
  

 
 

   
 

TEEVIIT TEEMAKUUD 2023 

Noorteinfoportaal Teeviit on Haridus- ja Noorteameti riiklik noorteinfoteenus. Teeviit teemakuud on 

koostatud noorte ja noortega töötavate spetsialistide sisendi põhjal. 2023 on kuulutatud Euroopas 

oskuste aastaks ning Eestis kultuuriministeeriumi eestvedamisel liikumisaastaks. 

Aeg Teemafookus Käsitletavad teemad ja sidumine teema-aastaga 

JAANUAR 

Koolivaheaeg kuni 

8.01.2023 

Tervis, sh toitumine ja 

liikumine 

TERVIS 

Tervislik eluviis ja teadlik toitumine. Igapäevane liikumine ja 

harjumuse tekitamine. Lükkame käima liikumisaasta 2023! 

OSALE: Liikumispausi väljakutse  

Tervise arengu instituut  

VEEBRUAR 

Koolivaheaeg 27.02 - 

5.03.2023 

7.02 turvalise interneti 

päev 

(sotsiaal)meediapädevus ja 

valimised 

MEEDIAPÄDEVUS JA 

OSALUS 

Noore võimalus osaleda poliitika kujundamisel. Õigus kaasa 

rääkida kohalikul ja riiklikul tasandil. Valimised – kuidas jõuda 

otsuseni? 

OSALE: (sotsiaal)meediapädevuse nädal 6.-12.02  

Õiguskantsler; Eesti Noorteühenduste Liit; ITvaatlik; 

EUküberturvalisusekuu; Digipädevusmudel; Meediapädevuse kuu 

MÄRTS 

Rahatarkuse kuu 

 

Raha ja sissetulek, 

investeerimine 

RAHATARKUS JA 

ETTEVÕTLIKKUS 

Rahatarkus, finantsoskused, investeerimine. Ettevõtlikkus ja 

ettevõtlus. Õpilasfirmad. Rahatarkuse kuu eestvedajad on 

Pangaliit ja Rahandusministeerium.  

Minu raha; Rahablogi, Edu ja Tegu 

APRILL 

Euroopa noorteinfo 

päev 17.04 

Koolivaheaeg 24.04 - 

30.04.2023 

 

Õppimine ja 

õppimisvõimalused 

ÕPPIMINE 

Õppimine erinevates kooliastmetes ning kutsehariduses, 

gümnaasiumis ja kõrgkoolis, koolitustel, sh ametid ja erialad. 

Õppimine noorsootöös ja huvihariduses, elukestev õppija 

noorsootöös. Õpilaste teadusfestival. Iseseisev õppimine ja 

õppimistehnikad. Praktikad mitteformaal- ja formaalõppe 

lõimimisest. 

OSALE: Euroopa noorteinfo päeva kampaanias 

Kutsehariduse õppimisvõimalused; Elukestev õpe; 

Mitteformaalne.ee; Õpiränded;  Erasmus+ ja Euroopa 

solidaarsuskorpuse agentuur 

MAI 

Euroopa noorte nädal 

Euroopa päev 9.05 

Noortevaldkonna 

foorum 17.-18.05 

Töö ja karjäär 

TÖÖTAMINE 

 

Esimene töökoht. Töövõimalused noortele (ettevõtlus, 

tööampsud, lepingulised töösuhted). 21.sajandi tööoskused, 

karjääri kujundamine. Ametid ja erialad. Töölepingud ja 

maksud. Vaimne tervis, sh töökius töökohal. 

Minu karjäär  

http://www.teeviit.ee/
https://www.kul.ee/uudised/liikumisaasta-2023-kellele-ja-milleks
https://tai.ee/et
https://www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte-%C3%B5igused-ja-kohustused
https://enl.ee/
https://www.itvaatlik.ee/
https://cybersecuritymonth.eu/
https://digipadevus.ee/
https://www.hm.ee/uldharidus-ja-noored/meediapadevus
https://www.minuraha.ee/
https://blogi.fin.ee/
https://ettevotlusope.edu.ee/
http://www.kutseharidus.ee/oppimisvoimalused/
https://www.andras.ee/et/oppimisvoimalused-taiskasvanuna
http://mitteformaalne.ee/
https://eeagentuur.ee/opirandurile/noorte-opiranne/
https://euroopanoored.eu/
https://euroopanoored.eu/
https://www.minukarjaar.ee/


  

 
 

   
 

JUUNI 

Lastekaitsepäev 01.06 

Ülemaailmne 

keskkonnapäev 05.06 

Suvine koolivaheaeg 

algab 14.06 

Keskkond ja kliima 

KESKKONNA-

SÕBRALIKKUS 

Keskkond meie ümber ja igapäevased teadlikumad valikud -

vesi, energia, säästlik tarbimine. Keskkonnasäästlik 

ürituskorraldus, sh rohelised põhimõtted igapäevatöös. 

Keskkonnasõbralikud liikumisviisid. 

Roheline kool/huvikool, Foundation for Environmental Education 

(FEE), Roheüritused ja loodusveeb 

JUULI Ohutus 

OHUTU SUVI 

Ohutus suvel – liikumine, ujumine Sõltuvusained ja 

meelemürgid. Tööohutus suvel. 

Alkoinfo; Tubakainfo; Liiklusharidus; Alaealise töötamine  

AUGUST 

Noortepäev 12.08 

 

Suhted, seks ja 

seksuaalsus 

AUSALT JA AVATULT 

Pere- ja sõprussuhted. Seksuaalsuhted. Kiusamine, sh 

küberkiusamine. Suhtlusoskused. Vägivald. Seksuaalsus ja 

selle kujunemine. 

Seksuaaltervise Liit  

OSALE: Rahvsvaheline noortepäev 

SEPTEMBER 

10.09 Ülemaailmne 

suitsiidiennetuspäev 

Digitarkus ja -turvalisus 

DIGITARKUS 

Digioskused, turvaline käitumine internetis, sh 

küberkiusamine. Arvutimängud (e-sport). 

Digipädevus;  

OKTOOBER 

Ülemaailmne vaimse 

tervise päev 10.10 

Koolivaheaeg 23.10 - 

29.10.2023 

Meediapädevuse kuu 

Vaimne tervis ja heaolu 

HEAOLU 

Toimetulek muutustega, ärevusega, stressiga. Heaolu 

suurendamine. Vaimse tervise esmaabi. Märkamine ja abi 

saamise võimalused. Väljakutsed seoses heaolu tõstmisega 

– liikumine ja meediatarbimine. 

Peaasi; Lasteabi  

NOVEMBER 

Noorsootöö nädal 13 

13. - 19.11.2023  

 

Noorsootöö võimalused 

Pealkiri vastavalt 

noorsootöö nädala 

fookusele 

Noorsootöö, sh huvihariduse ja -tegevuse võimalused. 

Rahvusvahelised võimalused. Potentsiaali avastamine ja kire 

leidmine. Eduelamus ja eneseareng.  

Toimub noorsootöö nädal, vaata noorsootöö nädala veebi.  

OSALE: üle-eestiline noorsootöö nädal 

DETSEMBER 

Koolivaheaeg 

21.12.2023 - 

07.01.2024 

Heategevus ja  

vabatahtlik töö 

AKTIIVNE KODANIK 

Vabatahtlik töö – võimalused enesearenguks ja karjääriks. 

Heategevus – rahaline ja vabatahtlik tegevus. 

Annetamistalgud. 

Hea kodanik 

 

https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/
https://www.fee.global/
https://www.fee.global/
https://loodusveeb.ee/et/themes/rohelised-algatused/millised-uritused-roheuritused
https://alkoinfo.ee/
https://www.tubakainfo.ee/
Liiklusharidus
https://www.ti.ee/riiklik-ja-haldusjarelevalve/alaealise-toole-votmine
https://seksuaaltervis.ee/estl
https://digipadevus.ee/
https://peaasi.ee/
https://www.lasteabi.ee/
https://noorsootoonadal.ee/
https://www.heakodanik.ee/

