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Mida tähendab tervise edendamine 
haridusasutuses?

• Tervise edendamine haridusasutuses – igasugune ette võetud 
tegevus, mis aitab hoida, toetada ja parendada laste ja töötajate 
tervist ning heaolu

• Tervist edendav haridusasutus – asutus, kus tervis ja heaolu on 
tähtsal kohal:

• on loodud kõik tingimused toetamaks vaimset, emotsionaalset, 
sotsiaalset ja füüsilist tervist;

• tegutsetakse planeeritult, järjepidevalt ja süsteemselt, 
lähtudes hindamise põhjal selgunud vajadustest.



Kogu hariduastust hõlmava lähenemise 6 komponenti 
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Kogu haridusasutust hõlmava lähenemise 6 
komponenti:

Põhiväärtused on defineeritud arengudokumentides – nt tervisliku 
eluviisi väärtustamine, positiivse ja toetava õhkkonna loomine, 
kiusamise ennetamine, uimastitega seotud reeglid

Füüsiline keskkond – nt õueala, mänguväljakud, söögisaal, võimla
Psühho-sotsiaalne keskkond – suhted ja toetav õhkkond
Individuaalsete tervisealaste oskuste arendamine –

terviseteemade lõimimine erinevatesse õppetegevustesse, 
klassivälised tegevused

Koostöö kogukonnaga
Tervise- ja sotsiaalteenused



Tervist Edendava Kooli mõju laste ja töötajate 
heaolule

Väiksem kehamassiindeks
Suurem kehaline aktiivsus
Suurem puu- ja köögiviljade tarbimine
Vähem puudumisi 
Vähem riskikäitumist 
Paremad õpitulemused
Vähem koolist väljalangemist
Vähem töölt puudumisi ja kõrgem
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Tervist Edendavate Koolide (TEK) ja Tervist 
Edendavate Lasteaedade võrgustikud (TEL)

Eestis sai Tervist Edendavate Koolide võrgustik alguse 1993. aastal
Liikumise keskne idee – tervise väärtustamine ja keskkonna kujundamine 

selliselt, et see toetab nii laste kui täiskasvanute tervist ja heaolu
Võrgustiku liikmeks olemine tähendab kujunemist järjest enam selliseks

õppeasutuseks, kus kõigil on hea ja turvaline olla
TEK võrgustikku kuulub 210 kooli
Tervist Edendavate lasteaedade võrgustik loodi 2001. aastal
TEL võrgustikku kuulub 305 koolieelset lasteasutust
Kokku on võrgustikega liitunud 51% haridusasutustest so 515 asutust 1012-st



Võrgustike struktuur 

Haridusasutus – tervisemeeskond või tervisenõukogu

Paikkonna tasand (linn või maakond) – tervisedenduse
koordinaator (15 maakonda ja 3 KOV-i)
• Haridusasutuste juhendamine tervise ja heaolu 

edendamisel
• Koostöövõrgustiku koordineerimine ja võimestamine

Riiklik tasand – toetab Tervise Arengu Instituut



Tervise Arengu Instituudi roll

Paikkonna tervisedenduse koordinaatorite võimestamine, 
nõustamine ja koolitamine

Juhend- ja infomaterjalide ning  hindamisvahendite 
väljatöötamine

Vajadusel uuringute läbiviimine

Haridusasutuste personali koolitamine erinevatel tervise ja 
heaolu valdkonna teemadel 

Suve- ja talvekoolide läbiviimine võrgustike liikmetele



TEK ja TEL võrgustikega saavad liituda kõik koolid 
ja lasteaiad, kes on valmis rakendama tervist 
edendava haridusasutuse põhimõtteid



www.terviseinfo.ee



Tänan kuulamast!


