
VEPA käitumisoskuste mängu programmi hea tava 

 

VEPA käitumisoskuste mängu programm on ellu kutsutud selleks, et aidata lastel olla edukad nii 

kooli- kui muus elus ning tõsta õpilaste, õpetajate ja kogu kooli heaolu.  

Programmis osalev kool ning Tervise Arengu Instituut (TAI) juhinduvad oma koostöös 

järgnevatest põhimõtetest:  

 

• Õpetajad liituvad VEPA käitumisoskuste mängu programmiga oma soovil ning on 

teadlikud programmis osalemise tingimustest (Partnerlusleping). 

 

• Kooli juhtkond ja õpetajad teadvustavad, et tegemist on programmiga, mille tulemused 

avalduvad mitme aasta vältel, ning on valmis panustama pikaajalisesse koostöösse 

VEPA programmiga. 

 

• Õpetajad ja koolijuhtkond on enne programmiga liitumist tutvunud VEPA mängu avalikult 

kättesaadavate materjalidega (nt Terviseinfo.ee, Youtube.com, Facebook.com) ning 

soovi korral on külastanud ka tunde, kus edukalt rakendatakse VEPA metoodikat. 

Vajadusel vahendab TAI vastavaid kontakte. 

 

• Kool avaldab oma kodulehel VEPA logo ning tutvustavat informatsiooni VEPA kohta 

(kättesaadavad e-postiga aadressilt vepa@tai.ee). TAI kannab kooli nime VEPA 

metoodikat rakendavate koolide nimekirja oma kodulehel. 

 

• Koolijuhtkond võimaldab õpetajal osaleda TAI poolt korraldatud VEPA väljaõppes täies 

mahus (24 ak tundi) ning õpetaja soovil ka tänuüritusel ja refleksioonipäevadel. 

 

• Kool teadvustab TAI poolt kantavaid materiaalseid kulusid, mis kaasnevad VEPA 

programmis osalemisega (nt koolitus, juhendamine, materjalid, litsents). 

 

• Kooli juhtkond ja VEPA õpetajad teevad koostööd mentoriga, kes juhendab õpetajaid (sh 

koolikülastused, ühiskohtumised, kovisioonigrupid) ja toetab neid VEPA metoodika 

rakendamisel (kuni 1,5 õppe-aastat) ning vajadusel ka VEPA mängu tutvustamisel 

koolis. 

 

• Õpetaja omandab 1,5 aasta jooksul metoodika terviklikuks rakendamiseks vajalikud 

oskused ja teadmised ning rakendab VEPA metoodikat terves mahus, tehes kohandusi 

ainult mentoriga kooskõlastades. 

 

• Kool võimaldab lapsevanematel, hoolekogu liikmetel ja teistel kooli töötajatel tutvuda 

VEPA mängu põhimõtetega. 

 

• Kooli juhtkond, õpetajad ja TAI võtavad julgelt ja koheselt ühendust küsimuste ja 

väljakutsete ilmnemisel ning on valmis panustama nende lahendamisse, hoides VEPA 

mängu head mainet. 

http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/vepa-mang
https://www.youtube.com/watch?v=5eb66PXPbLQ&t=57s
https://www.facebook.com/vepamang/
mailto:vepa@tai.ee


 

• Kool ja TAI on avatud tagasisidele eesmärgiga tõsta rakendamiskvaliteeti ja toetada 

VEPA käitumisoskuste mängu programmi arendamist ning õpilaste heaolu.  

 

VEPA käitumisoskutse mängu hea tava on lahutamata osa Partnerluslepingust 

(Partnerlluseping, Lisa 1).  


