
VEPA Käitumisoskuste Mängu programmi hea tava 

VEPA programm aitab lastel olla edukas nii kooli- kui muus elus ning tõsta õpilaste, õpetajate ja kogu kooli 
heaolu. Metoodika eesmärk on toetada laste vaimset tervist ja heaolu ning vähendada noorte 
riskikäitumist, luues toetavat keskkonda ja arendades laste eneseregulatsiooni ja prosotsiaalset käitumist. 

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

• Õpetajad liituvad VEPA programmiga oma soovil ning on teadlikud programmis osalemise 
tingimustest, mis on välja toodud kooli ja TAI koostöölepingus (vt näidist VEPA kodulehelt).  

• Kooli juhtkond, tugipersonal ja õpetajad mõistavad, et programmi tulemused avalduvad mitme 
aasta vältel, ning on valmis panustama pikaajalisesse koostöösse.  

• Kooli juhtkond, tugipersonal ja õpetajad on enne VEPA-ga liitumist programmiga tutvunud: 
külastanud VEPA kodulehte, vaadanud tutvustavat videot Youtubes, jälginud programmi tegevusi 
Facebookis, võimalusel tellinud kooli ja/või osalenud VEPA (online) teavitusüritusel ning soovi 
korral külastanud ka tunde, kus VEPA metoodikat edukalt rakendatakse (vajadusel vahendab TAI 
vastavaid kontakte). 

• Kool avaldab oma kodulehel VEPA logo ning programmi tutvustava info (mõlemad edastatakse 
TAI poolt e-postiga kooli juhtkonnale). TAI kajastab kooli nime VEPA metoodikat rakendavate 
koolide nimekirja oma kodulehel. Nii tagatakse paremini ka info jõudmine lastevanemateni.  

• Kooli juhtkond võimaldab õpetajal täies mahus (24 ak tundi) osaleda VEPA väljaõppes ning õpetaja 
soovil ka õppeaasta lõppu tähistaval tänuüritusel ja koostööpäevadel. Samuti võimaldab kooli 
juhtkond ka koolimentoril täiendkoolitustel osalemist. TAI teavitab kooli toimuvatest koolitustest 
jm üritustest vähemalt 14 päeva enne nende toimumist. 

• Kooli juhtkond ja õpetajad teevad koostööd VEPA mentoriga (mentori tööjuhendi leiab VEPA 
kodulehelt), kes juhendab õpetajaid (sh tunnivaatlused, kohtumised kooli juhtkonnaga, 
kovisioonid), toetab neid VEPA metoodika rakendamisel ning tutvustab vajadusel ka VEPA 
programmi põhimõtteid koolis laiemalt (lapsevanematele, hoolekogu liikmetele, teistele kooli 
töötajatele).  

• Õpetaja omandab vajalikud oskused ja teadmised metoodika terviklikuks rakendamiseks, tehes 
metoodikas kohandusi ainult mentoriga kooskõlastades. 

• Kool mõistab ja arvestab TAI poolt kantavaid materiaalseid kulusid, mis kaasnevad VEPA 
programmis osalemisega (sh koolitused, mentorite tugisüsteem, juhendamine, materjalid, 
litsentsid). 

• Kooli juhtkond, õpetajad ja TAI võtavad julgelt ja koheselt ühendust küsimuste, probleemide ja 
väljakutsete ilmnemisel ning on valmis panustama nende lahendamisse, hoides seejuures kooli ja 
VEPA programmi head mainet. 

• Kool ja TAI jagavad avatult tagasisidet, et tõsta metoodika rakendamiskvaliteeti ja toetada VEPA 
programmi arendamist ning õpilaste ja õpetajate heaolu. 

VEPA programmi hea tava on kooli ja TAI vahelise koostöölepingu lahutamata osa.   

https://www.vepa.ee/kuidas-liituda/meie-kool-soovib-liituda/
https://www.vepa.ee/
https://www.youtube.com/watch?v=5eb66PXPbLQ&t=57s
https://www.facebook.com/vepamang/
https://www.vepa.ee/kuidas-liituda/liitunud-koolid/
https://www.vepa.ee/assets/2021/05/Mentori_t-juhend.pdf

