab kooli peaaegu alati suure hilinemisega ja on aegunud!“

• „Hea: saame osa võtta konkurssidest. Samas on küsitav, 
milleks liitusime võrgustikuga, kui info koordinaatorilt ürituste milleks liitusime võrgustikuga, kui info koordinaatorilt ürituste 
jms. kohta tuleb viimasel hetkel (ja selleks ajaks on läbi teiste 
kanalite juba kooli jõudnud), suhtlemine teiste võrgustiku 
liikmetega piirdub suvekooliga (või kui me ise võtame 
vajadusel kontakti konkreetse kooliga). Meile on ikka ja jälle 
raske mõista mis lisaväärtust annab võrgustikku kuulumine.“

• „On pakutud häid koolitusvõimalusi.“



VÄLJAÕPPE SAANUD TERVISEDENDAJA 

83 % hinnang, et professionaalne tervisedenduse
spetsialist võiks tervisedendust koolis tõhustada.
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OOTUSED

• Tervise ja heaolu edendamist koolis aitaks tõhustada:
• sagedasem ja põhjalikum koordinaatorite poolne 

nõustamine;
• ümarlauad teiste võrgustiku liikmetega heade 

praktikate ja kogemuste jagamiseks;
• enam koostööd või ühisüritusi teiste võrgustiku 

liikmetega.
• koolitused spetsiifilisematel teemaded (nt hindamine, 

planeerimine jne);



OOTUSED
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OOTUSED

• Head ja aktiivsemat omavahelist koostööd.
• Kogemuste vahetamine (rohkem ühisüritusi) uute ideede,

teadmiste ja praktikate saamiseks.
• Motivatsiooniüritused, rohkem motiveerimist, hea sõna
• Rohkem suuniseid ja koordineerimist, võrgustiku

arendustegevust.arendustegevust.
• Külaskäigud koolidesse.
• Regulaarsed (korra poolaastas) kokkusaamised. Ühine 

infolist. Koolide sõpruskohtumised.
• Info erinevatest projektidest rahade taotlemiseks, 

projektitoetusi.
• Projektide koostajat või projektikoostamise koolitust.
• Pakkuda esinejaid koolidesse tervist edendavatel 

teemadel. 



OOTUSED

• Info õigeaegne (varakult) edastamine. 
• Praktilised õppematerjalid; et jaotuks materjali.
• Nutikaid ideid ja suunamist kampaaniate läbiviimisel, 

konkreetseid üleskutseid.
• Et võrgustik ikka tegutseks ja laieneks. Ja et võrgustikku 

kuulumine tooks kaasa ka rahalist toetust (planeeritud kuulumine tooks kaasa ka rahalist toetust (planeeritud 
tegevuste läbiviimiseks).



TULEMUSED ja JÄRELDUSED

• TEK võrgustiku eesmärk: toetamine,
motiveerimine, teadlikkuse tõstmine.

• TEK kooli peamised põhimõtted: kogu kooli
hõlmav lähenemine, kaasamine ja koostöö,hõlmav lähenemine, kaasamine ja koostöö,
tõenduspõhised praktikad; vajaduste ja
tegevuste hindamine- koolidel suur koormus.



TULEMUSED ja JÄRELDUSED

• Süsteemsus on madal: juhendeid ei kasutata 
piisavalt- piiratud võib olla kogu kooli hõlmava 
lähenemise kasutamine.

• Aktiivsus on kõrge, kuid tervisedendus pigem • Aktiivsus on kõrge, kuid tervisedendus pigem 
tegevuspõhine. Vajaduspõhisuse ja tegevuste 
mõju hindamist vähe- vähene teadlikkus 
tõenduspõhisest praktikast? 

• Hinnang kasutegurile kõrge, kuid koolid ootavad 
suuremat toetust, aktiivsemat koostööd ja 
motiveerimist. 



TÄNAN!TÄNAN!


