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Kellest koosneb meeskond? 

● Meeskonda kuuluvad 

kõik organisatsiooni 

liikmed 

● Lapse jaoks on kõik 

töötajad õpetajad 

● Meeskonna sees on 

väikesed 

meeskonnad ja 

koostöögrupid 



Meeskonnatöö olulisus lasteaia kontekstis: 

● Lapse arengu igakülgne toetamine eeldab koostööd 

erinevate lapsega tegelevate inimeste vahel 

● Pidevaid väljakutseid esitav töökeskkond 

● Ühtemoodi mõistetud väärtusmaailm ja ühised eesmärgid 

● Ühtsed põhimõtted õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel 

ja koostöös lapsevanematega 

● Rühmameeskonna omavaheline koostöö 

● Jagatud arusaam ja professionaalne kasvamine 

 

 

 

 

 



Meeskonnatöö kasvupinnas 

●Kontaktid 

●Südameg

a 

suhtlemin

e 

●Tunnusta

mine 

●Rollide ja 

ülesannet

e selgus 

●Erilisus 

kui 

ressurss 

●Horisonta

alne 

juhtimine 

●Kaasami

ne ja 

jagatud 

vastutus 

●Ühiselt 

kokkulepi

tud tavad 

●Positiivsu

s ja tahe 
 

 

 

 

 



Meeskonnatöö alustalad 

 

●Väärtuspõhine meeskonnatööd toetav  

organisatsioonikultuur 

●Positiivne sotsiaalne keskkond 

●Personaalne vastutus (tahe, uskumused, 

hoiakud, koostöö- ja suhtlemisoskused) 

 

 

 

 

 



●OK väljendub 

ennekõike inimeste 

tegudes - käitumises, 

omavahelistes 

suhetes, väärtustes ja 

hoiakutes 

●OK annab inimestele 

kuuluvustunde, aitab 

ligi tõmmata ja hoida 

andekaid inimesi 

●Oki sisuks on 

üheskoos kujundatud 

soovitavad ja  

ebasoovitavad 

käitumisviisid, mille 

kasutamist oodatakse 

kõikidelt liikmetelt 

Mis on organisatsioonikultuur (OK)? 



Meeskonnatööd toetav organisatsioonikultuur 

● Juhi roll on luua koostööd ja kaasamist toetav 

organisatsioonikultuur. Juht loob oma tegevuse 

ja isikliku eeskujuga organisatsioonikultuuri, 

ühtset nägemust lasteaia pedagoogilisest 

filosoofiast ja identiteedist 

● Juhtkonna liikmete omavaheline koostöö ning 

selge ja ühtne nägemus juhtimisest ja 

eestvedamisest mõjutab oluliselt 

organisatsiooni avatust ja personali kaasamist 

juhtimisse ja eestvedamisse 

● Kaasamise ja koostöö edukus sõltub juhtide 

juhtimisstiilist ja filosoofiast 

 



Positiivne sotsiaalne keskkond 

Töörahulolu 

peamine allikas 

on positiivne 

sotsiaalne 

keskkond 

●Usaldus ja 

aktsepteerimine 

●Südamega 

suhtlemine 

●Koostöö 

väärtustamine 

●Toetus ja jagamine 

●Hoolimine ja 

märkamine 

●Huumor ja rõõm 

koosolemisest, 

loomisest 



Juhi roll ja ülesanded 

● Teadlikkus ja usk meeskonnatöö 

olulisusesse 

● Väärtuspõhise organisatsioonikultuuri 

kujundamine 

● Meeskonnatöö võimaluste ja 

keskkonna loomine 

● Isiklik eeskuju ja eestvedamine 

● Kaasamine ja osalemine 

● Vastutuse jagamine 

● Suhete juhtimine – kontaktide 

loomine, tavad, suhtlemisoskused 

● Positiivsus, usaldus, innustus, 

jõustamine, inspireerimine 

● jne jne jne 

 

 

 



Kes toetab ja jõustab juhti? 

 

● Meeskond 

● Liidud ja ühingud 

● Supervisioon 

● Omavalitsus 

● (kaasav ja toetav 

koostöö, mentorlus, 

kogemusgrupid) 



Meeskonnatöö aeg 

●Koosolemise koht (puhkepesa, koosoleku tuba) 

●Tavad ja kokkulepped (koostööaja kasutamine) 

●Ühised puhkehetked (töö ajal ja väljaspool seda) 

●Planeeritud koostööaeg (kattuv ja üldtöö aeg) 

●Koosolekud, koostöögrupid, arutelud (dialoog) 

●Päeva planeerimine (rühmameeskond, juhtkond jm 

väiksemad meeskonnad) 



Järjepidev väärtusselitus 

 

 

 

 

  



Jagatud arusaam ja koos kasvamine 

Tagasiside on peegel, mille 

me ulatame teisele 

inimhingele kogu 

armastusega, et tänu 

sellele areneda ja edasi 

liikuda veel paremates 

suhetes! 

● Avatud tegevused ja 

tagasisideringid 

● Ühine planeerimine ja 

analüüsimine 

● Kaasatus otsustamisse 

 

 



Jagatud arusaam ja koos kasvamine 

 ● Supervisioonid 

● Meeskonnakoolitused 

● Töövälised üritused 

 

● Kontaktid ja positiivsus 

● Jagatud tunded 

● Ühine lugu 

● Rõõm ja jõustamine 



Töörõõm ja inspiratsioon koos loomisest 



Töö ja puhkus käsikäes 

 



Meeskonnatöö eesmärk – mis see 

annab? 

● Jagatud arusaam –  kes 

me oleme, miks me oleme, 

mida me teeme 

● Vastasikune toetus 

● Inspiratsioon 

● Kvaliteet 

● Töörõõm ja rahulolu 

● Õnnelik meeskond, õnnelik 

õpetaja – õnnelik laps! 

 

 

 



Meeskonnatöö meelespea 

● Mida külvad, seda lõikad 

● Tunded on nakkavad 

● Ühtsuses peitub jõud 

● Mitu pead on mitu pead 

● Erilisus rikastab 

● Tunnustus annab tiivad :) 

● Jagatud rõõm on topelt rõõm 

 



Aitäh kuulamast! 

 

 

Ilona Sillak 

MTÜ Hooling 

Õnneliku õpetaja 

heaks! 


