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Teema 1: Millised on võimalused ja vajadused, et tõhustada tervisenõukogu/-meeskonna tööd 

koolis?  

VÕIMALUSED VAJADUSED 

Ühised väärtused (soov koos tegutseda, ideed, asjast 

huvitatud inimesed) 

Motivatsioon (vabatahtlikud eestvedajad) 

Koolitused (võimalus käia kogemusi saamas kogu 

meeskonnaga) 

Terviseedendaja ametikoht ja tasustamine 

koolis 

Õpilasesinduste/õpilaste kaasamine Ressursid (aeg, raha ja inimesed) 

Kogukonna kaasamine Tervisenõukogu olemasolu (vastutus, 

tööjaotus ja rollijaotus) 

Eneseteostus Hetke olukorra kaardistamine 

Projektid (projektides osalemine, MK, KOV projekti 

kirjutajad) 

Tegijate märkamine ja tunnustamine 

Ühistegevused (koostöö TEK-idega) KOV, TAI, Maavalitsuse tugi 

TEK tegevuse kajastamine koolidega arengukavas Juhtkonna toetus, kooli toetus 

Strateegia Kooli TEK-i patroon  

Paindlikud/mõistvad kolleegid Lastevanemate toetus/kaasamine 

Keskkonna eripära Med.personal koolis 

Tegijate märkamine/tunnustamine Ideede laagrid 

ÕE-le vastutuse andmine Liikmete mitmekesisus 

Traditsioonid Projektikoolitus 

Tervisenurgad (puhkenurgad, tegevusnurgad) Paikkondlike TEK-ide ühiskoolitused 

Koostöö toitlustajaga/terviseedenduse spetsialistidega  

Ühisüritused (loengud, tervisepäevad) 

Tervisespordi propageerimine 

Taaskasutus/järjepidevus 

 
 

Teema 2: Kuidas tagada tervise- ja heaoluvaldkonna süsteemne areng ja toimimine koolis? 

Alustada tuleb kaardistamisest ja sisehindamisest 

1. JUHT Tasustatud, haritud, motiveeritud, pädev, hea 

suhtleja 

2. KAASATUS JA KOOSTÖÖ  
INFOVAHETUS 

Õpetajad, personal, juhtkond, lapsevanemad, 

õpilased, KOV, hoolekogu, med.personal 
3. KAJASTUS 
(teavitus, reklaam; TAI, TEK süsteemist 

meedias) 

Reklaam, tagasiside, analüüs, hindamine, 

meediakooli koduleht, FB, vallaleht, kooliraadio, 

blogi (kooli oma) 
4. EELARVE  Sotsiaalministeerium, KOV, projektid 
5. JÄRJEPIDEVUS Traditsioonid  
6. MÄRKAMINE JA TUNNUSTAMINE  
 
ARENGUKAVA 

 Tervise ja heaolu teemad selgelt sees 

 Teostatakse läbi traditsioonide (aastaringne tervisekalender, üritused) 

TEGEVUSKAVA 

 Sh vastutajad, protsess 

 Sh aruandlus, hindamine (analüüs ja tagasiside, ms oli hästi? mida teha veel teistmoodi?) 

 



 
 
 

Teema 3: Millised on võrgustiku ootused paikkonna tervisedendajale, TEK koordinaatorile ja 

Tervise Arengu Instituudile?  

TERVISEEDENDAJA TEK KOORDINAATOR TAI 

Info üritustest ja võimalustest 

Ühisüritused 

Selgitus koolijuhtidele TEK 

koordinaator koolis 

Raha koolidele, MK 

koordineerida projektid 

Koostöö TEK koordinaatoriga ja 

koolidega ning teiste maakonna 

organisatsioonidega. 

Info operatiivne jagamine Koolitused, mentorlus 

(ka õpilastele) 

Õpilaste suvekool Üritused õpilastele Uusi teadmisi ( õppefilmid, 

võimalikult kaasaegsed) 

Oluliste teemade väljapakkumine 

piirkonnale ja koolile 

Parimate praktikate jagamine Suvekool õpetajatele 

Projektidest ülevaade (mis on 

rahastatud, kuhu saaks esitada 

Koostöö koolide vahel (info 

kavandatavatest üritustest jne) 

Suurem TEK-i reklaam, 

teavitus meedias 

Maakonna meedias kajastus (mis 

on TEK?) 

Ühisüritused kogu 

koolivõrgustikuga 

Infomaterjalid kooli 

/kampaaniad 

kooli(noorematele õpilastele 

kooli 1.-6.kl) 

Koolituste pakkumine Koolide nõustamine 

(arengusuundade sõnastamine) 

TAI koostöö teiste 

vabariiklike õpilasüritustega 

Koolimeeskondadele 

visioonikoolitus 

Projektid/praktika koolide 

vahel 

Ürituste rahastamine 

Heade mõtete ja algatuste 

genereerimine, suunamine 

tegevusele (eestvedaja, võimaluste 

väljatoomine) 

Koolide tervisemeeskondade 

koolitused 

Tervisefondid 

Nõustamine (koolijuhid; koolide 

külastamine) 

Nõustamine (arengusuunate 

sõnastamine) 

Materjalid (uuemat infot jne) 

 

 

 

 

 

 



Teema 4: Kuidas ja kellega saab tervist edendav kool oma tegevuse mõju ning tulemuslikkust 

hinnata?  

Töö peab olema järjepidev 

KOOLI TASAND 
MAAKONNA 

TASAND 

VABARIIKLIK 

TASAND 

Aktiivne osavõtt (üritused) Erinevad programmid 

(KEAT) 

Suvekool  

TEK-i koosolekud (analüüs) Kogemuspäevad (kord 

kvartalis) 

Talvekool 

Ankeet küsitlused (õpilased, koolitöötajad, 

vanemad) 

Sügiskool, kevadkool 

(lapsed ja juhendajad 

segamini) 

Erinevad laagrid 

Külalisesinejad  Teavitamine läbi 

meedia, vallalaht 

uurimus 

Tegevuskava analüüs Koostöö erinevate 

spordiklubidega 

(soodustused) 

Koostöö erinevate 

spordiklubidega 

(soodustused) 

Erinevad programmid (VUNK – pikk 

vahetund) 

  

Õpilastelt tagasiside 

Puudumiste statistika (koostöö kooliõega) 

Õpetajate/Õpilasesinduste kaasamine 

Juhtkonnaga/hoolekoguga/lastevanematega 

koostöö 

Tervisenädal (tervislik toit, PRIA erinevad 

tegevused jne) 

Spordipäevad, matkad, orienteerumine, 

võimlemishommikud 

Perepäevad  

Laagrid  

Koostöö erinevate spordiklubidega 

(soodustused) 

Klassiuste kaunistamine heade mõtetega 

Iga kuu teeb 7.kl teabepäeva erinevate 

enamlevivatest haigustest ja kuidas vastavas 

olukorras tegutseda 

 

 

Teema 5: Kuidas tagada TEK võrgustiku aktiivsus ja tõhus koostöö?` 

1. TEK võrgustiku foorum (internetis) 

2. Kokkusaamine 2 korda aastas (talvel SPA-s teadmiste, kogemuste jagamine erinevates 

maakondades) 

3. TEK koolide õpilastele laagrite korraldamine 

4. Piirkonna koordinaatori aktiivne tegutsemine (kokkusaamised aprillis või mais) 

5. Motivatsioonipaketid (riigi, maakondlik, koolitasand) 

6. Materjalid (voldikud, mängud, õpetlikud ja praktilised videod) 

7. Kaasata õpilasi ürituste läbiviimisel (sõpruskoolid jne) 

 
 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

 



 

  



 

  



 

 



 

 


