
Kooli osalemistingimused VEPA-s  

VEPA Käitumisoskuste Mäng (edaspidi VEPA) on tõenduspõhine metoodika, mida kasutatakse 
tavapärase õppetöö käigus ja mis aitab arendada laste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-
emotsionaalseid oskusi ning luua toetavat õpikeskkonda lihtsate ja mänguliste meetodite abil. 
VEPA toetab koolipere vaimset tervist ja ennetab laste riskikäitumist ning aitab lastel olla 
edukad nii koolis kui ka muus elus. 

Osalemistingimused reguleerivad Tervise Arengu Instituudi (edaspidi TAI) ja kooli koostööd 
VEPA elluviimisel. TAI ja kool (juhtkond, tugipersonal ja õpetajad) on valmis panustama 
pikaajalisesse koostöösse, kuna VEPA tulemused avalduvad terviklikul ja järjepideval elluviimisel 
mitme aasta vältel. 

VEPA-ga seonduvalt kool: 

• tagab, et kooli juhtkond, tugipersonal ja õpetajad on enne VEPA-ga liitumist tutvunud 
VEPA kodulehel oleva info ja osalemistingimustega; 

• tagab, et õpetajad liituvad VEPA-ga oma soovil ning on teadlikud osalemistingimustest;  
• arvestab, et ühel õppeaastal saab VEPA-ga liituda kuni 3 õpetajat (va erikokkulepped) 

kooli kohta ja teavitab TAI-d, kui õpetajate osas toimuvad VEPA elluviimist mõjutavad 
muudatused (pikaajaline haigusleht, muutused töölepingus vms); 

• võimaldab õpetajatel (sh koolimentoritel), tugispetsialistidel ja juhtkonna esindajatel 
osaleda TAI poolt korraldatavatel koolitustel ja kohtumistel; 

• teab, et metoodikat rakendava(te)l õpetaja(te)l ja muul personalil ei ole õigust koolitada 
teisi õpetajaid, õpetada metoodikat teistes haridusasutustes ega jagada materjale; 

• võimaldab ja toetab mentori ja õpetaja(te) koostööd; sh tunnivaatlused, nõustamised, 
kovisioonid, kooli juhtkonnaga kohtumised ja teavitusürituste läbiviimine; 

• võtab osa VEPA elluviimisega seotud andmete kogumisest metoodika rakendamise ja 
tulemuslikkuse kohta; 

• kooskõlastab TAI-ga VEPA-ga seotud  avaliku (tele- ja raadiointervjuud, artiklid) 
kajastamise. 

 
VEPA-ga seonduvalt TAI: 

• korraldab ja viib läbi VEPA-ga liitunud õpetajatele metoodika väljaõppe, kooli juhtkonna 
esindajatele ja tugipersonalile lühikoolituse ning vastavalt vajadusele täiendkoolitusi. 
Teavitab kooli toimuvatest koolitustest jm üritustest vähemalt 14 päeva enne nende 
toimumist; 

• tasub koolituskulud, litsentsitasud ja materjalikomplektide kulu, aga ei kata 
koolipersonali majutus- ja transpordikulusid ega asendamisega seotud kulusid; 

• aitab leida igale õpetajale mentori (kooli- või piirkonnamentori) ning toetab mentorit 
ülesannete täitmisel, milleks on: tunnivaatlused, õpetajate nõustamine, kohtumised 
kooli juhtkonnaga, teavitusüritused koolis, kovisioonid (täpsemalt vt Mentori tööjuhend); 

• korraldab kvaliteedi arendamiseks ja hoidmiseks täiendkoolitusi VEPA koolitajatele ja 
mentoritele; 

• teavitab kooli, kui antud kooli õpetajaga soovitakse teha intervjuud, filmida tema tunde 
vms; 

• kogub ja analüüsib VEPA metoodika elluviimise ja tulemuslikkusega seonduvaid 
andmeid (tagasiside õpetajatelt, lapsevanematelt ja/või koolijuhtidelt, osades koolides õa 
eel- ja järelküsitlus õpetajate ja/või laste osalusel) ning jagab üldistatud kokkuvõtteid. TAI 
teavitab koole õppeaasta jooksul toimuvast andmekogumisest ning jälgib andmete 
kogumisel ja töötlemisel andmekaitse põhimõtteid.  

 
VEPA mentori töötasu maksmine toimub vastavalt kokkuleppele TAI-i, KOV-i või kooli poolt. 

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 head mainet. Kool ja TAI jagavad avatult tagasisidet, et hoida ja arendada VEPA 
kvaliteeti ning õpilaste ja õpetajate heaolu. 

http://www.vepa.ee/
https://www.vepa.ee/assets/2021/05/Mentori_t-juhend.pdf


Kool avaldab oma kodulehel VEPA logo ning VEPA-t tutvustava info (mõlemad edastatakse TAI 
poolt e-postiga kooli poolt esitatud kontaktisikule õppeaasta alguses) ja teavitab koolipere ning 
lapsevanemaid. TAI kajastab metoodikat ellu viiva kooli nime VEPA kodulehel.  

VEPA-ga liitumiseks allkirjastab kooli esindaja käesolevad osalemistingimused ja saadab e-
postile vepa@tai.ee.  
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