TERE-liikumise juhend õpilasele
Sa soovid, et koolis oleksid õpilased ja õpetajad, kes on hoolivad, viisakad ja sõbralikud?
TERE-liikumise eesmärk on kinkida Eestile 100. sünnipäevaks viisakad inimesed, kes
märkavad üksteist ja ütlevad „tere“.
Suured asjad algavad alati ühest inimesest, kellel on unistus ja kes kogub enda ümber teised
samasuguse eesmärgiga inimesed. Koos tegutsedes hakkavad asjad juhtuma
Järgnev juhend aitab sul oma tegevust planeerida ja läbi viia:
1. Kirjelda, milline on sinu koolis praegune olukord viisakusega? Miks seda peaks
muutma?
2. Kujuta ette, milline oleks kool, kui seal käiksid viisakad õpilased ja õpetajad?
Kirjelda oma visiooni.
3. Leia endale meeskond.
Tutvusta oma visiooni võimalikult paljudele ning võimalusel, kaasa meeskonda
erineva vanuse ja huvidega inimesed, vähemalt üks peab olema täiskasvanu, kes on
teie ekspert-nõuandja.
4. Nüüd on sul meeskond. Mõelge koos läbi:
 Miks te tahate TERE-liikumist koolis korraldada?
 Mida te muuta soovite?
 Mis kampaania tulemusel koolis muutub?
5. Kuidas selle tulemuseni jõuda?
5.1 Hea idee leidmine
Selleks korraldage ajurünnak (kõik ideed kirja), valige ideedest parimad ja otsi ideid,
kuidas teha asju nii põnevalt, et inimesed tahavad sellest osa saada.
Ideede genereerimise abimees:
 Pane kaks ideed kokku
 Märka enda ümber olevaid reklaame ja kampaaniaid, sealt võib tulla hea idee.
 Räägi inimestele oma kampaaniast ja kuula hoolega nende tagasisidet. Võid saada
mõne hea mõtte.
 Aruta, mida inimestele teha meeldib ja kuidas sa saad seda oma idee õnnestumiseks
kasutada.

5.1 Tegevuste planeerimine ja teostamine
Valisite välja idee, mida soovite teostada. Nüüd tuleb planeerida samm haaval
tegevused, et soovitud tulemus saavutada. Püüa seda koostades vastata järgmistele
küsimustele:
 Mis on kampaania sisu, mida selleks on vaja teha?
 Planeerige kui palju aega vajate/saate iga tegevuse jaoks kasutada?
 Kes erinevate tegevuste eest vastutab? Keda veel peab kaasama? (NB!
Koostöös on jõud. Kaasake teisi koolikaaslasi!)

 Kuidas jõuab info kampaaniast iga õpilase ja õpetajani? Milliseid infokanaleid
kasutate (infoloengud, plakatid, facebook, instagram, musical.ly, snapchat
jne.) Kuidas me saame aru, et kampaaniast on kasu olnud? Kuidas ja mida
me mõõdame?

6. Tee kokkuvõte
Kuidas plaan õnnestus:
 Kas teie kool on nüüd viisakam? Küsi tagasisidet neilt, kellele tegevused olid
suunatud.
 Mis õnnestus üle ootuste hästi?
 Mida te kampaania käigus õppisite? Mida teinekord teeksite teisiti?
Anna oma kampaaniast ka meile teada. Tee video, koosta blogipostitus, kirjuta
artikkel või leia mõni muu viis ning jaga oma edusamme meiega.
Võid vastata järgmistele küsimustele:
 Miks otsustasid oma koolis Tere liikumise käivitada?
 Mis oli sinu kampaania eesmärk? Kuidas mõõtsid tulemusi?
 Kuidas kampaaniat planeerisid ja korraldasid?
 Mida kampaania korraldamisest õppisid? Mida teeksid järgmisel korral uuesti?
 Mida soovid oma kogemusest öelda teistele noortele?
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