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Kas tundub tuttav?

Üha rohkem lapsi on erivajadusega!

Vanemad on muutunud järjest keerulisemaks!

Nii kiire on kogu aeg – igasuguseid uusi 
asju/projekte tuleb peale!

Rühmas peaks olema rohkem täiskasvanuid, kes 
lastega tegelevad! 

Üha rohkem lapsi on erivajadusega!

Vanemad on muutunud järjest keerulisemaks!

Nii kiire on kogu aeg – igasuguseid uusi 
asju/projekte tuleb peale!

Rühmas peaks olema rohkem täiskasvanuid, kes 
lastega tegelevad! 



  

Kus saab alguse muutuste vajadus?   

Kui asjad mis varem toimisid, ei toimi enam – mida ja 
kuidas siis uutmoodi teha? 



  

ÕPETAJA MUUTUNUD ROLL

Õpetaja on ennekõike õpiruumi looja, mis 
võimaldab realiseerida iga lapse maksimaalset 

õpipotentsiaali  

Õpetaja on juht oma „osakonnas” ehk rühmas

Õpetaja on suhete ja grupijuht (lapsed, 
lapsevanemad, kolleegid)



  

Millised on õpetaja juhi rollid?

                                    Eestvedaja

Visionäär                                                      Missionär

                                                                      

                                      

                                        Juht

Strateeg                                                     Suhete juhtija



  

Eestvedamine ja juhtimine – kelle vastutus?



  

Mis on haridusasutuse kvaliteedi näitaja?

Õnnelik laps, 

kellest kasvab 

õnnelik ja 

hästi toimetulev

täiskasvanu



  

Mis on muutunud õpikäsitus?
MÕK väärtustab inimeseks olemise oskusi, mis toetavad tuleviku maailmas 
hakkama saamist:

● muutustega toimetulek 
● pidev õppimine ja oma arengu

potentsiaali realiseerimine 
● õpi- ja enesejuhtimise oskused 
● koostööoskused 
● subjektiivne heaolu 

Õpetaja ülesanne on luua iga lapse vajadustele vastava arengukeskkonna 
loomine ja iga lapse maksimaalseks arengupotentsiaali rakendamiseks. 

Õppimise alus on suhe õppija ja õpetaja vahel ja õppimise kvaliteet on 
otseses seosessuhte kvaliteediga. 



  

Kust muutus algab?
Muutused algavad õpetaja peast ja südamest. Muutuste elluviimine 
sõltub otseselt sellest, millised on õpetaja:

● arusaam õppimisest ja teadlikkus enda 

rollist, ülesannetest ja vastutusest
● väärtused, uskumused ja hoiakud
● suhete juhtimise oskused

Õpetaja on juht oma „osakonnas”, kes vastutab selle eest, mis 
tema rühmas toimub. 

Õpetajat toetaja on asutuse juht, kes loob organisatsioonis 
muutustele avatud juhtimis- ja organisatsioonikultuuri ning koostöös 
õppimise võimalused.



  

Mis on muutuse võti?

Haridus on hoolivatel suhetel ja kahesuunalisel 
kommunikatsioonil põhinev protsess, kus võtmeks on 
õpetaja ja õpilase suhe.



  

Kes on laevas kapten?

Õpetaja on õpiprotsessi juht, kes õpetab läbi isikliku 
eeskuju ja teadliku tegevuse.



  

Mis on hooling hariduses?
● Me ei räägi hoolimisest ja headest suhetest, vaid me 

käitume ja suhtleme hoolivalt.

● Hooling tähendab hoolimist – et jaksata olla pidevalt 
hoolimas ja hoolitsemas teiste eest, on oluline ennekõike  
hoolitseda oma jaksamise ja vajaduste eest!

 



  

Mida tähendab suhete juhtimine?

Teadlik ja strateegiline tegevus, mille eesmärgiks on luua koostööd ja 
õppimist toetavad suhted kõigi osapoolte vahel nii individuaalsel... 

● õpetaja – laps

● õpetaja – lapsevanem 

● õpetaja – kolleeg 

...kui grupi tasandil

● lapsed

● lapsevanemad

● (rühma)meeskond



  

Miks on oluline meeskonna juhtimine?

Meeskonnatöö tugineb koostööd toetavatel suhetel, mille 
eesmärk on iga lapseni jõudmine ja tema arengu 
maksimaalne toetamine.

Meeskonnatöö aeg:

● rollid, ülesanded, vastutus

● erisus kui ressurss

● ühisosa

● head tavad ja kokkulepped

● „katmine” 



  

 Kuidas juhtida suhteid lapsevanematega?

Lapsevanematega koostöö eesmärk on lapse arengu 
toetamine, mille aluseks on usaldusel ja dialoogil tuginev  
tagasisideprotsess.

 

● Usaldussuhte loomine, 

hoidmine ja tervendamine 

● Lapsevanemate 

kui grupi juhtimine 



  

Miks on oluline suhete juhtimine lastega?

Lapsed õpivad ennekõike läbi täiskasvanute eeskuju ja 
grupis tegutsemise ehk läbi suhtes olemise ning 
suhtlemise teiste inimestega.

● Individuaalne kontakt ja 

usaldussuhe iga lapsega

● Hommikuring ja muud ringiajad

● Tunnustus ja hoolimine – 

usk iseenda võimekusse ja positiivne 

hoiak iseenda ja teiste suhtes



  

Kuidas on minuga?

Milline muutustega kohaneja mina olen?

Milline on minu kasvatusfilosoofia?

Milline juht olen mina?

Millal tunnen töörõõmu?

Millist tuge ma vajan ja kellelt saan tuge?

Mida teen enda jõustamiseks iga päev?

 



  

Kust tuleb töörõõm?

● Õpikäsitus on oma loomult pidevalt muutuv – kui teaksime 
kuidas sinna jõuda oleks see sirge ja lihtne tee

● Enamus töörõõmust tuleb sellest kui väljakutseid ületame

● Koostöös õppimine, vastastikune hoolimine ja toetus.

https://www.facebook.com/watch/?v=2510016762374642



  

Täname kuulamast ja soovime jaksu!

Hooling – hoolivatel suhetel põhinev haridus!

www.hooling.ee

info@hooling.ee

Leia meid FBst!


