Eesti Õpilasesinduste Liidu tööd juhib igapäevaselt üldkoosoleku poolt valitud
juhatus, kuhu hetkel kuuluvad esimees ja kaks aseesimeest. Juhatuse ülesandeks
on üleüldiselt hoolitseda selle eest, et EÕEL organisatsioonina toimiks
jätkusuutlikult ning täidaks organisatsiooni seatud eesmärke ja oleks
majanduslikult toimiv. Juhatuse liikmete igapäevaste tööülesannete hulka
kuuluvad näiteks valdkonnajuhtide valimine ja koordineerimine, valdkondlike
komisjonide liikmeteks olemine, EÕELi esindamine avalikkuse ees, EÕELi
arengukavast lähtuvalt pikemate eesmärkide elluviimine jm. Juhatuse oluliseks
ülesandeks on kaks korda aastas EÕELi üldkoosolekute korraldamine, sealhulgas
tegevuskavade ja tegevusaruannete koostamine. Juhatuse vastutusalla kuulub
veel suhtluse hoidmine ja arendamine strateegiliste partneritega (nt Haridus- ja
Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, E3, Lastekaitse Liit, Õpetajate Liit jne).
Eesti Õpilasesinduste Liidu 2019. aasta eesmärk on EÕELi vabarahastuse
suurendamine, ning liikmeskoolide õpilasesinduste baaskoolitusprogrammi
loomine ja rakendamine õpilasesinduste kvaliteedi tõstmise nimel.
Eesti Õpilasesinduste Liidu igapäevasele tööle aitavad kaasa EÕELi aktivistid, kes
teevad vabatahtlikku tööd neljas valdkonnas: avaliku poliitika valdkonnas,
liikmete valdkonnas, kultuurivaldkonnas ja kommunikatsioonivaldkonnas. Avaliku
poliitika valdkonna eesmärk on EÕELi seisukohtade vormistamine, ametlike
dokumentide koostamine, ning pidev osalus hariduspoliitika kujundamisel.
Liikmete valdkonna peamiseks ülesandeks on üldkoosolekute eel liikmete
maksimaalse
osaluse
eest
vastutamine,
koolituste,
infotundide,
mentorlusprogrammi ja nõustamiste koordineerimine ning dokumenteerimine.
Samuti ka liikmete andmebaasi haldamine ja õpilasesinduste nõustamine.
Kultuurivaldkonna peamiseks ülesandeks on EÕELi siseste ja väliste ürituste
korraldamine, projektide planeerimine ning kirjutamine ja EÕELile pideva
sponsorluse tagamine. Kommunikatsioonivaldkond vastutab EÕELi brändi ja
identiteedi
kajastamise
eest
sotsiaalvõrgustikus
ja
meedias.
Kommunikatsionivaldkond haldab organisatsiooni kodulehte, andmebaase ning
vastutab EÕELi informeerituse eest.
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aktivistidega
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ettenähtud korrale
vastavate üldkoosolekute
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kevadel ja sügisel

aprill,
oktoober

Eesti Õpilasesinduste
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Üleandmisperioodi
läbiviimine seoses uue
juhatuse ametisse
astumisega, valimisele
järgneb kuu aega
üleminekuperioodi

On toimunud juhatuste
ühine koosolek

mai

EÕELi tegevusstrateegia
2020 - 2023 loomine

Valmib
strateegiadokument

jaanuarseptember

EÕELi rahastusstrateegia Valmib
2020 - 2023 loomine
strateegiadokument

jaanuarseptember

Püsirahastajate leidmine

EÕELil on vähemalt kaks
lepingulist partnerit
väljaspool avalikku
sektorit

Valmib ettepanek
kehtestada
liikmeskoolidele
liikmemaks üldkoosoleku
tarbeks

Üldkoosolekule valmis
ettepanek

Aktivistide ja tegevbüroo
motivatsiooniprogrammi
loomine

Aktivistid läbivad
tegevusaasta jooksul
koolitusi, mis on
kooskõlas enesearengu
põhimõtetega

Avaliku poliitika valdkond
Strateegiline eesmärk on ellu viia asjakohast ja pädevat hariduspoliitikat

Eesmärk

Noorte sisendi kogumine ja
kasutamine

Seista vene keelt
emakeelena kõnelevate
õpilaste eest ja tutvustada
neile koolidemokraatiat

Tegevused

Mõõdik

Ajaraamistik

Sotsiaalsete garantiide
kontseptsiooni uuendus
tuginedes uutele
uuringutele, teadmistele
ja liiduvälisele koostööle

Valmib kontseptsiooni
uuendus

veebruarmärts

HEV õpilastele ja
õpilastele, kelle klassis
õpib HEV õpilane
suunatud fookusgrupi
loomine ja töö

Valmib seisukoht HEV
õpilaste toetuseks

novembermärts

Õpilasuuring 2019, milles
uuritakse õpilaste heaolu
ja kooli keskkonda
hõlmavaid küsimusi

Valmis analüüs

septembernovember

Töötada välja
Integratsiooni
arengukava 2019-2022,
mille eesmärk on seada
organisatsioonile
perioodilised eesmärgid
integratsiooni
edendamise osas
organisatsioonisiseselt ja
haridusmaastikul
üldisemalt

Valmis arengukava

jaanuarmärts

“Koolidemokraatia vene
koolidesse “ jätk

Programmi on läbinud
vähemalt 20 vene
õppekeelega kooli

märts

Integratsiooni projekti
“We go together”
analüüs ja tagasivaade

Valminud on raport

aprill

Liikmete valdkond
Eesmärk

Tegevused

Mõõdik

Ajaraamistik

Liikmetele
baaskoolitusprogrammi
loomine

Loodud on
baaskoolitusprogramm,
mis sisaldab 7 koolitust ja
4 simulatsiooni

jaanuar

Baaskoolitusprogrammi
läbiviimine ning
liikmetele infotundide
läbiviimine

Juunikuuks on läbi viidud
vähemalt 10 koolitust ja 5
simulatsiooni ning
tagasiside põhjal on need
olnud kvaliteetsed.
Detsembriks on infotund
läbi viidud vähemalt 20
koolis ning tagasiside
põhjal on need olnud
kvaliteetsed

jaanuarjuuni

Baaskoolitusprogrammi
ja infotundide soovivormi
loomine EÕEL-i
kodulehele, mille kaudu
saab liikmeskool
avaldada soovi
baaskoolitusprogrammis
osalemiseks või infotunni
saamiseks

Loodud on vorm

märts

Aabitsa tutvustamine

Aabits on saadetud
kõikidele liikmeskoolide
õpilasesindustele

veebruar

Rahuloluküsitluse
läbiviimine ja
analüüsimine

Vähemalt kolmveerand
liikmeskoolidest vastab
rahuloluküsitlusele,
valmib kirjalik analüüs

oktoobernovember

Liikmeskoolide
andmebaasi ja kaardi
uuendamine

Kõikide liikmeskoolidega
on ühendust võetud ning
võimaluse korral on
andmed uuendatud

aastaringselt

Üldkoosolekutel
osalejate tabeli loomine

Loodud on tabel
liikmeskoolide osalemise
kohta üldkoosolekutel

veebruar

Liikmete kompetentsi
suurendamine nendeni
jõudmisega

Suhtlus liikmetega on pidev
ja sujuv

Liikmeskoolide esindajad
osalevad üldkoosolekul

jaanuardetsember

Kultuurivaldkond
Eesmärk

Tegevused

Mõõdik

Ajaraamistik

Mitteformaalse hariduse
tutvustamine noortele

Kevadkooli korraldamine
mitteformaalse õppe
teemal

Üritusel osaleb 50 noort
üle-Eesti

mai

Kohtumised
potentsiaalsete ja
olemasolevate
koostööpartneritega

Kolme koostööpartneriga
on sõlmitud pikaajaline
koostöö

aastaringselt

Pikaajaliste
koostööpartnerite
tänamine

Partneritele saadetakse
detsember
välja elektrooniline
tänukiri ning kokkuvõte
sponsorluse kajastamisest

Õpilasliidu
finantsvõimekuse ja
pikaajaliste koostöösuhete
arendamine

Õpilasliidu visuaalse
identiteedi suurendamine

Hoida koostöist suhtlust
Õpilasliidu aktivistide ja
vilistlaste vahel

Eesti koolides füüsilise
liikumise võimaluste
arendamine

Partnerlustabeli
Partnerlustabel on
uuendamine, millest
uuendatud
eemaldatakse vananenud
informatsioon ja peetakse
arvet iga ürituse toetajate
kohta

mai,
august,
november

Õpilasliidu meenete
tellimine

oktooberdetsember

Õpilasliidul on vähemalt
ühte tüüpi kvaliteetsed
meened

Õpilasliidu 21. sünnipäeva Korraldatakse
oktoober
tähistamine
koosviibimine Õpilasliidu
sünnipäeva tähistamiseks
EÕEL-i aktivistidele
mõeldud tänuürituse
korraldamine

Leiab aset tänuüritus

detsember

Kooli füüsilise keskkonna
arendamise projekti
loomine ja võimalike
alternatiivide
kaardistamine

Valmib projekt koolide
füüsilise aktiivsuse
suurendamiseks

aastaringselt

Kommunikatsioonivaldkond
Eesmärk

Tegevused

Mõõdik

Ajaraamistik

EÕEL-i infokanalites
kvaliteedi tagamine

Kõikidele infokanalitele
luuakse statistika
kogumise võimalus ja
seda analüüsitakse, et
optimeerida info
jagamist

Valmib statistiline raport

mai

EÕEL-i meediakuvandi
suurendamine

EÕEL-i ürituste ja
projektide edukam
turundamine

Igale EÕEL-i üritusele ja
projektile valmib
sotsiaalmeedia
kampaania

aastaringselt

Pressiesindaja
palkamine

EÕEL-il on aastaringselt
märts
töötav pressiesindaja, kes
on võimeline
organisatsiooni
esindama

Pikaajaliste partnerite
tänamine

Partneritele saadetakse
välja elektrooniline
tänukiri ning kokkuvõte
sponsorluse
kajastamisest

detsember

Korraldusmeeskondadele
partnerluskäsiraamatu
väljatöötamine

Korraldusmeeskondadele valmib
lihtsasti arusaadav ja
tööd hõlpsustav
käsiraamat, mis seletab
lahti koostööpartnerluse
põhitõed

jaanuar

Baaskoolitusprogrammi
ja infotundide soovivormi
loomine EÕEL-i
kodulehele

Koostöös liikmete
märts
valdkonnaga EÕEL-i
kodulehele loodud vorm,
mille kaudu saab
liikmeskool avaldada soovi
baaskoolitusprogrammis
osalemiseks või infotunni
saamiseks

EÕEL-i partnerlussuhete
edendamine

Õpilasliidu
koolitusprogrammi
uuendamine ja
hõlpsustamine

