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Koostööpartnerid: 

 Tallinna Haridusamet ja Turu Haridusamet, 
45 kooli Tallinnast, 44 kooli Turust.  

 

Koolide organisatsioonikultuuri muutumist 
projektis uurisid Tallinna Ülikooli ja Turu 
Ülikooli uurimisrühmad 

 



Probleem, mida projektiga lahendati 

Nii Turus kui Tallinnas olid 2009 samad probleemid: 
õpilased liiguvad vähe,  üheskoos mängimine on harv, 
vanemad ja nooremad õpilased ei suhtle omavahel kuigi 
tihti, õpilased on õpikeskkonna kujundamisse vähe 
kaasatud.   

 



Mida tehti probleemi lahendamiseks? 

Otsustati taotleda ERDF Kesk-Läänemere programmist 
Interreg IVA toetust, et  muuta jätkusuutlikul viisil 
koolikultuuri ja koolikeskkonda ning kooli seoseid 
ühiskonnaga: 

• innustades lapsi ja noori oma koolipäeva aegset vaba 
aega aktiivselt veetma,  

• suurendades  õpilaste osalust ja kaasatust koolielus, 

• tugevdades ühtekuuluvustunnet, 

• luues uusi partnerlusmudeleid koolimeeldivuse 
suurendamiseks ja õpilaste kaasamiseks. 

 



Näiteid tegevustest: 

• Koolimeeskonnad koostasid poolaastate kaupa 
tegevuskavad 

• Vanematest klassidest mängujuhid organiseerisid 
nooremate vahetunnitegevusi – TÄNUD Tallinna Ülikooli 
Pedagoogilise Seminari abivalmis juhendajatele!   

• Koolid „tsoneeriti“, luues lastele erinevaid võimalusi 
vahetundides aktiivselt, kuid turvaliselt tegutsemiseks 

• Osteti rohkesti aktiviseerivaid vahendeid (spordivahendid, 
lauamängud, muusikariistad, mänguasjad jpm). 

• Vahetati Turuga kogemusi 

(direktorid, õpetajad, õpilased 



Näiteid tegevustest 

• Mõttetahvli abil uuriti laste arvamusi, näiteks sellest, mis 
teeb koolipäeva heaks ja mis seda rikub 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tallinna Ülikool viis läbi uuringud: 

 

 

 

 

 

 

 

Iga kool sai Tallinna Ülikooli uurimisrühma poolt koostatud 
ülevaate uuringute tulemustest, neist lähtuti muudatuste 
kavandamisel 

 



Näide tulemustest (Ühe kooli vastus 

küsimusele, mis muutus projekti käigus 

koolis): 
 Lapsed on julgemad, oskavad leida mõistlikku 

tegevust, oskavad teistega rohkem arvestada. 
Paranes õpilaste algatusvõime.  

 Tekkis tahtmine ise midagi algatada 

 Koostöö, üksteisemõistmine paranes, vähenes 
ükskõiksus. Koolis lahendatakse kõik probleemid 
rahumeelselt.   

 Vähenes nii õpilaste kui õpetajate stress. 
 

 

 



Projektitegevusi vaata veel: 

http://safeandactiveschoolday.
wikispaces.com/Schools 

 

 Raamatu leiate 

http://safeandactiveschoolday.
wikispaces.com/file/view/turv
aline_koolipaev.pdf/3766450
12/turvaline_koolipaev.pdf 

 

Raamatus on 71 lk, kodulehel iga kooli tegevuste kirjeldus. 
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Tänan! 


