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Sa hoiad käes Avatud Meele Instituudi kursuste kava. Siit leiad meie koolituskursuste 

sisututvustused oma asutusse tellitavate sisekoolituste jaoks. Meie koolitajad viivad 

meelsasti koolituse läbi teie endi poolt valitud kohas. 

 

Avatud Meele Instituut on arengu- ja koolituskeskus neile, kes soovivad õppimise ja 
enesearenduse abil saada terviklikumaks, ennastjuhtivamaks ja õnnelikumaks. Oleme välja 

kasvanud Omanäolise Kooli liikumisest ja Eesti haridusmaastikul iseseisva keskusena 
tegutsenud alates aastast 1999.  

 

Meie väärtuseks on inimese ja maailma terviklikkus – õppimine ja õpetamine kui tervik, 

organisatsioon kui tervik, areng kui tervik. Püüame oma tööd teha nii, et lisaks 

erialateadmiste ja –oskuste süvendamisele ning eelneva kogemuse mõtestamisele saab iga 

koolituse läbinu kaasa julgust olla loovam, teadvustada seoseid oma sisemaailma ja tööalase 

tegevuse vahel ja laiendada oma elukäsitlust.  

 

Meie koolitused viiakse läbi kogemusõppe printsiibil - õpitakse praktilise harjutamise, 

kogemuse analüüsi, lühiloengute ning professionaalselt juhitud rühmatööde ja arutelude 
abil. Meie koolituste aluseks on tänapäevased teaduslikud uuringud ja kaasaegsed 
õpikäsitlused. Peame oluliseks vahendada neid teadmisi koolide igapäevapraktikasse ning 

tahame, et uus teadmine saaks meie koolitusel oskuseks. Seejuures väärtustame igal 
kursuslasel juba olemasolevat isiklikku kogemust ja teadmist ning anname võimaluse seda 

teistega jagada. 

 

AMI koolitajad tegutsevad ka ise õpetajate, õppejõudude ja haridusasutuste juhtidena 

ning suudavad seetõttu olla kursuslastele innustavad partnerid ja inspireerijad. Nad usuvad 
õppijasse ja tema arenemisvõimesse, usaldavad tema valikuid ja muutusteks vajaminevat 

aega. Koostöös koolitajaga on võimalik kujundada just teie organisatsiooni vajadusi ja 

eripära arvestav täienduskoolitus. 
 

Peame koolituse tulemuslikkuse seisukohalt väga oluliseks tema kestust ja terviklikkust. 
Pikaajaline koolitus võimaldab ellu viia arengukavades planeeritut ning säilitada ja tõsta 

sihipäraselt kvalifikatsiooni. Pakume professionaalset abi koolidele ja teistele 
organisatsioonidele koolitusvajaduste väljaselgitamisel ning oma asutusele arengu- ja 
koolitusprogrammi kavandamisel. Oleme abiks ka organisatsioonide arengukavade 

uuendamise protsessis ja erinevate muutuste elluviimisel. Viime koostöös koolidega läbi 

lapsevanemate õhtuid ja koolitusi ning pakume tuge kooli ja kodu erinevate koostöövormide 
väljatöötamisel ja elushoidmisel. Lisaks koolitustele toetame haridustöötajate 

professionaalset arengut grupisupervisiooni ja individuaalnõustamisega. 
 

Info ja kursuste tellimine tel 7 428 777; 7 428 778; ami@ami.ee 
Viime läbi ka avatud kursusi, kuhu saab registreeruda individuaalselt.  
 

Meie kodulehelt www.ami.ee leiate avatud kursuste aasta- ja kuukalendri ning rohkem 

teavet AMI arenguloo ja igapäevase tegevuse kohta 
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MOTIVEERIVA ÕPIKESKKONNA LOOMINE  
 

Mis on esmatähtis, kas õpetamine või õppimiseks keskkonna loomine?  

Kuidas säilitada õppija loomupärast uudis- ja õpihimu? 

Kas olete kohanud õpetamist ilma õppimiseta?  

 

Heal koolitusel leiab aset dialoog kogumise ja kogemise vahel. Selleks, et õpetaja oskaks ja 

tahaks luua innustavat õpikeskkonda klassis, on tal vaja ise kogeda, kuidas aktiviseerivad ja 

koostöised meetodid mõjutavad tema enda õpitahet, arenemissoovi ja muutumisvalmidust – 

kõike seda, mida tahame näha oma õpilastes. 

Õpetaja vajab aega, et kogetu abil luua uusi teadmisi, uusi tervikuid ja kujundada oma 

õpetamisteadvust. Neil kursustel saab kogeda seda, milline väärtus on inimeste 

individuaalsusel ja terviklikkusel ning kuidas õppimisel-õpetamisel neile toetuda. 

Selleks, et õpetada oma õpilased armastama õppimist, tuleb ise kogeda õppimisrõõmu, 

seda, kuidas enesearendamine teeb õnnelikumaks. 
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OSKA ÕPPIDA: 
kursus õpioskuste arendajale 

 
Õppija on ainus, kes võib olla sel määral aktiivne, et toimuks õppimine. 

Kõik, mida võib õpetaja teha, on tingimuste loomine. 

K. Gestrelius 
 

Millest: 
Kuidas juhendada õppijat liikumisel ennastjuhtivama õppimise poole? 

Kuidas aidata tal täiustada oma lugemis-ja kirjutamisoskust? 

Mispärast ja kuidas võiks õppija eesmärgistada oma õppimist ja analüüsida oma 

edasiliikumist? 

 
Kellele: 
Kõik õpetajad, kes on huvitatud oma õpilaste õppimisoskuste arendamisest 

 
Teemad: 

• õppimise olemus ja õppija põhioskused 

• õppimise eesmärgistamine ja oma tegevuse planeerimine 

• prioriteedid elus; oma valikuvõimaluste kaardistamine 

• mõtestatud lugemine; lugemisoskuse tõhustamise viisid. 

• märkmete tegemine, mõistekaart konspekteerimise abivahendina 

• skeemide ja jooniste kasutamine mälutugedena, muud meeldejätmistehnikad 

• kirjutamise tähtsus õppimisel: teema leidmine, ideekaardi kasutamise võimalused 

kirjutamisprotsessis; hea essee tunnused 

• kontrolltöödeks ja eksamiteks valmistumine 

• enesesuunamist võimaldav õpikeskkond ja õppekorraldus 

• õppija õpistiilid ja õpieelistused; enda jaoks sobivate õpiharjumuste kujundamine 

• oma õppimise juhtimiseks vajalikud eneseanalüüsi võtted 

• enesehinnangu arenemise võimalused õpiprotsessis 

 
Maht: 
38 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 6 t. iseseisvat tööd 
Lisaks koolitusmaterjalidele saab osaleja ka infolehed õpilastega töötamiseks. 

 
Koolitajad: Anneli Loodus, Koidu Tani-Jürisoo, Inga Vendelin, Vilja Vendelin 
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ÕPIKESKKONNA LOOMINE: 
kaasaegsed õpikäsitlused ja nendele toetuv õpetamine   

 
Meister ei õpeta, vaid loob õpetliku olukorra. 

Jaapani vanasõna 

 

Millest: 
Kuidas on omavahel seotud õppimine ja õpetamine? 

Mida võib ja saab õpetaja ära teha grupisiseste suhete kujundamiseks? 

Milliseid õpilaste individuaalseid erisusi tasub tähele panna ja kuidas neid igapäevases 

õppetöös arvestada? 

Kuidas tugevdada õpilaste motivatsiooni, jagada nendega vastutust ja jõuda soovitud 

õpitulemusteni? 

 
Kellele:  
Kõikide ainete õpetajad, õppejuhid 

 
Teemad: 
I moodul: Õppimine kui tähenduse loomise protsess 

• õppimine ja õpetamine; kaasaegsed õpikäsitlused 

• konstruktivistliku õppetöö tunnused 

• õpiprotsessi ülesehitamine: 3-faasiline õpiprotsessi mudel 

• evokatsioonifaasiks sobivad õpetamismeetodid: harjutused teemale häälestumiseks, 

huvi äratamiseks, õpitegevuse eesmärgistamiseks, motiveerimiseks 

• õpioskused; eesmärgistamine ja planeerimine 

 
II ja III moodul: Koostöise ja vastutusvõimelise õpilaskollektiivi kujundamine 

• kursuse kui grupi psühholoogilise arengu faasid; grupiprotsesside mõju 

õpiprotsessile; 

grupi produktiivsus ja juhitavus õpiprotsessis 

• õpetaja kui grupijuhi ülesanded ja võimalused grupi arengu suunajana 

• vastupanu mõiste ja liigid; toimetulek õpilaste vastupanuga 

• erinevate suhtlemisviiside mõju õpilastele 

• loovate probleemilahendusmeetodite rakendamine grupis 

• aktiivse kuulamise tehnikad ja selge eneseväljendamise viisid, nende harjutamine 

• ennastkehtestav käitumine 

• koostöise grupi kujunemise tingimused; koostööoskused 

• paindlik tasandikasutus õpetajatöös 

 
IV ja V moodul: Individuaalsete eripärade arvestamine õpiprotsessis 

• õpilaste individuaalsete eripärade märkamine ja nendele toetumise võimalused 
õpiprotsessis; ainetevahelise integratsiooni võimalused 

• multiintelligentsuse teooria ja selle rakendamine koolis; meetodid, 

tunnitegevused ja õppematerjalid õpilase tervikvõimekuse haaramiseks 

• õpistiilide erinevus (kognitiivne stiil, ajupoolkerade dominantsus, meeltesüsteemi 
eelistused); õpistiilide arvestamine õppetegevuse planeerimisel 
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• õpikeskkonna eelistused ja nende mõju õppimisele 

• aktiviseerivad meetodid tähenduse mõistmise faasis 

 
VI moodul: Õppegrupi juhtimise dimensioonid 

• korra, vabaduse ja vastutuse suhe õppegrupis 

• õpilase käitumist mõjutavad tegurid; ebakohane käitumine klassis (individuaalne 

ja grupiline) 

• ebakohase käitumise liigid, põhjused, selle ärahoidmine; erinevate 

sekkumisvõimaluste efektiivsus ja toimetulekuvõimalused 

• koostöö õpilastega võitja-võitja meetodil; konfliktide lahendamine ja vahendamine. 

 
VII moodul: Motivatsiooni esilekutsumine ja tugevdamine 

• motivatsiooni kompleksne olemus 

• enesemääratlemise teooria ja praktilised järeldused sellest 

• õpilaste akadeemilised vajadused, huvid ja ootused; õpimotivatsiooni toetav 

õpetajategevus klassis 

• motivatsioonipõhine planeerimine; tagasiside kui õppeprotsessi olemuslik osa; 

tagasiside andmise ja saamise võtted 

• erinevad õpetamisstiilid ja nende mõju õpilaste tulemustele 

• õppemeetodite valik refleksioonifaasis 

 
VIII moodul: Õpetaja eneserefleksioon  ja -analüüs 

• õpiprotsessi terviklik kujundamine 

• õpiprotsessi, kursuse kui grupi psühholoogilise arengu protsessi ja õpilaste 

isiksusliku arengu protsessi juhtimise analüüs 

• analüüsi 3 aspekti: iseenesest, tegevusest ja õpilasest lähtuv; 

• küsimused analüüsimisel: protsessile suunatud, tulemusele suunatud 

• piiravad ja kasulikud uskumused eneseanalüüsi takistavate ja soodustavate 

faktoritena 

• loovuse roll eneseanalüüsi protsessis 

• intellektuaalse ja emotsionaalse intelligentsuse osa eneserefleksioonis 

• rollikäsitlused; erinevad viisid õpetaja rolli täitmiseks 

• terviklik ajakasutus, tööväsimuse vähendamine, rahulolu ja tasakaalu saavutamine 

 
Maht: 
160 tundi (8x2 päeva), sellest 128 t. auditoorset tööd ja 32 t. iseseisvat tööd. 

Võimalik tellida moodulite kaupa. 
 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Velström, Ene Kulasalu, Anneli Loodus, Reet Miil 
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MÄRGIST MÕISTMISENI: 
iseseisvat mõtlemist soodustavate koostöiste õppemeetodite kursus 

 

Õpetuse eesmärk on muuta inimmõistus elavaks purskkaevuks, 

mitte seisva vee mahutiks. 

J. Mason 
 
 
Millest: 
Mis on iseseisev mõtlemine ja kuidas selle arengut ainetunnis toetada? 

Kuidas muuta õppimine nauditavaks ja seeläbi tulemuslikumaks? 

Kuidas korraldada rühmatööd jm. koostöist õpitegevust nii, et sellest tõuseks lisaväärtus ja 

rikastuks iga üksikteadmine? 

 
Kellele: 
Kutseõppeasutuste aine- ja erialaõpetajad, kes soovivad oma õpilastes kujundada 
mõtlemisoskust, koostöövalmidust ja elukestvat õpihuvi 

 
Õppekeel: 
Eesti ja vene keel 

 
Teemad: 
Iseseisev mõtleja. Mõtlemise ja õppimise mudel 

• kaasaegsed õpikäsitlused; õppimine ja õpetamine; õppimine kui tähenduse loomine 

• iseseisva mõtlemise protsess, iseseisvat mõtlemist soodustava keskkonna loomine 

(aja, osalemise, mitmekesisuse, sallivuse, riskijulguse ja austuse väärtustamine) 

• 3-faasiline õpiprotsessi mudel (evokatsioon, tähenduse mõistmine, refleksioon) 

 
Küsiva õppija kujundamine 

• õppija iseseisvat mõtlemist ergutavad küsimused 

• küsimuste taksonoomia; küsimuste tüübid ja nende mõju õppija mõttetegevusele 

• võimalused teema vaatlemiseks einevatest külgedest 

 
Mõtlev lugeja 

• mõtestatud lugemine 

• lugemise ja meeldejätmise tõhusust tõstvad ning ainesse süvenemist soodustavad 

meetodid 

• idee- ja mõistekaartide kasutamine tervikpildi loomiseks ja üldistuste kujundamiseks, 
graafilised meetodid 

 
Mõtlev kirjutaja 

• kirjutamine iseseisva mõtlemise arendajana 

• õppimine kirjutamise kaudu erinevates õppeainetes 

• protsesskirjutamine 

• loovkirjutamise meetodid  
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Koostöine õppimine 

• koostöö ja selle väärtustamine tähenduse loomisel 

• koostöise õpikeskkonna tunnused, koostöise õppimise tulemused, koostöise 

õppimise põhielemendid 

• õppimine rühmas ja selle juhendamine; koostöise õppimise ja vastastikuse õpetamise 

meetodid ainetunnis 

• õpimeetodid, mis võimaldavad väljendada erinevaid seisukohti ja arvamuste 
paljusust 

• arutlustehnikad, diskussioonide juhtimise meetodid 

 
Õppetunni planeerimine ja hindamine 

• iseseisvat mõtlemist ergutava tunni eesmärgistamine ja kavandamine: tegevused 

enne tundi, tunni ajal ja pärast tundi 

• tunni- ja eneseanalüüs 

• hindamine kui probleem, iseseisva mõtlemise hindamise meetodid, 

hindamiskriteeriumid 

 
Elukestva õppija kujundamine 

• eneseanalüüsioskused õppija arengu suunajana, enesehindamise võimalused 

• tagasiside andmine õppijale, õppija kui partner hindamisprotsessis 

• õpimapp kui eneserefleksioonivõimet arendav vahend 

• õpilase vastutus iseseisva mõtlemise ja õppimise eest 

 

Kursusel harjutatakse ja analüüsitakse omandatavaid meetodeid ning arutletakse nende 
kasutamise võimaluste üle tunnis. Moodulite vahepeal toimub meetodite rakendamine 

igapäevatöös. Osalejad saavad metoodilised materjalid (8 käsiraamatut iseseisvat mõtlemist 

ergutavate ja koostöiste õpimeetodite kirjeldustega). 

 
Maht: 
160 tundi (7x2 päeva), sellest 112 t. auditoorset ja 48 t. iseseisvat tööd. Võimalik tellida 

mitmes osas või kursuse lühivariant 90 tundi (4x2 päeva), sellest 64 t. auditoorset ja 26 t. 

iseseisvat tööd. 

 
Koolitajad: Sirje Priks, Malle Saks ja teised AEF-i projekti Reading and Writing for Critical 

Thinking raames väljaõppe saanud AMI õpetajakoolitajad 
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ÕPPIDES LOON ENNAST: 
õpi- ja toimetulekuoskuste kursuse juhendajate väljaõpe 

 
...et sa iga ringiga 

kuigi sa ei taha 

välja pead kasvama 
vanast, jätma maha 

nagu tigu karbigi, 

et nii jälle uues 

jõuda ikka edasi 

iseennast luues... 

E. Enno 

 
Millest:  
Kuidas aidata õpilasi oma õppimise eesmärgi leidmisel ja õpimotivatsiooni kujunemisel? 

Kuidas õpetada õpilasi tõhusamalt (väiksema aja- ja energiakuluga) õppima, leidma uusi 
õppimisviise ja rohkem vastutama oma õppimise eest?  

Millised suhtlemis- ja koostööoskused mõjutavad õppimist ja kuidas neid õpilastele õpetada? 

 
Õppides loon ennast on X klassi õpilastele ja kutseõppeasutuste I kursusele mõeldud 

programm, mille jooksul õpilased õpivad tundma ennast kui õppijat, omandavad 

õppimisvõtteid, tegelevad motivatsiooni ja eesmärkidega, analüüsivad õppija ja õpetaja rolli 

ning õppimise saboteerimist, uurivad enda mõtlemist ja tundeid, suhteid ja suhtumisi, 

harjutavad hea kuulamise, eneseesitlemise ja koostööoskusi jpm. 
 

Iseseisva õppeainena õpetatava kursuse maht on 35 tundi ja see toimub kogemusliku õppe 

teel, mille läbiviimiseks vajalikud oskused saab õpetaja käesolevalt kursuselt. Väljaõppe 

lõpetanu saab pärast arvestusliku praktika sooritamist õiguse õpetada kursust „Õppides loon 

ennast“ õpilaste gruppidele. 
 

Kellele: 
Õpetajad, kursuse juhendajad, psühholoogid, kes on huvitatud õpi- ja toimetulekuoskuste 

õpetamisest õpilastele ja kes tahavad töötada kogemusliku õppe meetodite abil 

 
Teemad: 
Õpilastele õpetatava kursuse sisu: 

• õpioskused, mina kui õppija (õpistiilid, multiintelligentsus) 

• eesmärgid ja motivatsioon 

• õppija ja õpetaja roll 

• õppimisvõtted (mnemotehnilised võtted, lugemine, ideekaart, protsesskirjutamine, 

konspekteerimine jm.) 

• õppimise saboteerimine, valikud ja prioriteedid 

• tunded ja mõtlemine õpiprotsessis 

• õpitegevus ja õpikeskkond 

• suhted ja suhtumised klassis 

• hea kuulamise oskused 
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• selge eneseväljendamine, enese esitlemine 

• mõjutamisvõtted, märkused ja tagasiside 

• toimetulek stressi ja ebaeduga, loovuse roll õppimisel ja eneseanalüüsil 

• koostööoskused 

 

Kursuse läbiviimise oskuste omandamine, kogemusliku õppe meetoditeanalüüs: 

• kursuse ülesehitus ja metoodika 

• juhendaja eneseväljendamis- ja kuulamisoskused 

• ajurünnaku, rühmatööde jt. aktiviseerivate meetodite läbiviimise oskused 

• õppegrupis toimuvad protsessid, nende juhtimise oskused 

 
Osalejad saavad kaasa kursuse juhendaja täieliku käsiraamatu tunnikonspektide ja 

tööjuhenditega, õpetaja abimaterjalid õppeprogrammi läbiviimiseks ning õpilaste töö- ja 

infolehed. 

 
Maht: 
62 tundi (3+3 päeva, sellest 48 t. auditoorset ja 14 t. iseseisvat tööd) 
 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Anneli Loodus, Inga Vendelin 
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LIIKUMAPANEV JÕUD: 
ehk õpilase motivatsiooni äratamine ja säilitamine 

 
Areng põhineb sellel, et keegi söandab püüda 

enamat sellest, kes ta on või mida ta oskab. 

J. Sarasvuo 
 
Millest: 
Kas väljastpoolt on võimalik äratada sisemist motivatsiooni?  

Kuidas mõjutavad inimese motivatsiooni tasu ja karistus? 

Milliste vahendite abil saab õpetaja mõjutada õpilase õppimist? 

 
Kellele: 
Kutseõppeasutuste aine- ja kutseõpetajad 

 
Teemad: 

• motivatsiooni olemus ja seos inimese emotsionaalse võimekusega 

• sisemine ja väline motivatsioon, välise regulatsiooni vormid 

• õppija vajadused õpiprotsessis 

• õpitingimuste eelistused ja nende mõju õpilaste motivatsiooni sälimisele 

• motivatsiooni kategooriad ja nende praktiline kasutamine 

• õpilase tööstiilid ja nende mõju motivatsiooni säilimisele 

• hirmutava ja väljakutset esitava õpikeskkonna toime motivatsioonile 

• tasustamise, karistamise, veenmise ja võimu mõju õppimisele ja arengule 

• motiveeriva tagasiside ülesehitus, tunnustamine 

 
Maht:  
36 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 4 t. iseseisvat tööd 

 
Koolitajad: Ene Kulasalu, Anželika Valdre, Koidu Tani-Jürisoo, Reet Trašanov 
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ÕPPIMISE VÄRAVAD: 
multiintelligentsuse teooria ja selle rakendamine õpetamisel 

 
Vanasti küsiti: “Kui tark ta on?” 

Täna küsime: “Mismoodi ta tark on?” 

E. Jensen 
 

Millest: 
Intelligentsus... kas mõõta nõrkusi või toetuda tugevustele? 

Kuidas vaadelda ja mõista õpilase tervikvõimekust? 

Kuidas aitab multiintelligentsuse teooria tundmine haarata õppetöösse erineva 

võimekusega õppijaid? 

 
Kellele:  
Erinevate ainete õpetajad, kutseõpetajad, metoodikud 

 
Teemad: 
I moodul: Inimese intelligentne olemus 

• intelligentsuse mõiste ja erinevad käsitlused 

• H. Gardneri multiintelligentsuse teooria, selle rakendamise võimalused 

• 8 intelligentsustüübi olemus ja väljendumine 

• erinevad meetodid, tunnitegevused ja õppematerjalid õpilaste tervikvõimekuse 

haaramiseks 

• tunni planeerimine ja analüüs multiintelligentsuse lähtekohast 
 
II moodul: Multiintelligentne tunnipalett 

• erinevaid intelligentsustüüpe äratavate ja arendavate meetodite ühendamine 

ainetunnis 

• ainetevahelise integratsiooni võimalused 

• multiintelligentsus ja hindamine, multiintelligentsed õpimapid 

• õpilaste intelligentsuse profiili märkamise ja kirjeldamise võimalused 

• õpiraskustega laste haaramine õppetöösse multiintelligentsuse teooria rakendamise 

abil 

 
Maht: 
38 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 6 t. iseseisvat tööd; lühivariant 2 päeva 
 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo ja Anneli Loodus 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

ÕPPIDA ON MÕNUS: 
erinevate õpistiilidega õpilaste kaasamine koolitunnis 

 
Kõik loomulik on mitmekesine. 

Prantsuse vanasõna 

 

Millest: 
Kuidas arvestada õpilaste eripäradega juba tunni ettevalmistamisel? 

Milliste lihtsate ja kättesaadavate vahenditega saab parandada õpitingimusi klassiruumis nii, 

et õppimine oleks meeldiv ja jõukohane kõigile? 

Kuidas mina, õpetaja, ise õpin ja õpetan? 

 

Kellele:  
Kõik õpetajad, kes tahavad oma õpilastele luua köitvat ja arendavat tegevuskeskkonda 

 

Teemad: 

• õpistiili mõiste ja erinevad käsitlused (meeltesüsteemi eelistused, kognitiivne 

stiil, õpitingimuste eelistused) 

• tunni planeerimine lähtuvalt õpistiilidest 

• praktilised meetodid ja võimalused tundide läbiviimiseks 

• isikliku õpistiili väljaselgitamine ja arvestamine õpetajategevuses 

 
Maht:  
16 tundi (2 päeva) 
 
Koolitaja: Anneli Loodus 
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MÕTLEMISE VÕLU: 
mõttekaardi kasutamine õppimisel, õpetamisel ja igapäevaelus 

 
Info loominguline korrastamine loob uut infot. 

R.S. Wurman 

 
Millest: 
Kuidas õppida kahe päeva asemel kolm tundi ja seejuures õpitavast paremini arusaada? 

Kuidas kavandada õppetsüklit, tundi või koolitust nii, et tervik oleks alati silme ees, ideid 

tuleks töö käigus juurde ja ootamatud muudatused ei lööks kogu pilti segamini? 

Mõttekaardis on ühendatud loovus, süsteemsus, terviklikkus, kujundlikkus, kiirus ja ilu ning 

see on veel lihtne ka... 

 

Kellele: 
Kutseõppeasutuste aine- ja erialaõpetajad, juhid, kõik inimesed, kes tahavad oma tööd ja 

igapäevaelu muuta loovamaks ja tulemuslikumaks 
 

Teemad: 

• inimese mõtlemise ja mälu seaduspärasused, hargmõtlemise olemus 

• mõtete kaardistamine senikasutamata võimete vallapäästmise võimalusena 

• ideekaart ja mõistekaart – nende olemus ja koostamine 

• mõttekaardi mitmekülgsed rakendamisvõimalused ainetunnis 

• ideekaardi kasutamine eneseanalüüsiks, eesmärgistamiseks, aja planeerimiseks, 

loova probleemilahendusvõttena 

• kaartide kasutamine loengute, kõnede, esitluste ettevalmistamisel, erinevate 

kirjatööde tegemisel, konspekteerimisel, meeldejätmisel 

• mõtete kaardistamise rakendusi igapäevaelus 

• tehnilised ja kujunduslikud soovitused mõtete kaardistamiseks, isikliku stiili 
väljakujundamine 

 
Maht: 
16 tundi (2 päeva) või 38 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 6 t. iseseisvat tööd 

 
Koolitajad: Anneli Loodus ja Koidu Tani-Jürisoo 
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KRIIPSUD JA MÕTTED: 
visuaalsed vahendid õppimise ja õpetamise hõlbustamiseks 

 
Kord näidata on mõjusam, kui sada korda seletada. 

Hiina vanasõna 

 
Millest: 
Milliseid graafilisi õppimisvõtteid on olemas ja miks neid tasub kasutada? 

Kuidas hinnata ja planeerida visuaalselt? 

Mida arvestada uusi skeeme luues? 

 
Kellele: 
Kutseõppeasutuste aine- ja erialaõpetajad 

 
Teemad: 
I moodul: Graafilised õppimisvõtted aine õpetamisel 

• graafilised lahendused uue materjali õppimisel ja õpetamisel 

• graafilised lahendused materjali süstematiseerimisel ja analüüsimisel 

• idee- ja mõistekaardid, skeemid, tabelid, ahelad, mudelid, skeemid, diagrammid, 
kalaluu jm. visuaalsed võtted 

 
II moodul: Graafilised võimalused hindamisel ja planeerimisel 

• tabelid ja skeemid õppeprotsessi (individuaalse ja rühmatöö) hindamise toetamiseks 

• skemaatilised võtted tunni planeerimiseks 

• visuaalsed võimalused õpetaja töö eesmärgistamise hõlbustamiseks 

 
III moodul: Õpistiilid ja loovuse arendamine 

• loovuse mõiste, hargmõtlemine 

• õpistiilid ja nende toetav arendamine 

• loovuse arengut ergutavad visuaalsed ülesanded, loovad probleemilahendusvõtted 

• uute graafiliste lahenduste loomine 

 
Maht: 
60 tundi (3x2 päeva), sellest 48 t. auditoorset ja 12 t. iseseisvat tööd 

 
Koolitajad: Anneli Loodus, Koidu Tani-Jürisoo 
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LENDAV LOOGIKA JA LEIDLIK MEEL: 
loovus õppimise alusena 

 
Kui me loogika vastu ei patusta, ei jõua me üldse kuhugi. 

A. Einstein 

 
Millest: 
Mis on loovus? 

Kuidas arendada oma leidlikku meelt ja loovat fantaasiat? 

Kuidas mänglevalt probleeme lahendada? 

Kuidas muuta rasked tööülesanded köitvaks tegevuseks? 

Mis tõkestab loovuse vallandumist ja kuidas sellest üle saada? 

 
Kellele: 
Kõik oma loovuse arendamisest ja paremast toimetulekust huvitatud inimesed 

 
Teemad: 
I moodul: Loovus õppimise ja igapäevase toimetuleku alusena 

• loovuse mõiste ja komponendid, erinevad loovuskäsitlused 

• divergentne ja konvergentne mõtlemine, ajurünnaku meetodi kasutamine 

• verbaalsed ja mitteverbaalsed loovusharjutused 

• loovustõkked ja nende vähendamine 

• loovuse ja intelligentsuse vahelised seosed 

• meetodid loovuse arendamiseks ja vallandamiseks tunnis 
 
II moodul: Loova otsingu meetodid ja loovuse arenguks soodsa keskkonna 
kujundamine 

• meelte “teritamine”, meeltetajude arendamiseks sobivad harjutused 

• probleemi kaardistamise võimalused, loovad probleemilahendusvõtted 

• töö metafoorse mõtlemisega, analoogiameetod, visualiseerimine jmt. 

• loomeprotsessi iseärasused 

• loovuse vallandumiseks sobivate tingimuste loomine 

 
Maht: 
38 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 6 t. iseseisvat tööd 
Võimalik tellida 2-päevane koolitus “Loovus minus ja minu õpilastes” 

 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Kulasalu 
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ELUKESTEV ÕPIJANU: 
kaasaegse täiskasvanukoolituse alused 

 
Kui teed plaane üheks aastaks, istuta maisi. 

Kui teed plaane aastakümneks, istuta puu. 

Kui teed plaane kogu eluks, koolita ja hari inimesi. 
Hiina vanasõna 

 

 

Millest: 
Milline on täiskasvanukoolitaja ülesanded, rollid ja missioon? 

Kuidas tulla toime täiskasvanute gruppides toimuvate protsessidega ja neid oskuslikult 

suunata? 

Kuidas kujundada ja läbi viia niisugust täiskasvanukoolitust, mis ärataks täiskasvanu 

õpitahte? 

 
Kellele:  
Õpetajad, koolitajad, lektorid jt. inimesed, kes juhivad täiskasvanute õpigruppe 
 

I moodul: Tervikliku õpetamise põhimõtted täiskasvanukoolituses 

• õppimine, õpetamine ja areng: kaasaegsed õpikäsitlused 

• tervikliku inimese haaramine õpiprotsessi, täiskasvanute koolitamise eripära 

• õpibarjäärid ja nende ületamise võimalused 

• terviklikkus ja tasakaal koolitusel 

• täiskasvanu õpitahte äratamine 

• koolitaja rollid 

 

II moodul: Koolituse eesmärgistamine ja kavandamine 

• tulemuslik eesmärgistamine, hästiformuleeritud eesmärgi tunnused 

• erinevad eesmärgistamise viisid 

• koostöine koolituse kavandamine, loovad planeerimismeetodid 

• 7 bioloogilist eluprotsessi ja nende vasted täiskasvanu õpiprotsessis, nende 

arvestamine koolituse kavandamisel 

• grupiliikmete vajadused ja neile vastava koolituskeskkonna kujundamine, läbi-
rääkimiste pidamine 

• ruumi paigutuse mõju koolituse läbiviimisele 

 
III, IV ja V moodul: Grupi psühholoogilised arengufaasid ja nende suunamine koolitusel 

• grupi psühholoogilise arengu faasid, nende ilmingud ja grupiliikmete emotsionaalne 

seisund erinevates faasides 

• grupi produktiivsus ja juhitavus erinevates arengufaasides  

• koolitaja võimalused ja ülesanded grupi arengu suunajana 

• grupiliikmete ootused ja eesmärgid, nende väljaselgitamine 

• koolitaja ootused, grupilepingu tegemine 

• häälestus- ja tutvumisharjutuste valik 



18 
 

• vastupanu mõiste, põhjused ja liigid  

• toimetulek vastupanuga, erinevate sekkumisvõimaluste efektiivsus  

• selge eneseväljendamise viisid ja kuulamistehnikad 

• koostöö kujunemise tingimused grupis, koostööoskused ja nende arendamine 

• tagasisidega videoharjutused 

 

VI moodul: Väljendusvahendite valik ja koolituse terviklikkus 

• õpistiilide ja õppija individuaalsete eripäradega arvestamine koolitusel 

• omaenese õpistiili väljaselgitamine ja arvestamine koolitajategevuses 

• koolitaja kehakeele ja intonatsiooni mõju grupile 

• rütmiline ajakujundus koolitusel 

• erinevate meetodite kasutamine koolitusel: ajurünnak, rollimängud, rühmatööd, 

kujutlusharjutused, loengud, diskussioonid, simulatsioonid jmt. 

• terapeutilised faktorid õppegrupis 

 

VII moodul: Koolituse tulemuslikkuse ja väärtuslikkuse hindamine 

• muutumisprotsess ja selle esilekutsumine 

• muutuste juhtimise tasemed, koolitaja roll ja oskused nende mõjutamisel 

• tulemuslikkus organisatsiooni, meeskonna ja individuaalsel tasandil; selle mõõtmine 

• kompetentside kaardistamise ja käitumisskaalade kasutamise võimalused 

• õppimise hindamine: muutused teadmistes, oskustes ja hoiakutes 

• koolituse kasuteguri hindamine enne koolituse kavandamist, selle ajal ja pärast seda 

• koolitusmeetodite valik ja kohandamine vastavalt soovitud tulemustele 

• tagasisideharjutused, nende valik ja loomine 

• eneseanalüüsi võimalused 

 
VIII moodul: Koolitaja isiksus ja enesearendamise võimalused 

• koolitaja isiksus kui tema peamine töövahend, isiksuse omadused 

• isiksuse terviklik arendamine ja koolitamine 

• oma rollide määratlemine, nende arendamine ja seos missiooniga 

• tervikliku ajakasutuse alused 

• toimetulek stressiga ja läbipõlemise ennetamine 

 

Maht:  
160 tundi (8x2 päeva), sellest 128 t. auditoorset tööd ja 32 t. iseseisvat tööd 
Võimalik tellida moodulite kaupa või kursuse lühivarianti. 

 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Kulasalu ja Ene Velström 
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4 HINGELAADI: 
temperamendiõpetuses peituvad võimalused 

õpi- ja kasvatusprotsessi mõtestamiseks 
 

Kus on valgust, seal on ka pimedust;  

kui on külmust, on ka kuumust;  
kus on kõrgust, seal leidub ka sügavust;  

kui on tahket, on ka vedelat;  

tugevust ja pehmust; jämedust ja õrnust;  

rahu ja tormilisust; õitsengut ja ebaõnne;  

kus elu, seal surma. 

 Pythagoras 

  

  

Millest: 
Mis on temperament ja  kuidas see väljendub looduses ja inimeses? 
Kuidas ära tunda ja tasakaalustada laste temperamenti?  

Kuidas tulla toime klassitäie erinevate lastega?  

Miks vajab temperament koolitamist? 
 

Kellele:  
Õpetajad, kasvatajad ja huvijuhid 

 
I moodul: Temperamendid inimese ja looduses 

• temperamendikäsitlused, nelja elemendi otsingud iseendas ja looduses  

• temperamenditüüp kui lapse konstitutsioonilise eripära hingeline väljendus 

• temperament erinevas vanuses 

• temperamendi väljendumine käitumises, kõnes, liikumises, käelistes tegevustes 

• rahva temperament 

 

II moodul: Temperamendi koolitamine 

• temperamendi määramise raskused tänapäeval, koolitatud ja koolitamata 

temperament 

• temperamendiõpetuse kasutamine kasvatusprotsessis, nooruki temperamendi 

tasakaalustamine 

• rütmide ja temperamendi seosed 

• temperamendi koolitamine täiskasvanu enesekasvatuse osana 

• suhtlemine erinevate temperamenditüüpide esindajatega 

• temperamendiõpetuse seos kaasaegsete isiksuseteooriatega ja emotsionaalse 
intelligentsuse käsitlusega 

 
Maht:  
16-32 tundi (2 kuni 4 päeva) 

 
Koolitajad: Merike Kuivits, Koidu Tani-Jürisoo 
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SUHTLEMINE JA KOOSTÖÖ  

 

Kuidas hoida tõelist väärtust - inimese suhet inimesega?  

Kuidas jõuda noorukite ja täiskasvanud õppijatega parema üksteisemõistmiseni, lahendada 

ja vahendada konflikte arukal ning edasiviival moel, tulla toime ettenägematute 

olukordadega?  

Kuidas suuta sedasama teha töökollektiivis? 

 

Meil kõigil tuleb aeg-ajalt pidada raskeid kõnelusi, kuulata ja mõista oma kaaslasi, teha 

iseennast kuuldavaks ja arusaadavaks. 

Koostöiste õpimeetodite kasutamine koolis nõuab õpetajalt tulemuslike ja vägivallatute 

suhtlemisviiside valdamist ning oskust suunata õppegrupi kui terviku arenguprotsesse. 

Oskusliku suhtlemise abil saame anda noortele inimestele ja täiskasvanud õppijatele 

ettevalmistuse selleks, et nad oma elus suudaksid leida koha kaasinimese kõrval, julgeksid 

otsida erinevates arusaamades edasiviivat jõudu, oskaksid tunnustada iseenda ja teiste 

inimväärikust ning väärtuslikkust.   

Kooskõlaline koostegutsemine annab võimaluse kuuluda, koos grupina areneda ja rahuldab 

inimlikku vajadust olla armastatud, austatud ja tingimusteta hoitud.  

Ühegi teooria tundmine ei asenda küll õiglustunnet, hoolivat soojust või siirast 

abistamissoovi, kuid ilma oskuste valdamiseta võime keerulistes olukordades hätta jääda. 

Järgnevad kursused pakuvad kõigile võimalust täiustada ja harjutada koostööoskusi, mis 

aitavad igapäevases professionaalses elus kooskõlalisemalt toime tulla ning pakuvad tuge 

isiklikus suhteringis.  
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KOOSKÕLALINE KURSUS: 
kursuse kui grupi kujundamine 

Koolitus kursusejuhatajale 
 

Kasvatus on hariduse saatja, on tema tugitoiming, suhete kujundaja, 

et haridus üldse oleks võimalik. 
P. Siljander 

 

Millest: 
Kuidas liita erinevast paikkonnast pärit, erineva tausta, vanuse ja kogemustega indiviidid 

üksteisest hoolivaks tervikuks? 

Kuidas rakendada konfliktid arengu teenistusse ja õpetada oma õpilastele eluks 

hädavajalikke sotsiaalseid oskusi? 

Mida saab kursusejuhataja ära teha selleks, et tema klassis kujuneks õppimiseks soodne 

suhtekeskkond? 

 
Kellele:  
Kursusejuhatajad, õpetajad ja muude noortegruppide juhid 

 
Teemad: 
I moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid ja nende suunamine kursusel 

• kursuse kui grupi psühholoogilise arengu faasid 

• grupi produktiivsus ja juhitavus õppeprotsessis, kursusejuhataja ülesanded ja 

võimalused grupi arengu suunajana 

• vastupanu mõiste, põhjused ja liigid, toimetulek vastupanuga, erinevate sekkumis-

võimaluste efektiivsus 

• selge eneseväljendamise viisid ja aktiivse kuulamise tehnikad, nende harjutamine 

• koostöö kujunemise tingimused grupis, koostööoskused, vastutuse ja koostöö 

arendamine 
 
II moodul: Ebakohase käitumisega toimetuleku võimalused 

• ebakohane käitumine kursusel, selle peamised eesmärgid 

• ebakohase käitumisega toimetulek, selle positiivne suunamine 

• tõrjutuse tekkemehhanismid, selle ennetamine ja vähendamine 

• tegevuslikud meetodid kursuse  suhete struktuuri avalikustamiseks ja mõjutamiseks 

 
III moodul: Konfliktide lahendamise oskused 

• konfliktide liigid: vajadus- ja väärtuskonfliktid 

• koostöö õpilastega võitja-võitja meetodil 

• konfliktide lahendamine ja vahendamine 

• enesekehtestamise oskused, konfronteerumine 

• paindlik mina-tasandi kasutus kursusejuhataja töös 
 
Maht:  60 tundi (3x2 päeva), sellest 48 tundi auditoorset ja 12 tundi iseseisvat tööd 
 
Koolitajad: Ene Velström, Ene Kulasalu, Koidu Tani-Jürisoo, Reet Miil 
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ÕPETAJA SUHETE KARUSSELLIL 
ehk kuidas käitumine põhjustab käitumist 

 
On ainult üks tõeline väärtus, 

see on inimese side inimesega. 

A. de Saint-Exupéry 
 

Millest: 
Kuidas käitumine põhjustab käitumist: suhtlemistasandid meis ja meie ümber. 

Kuidas saavad ühes inimeses peituda (ja ühe suu kaudu rääkida) Lapsevanem,Laps ja 

Täiskasvanu? 

Kuidas “lugeda” inimestevahelise suhtlemise keelt, mõistes nii keha kõnekaid märke kui 

sõnadetaguseid sõnumeid? 

Kuidas muuta ebameeldivat või stereotüüpset suhtlusolukorda, mitte minna kaasa provo-

katsioonidega ja tunda end tasakaalukamana? 

 
Kellele: 
Kõik inimesed, kes on huvitatud oma igapäevase suhtlemise täiustamisest 

 
Teemad: 

• sissejuhatus E. Berne’i transaktsionaalse analüüsi põhimõtetesse 

• inimese 3 mina-tasandit (Vanem, Laps ja Täiskasvanu), nende avaldumine käitumises 

ja tundeseisundis 

• mitteverbaalne suhtlus: liigutused, näoilme ja ruumisuhted 

• hääleomadused ja metasõnumid 

• sõnakasutus erinevatel tasanditel 

• tasandite ülesanded, paindlik tasandikasutus 

• suhete analüüs 

• protseduurid, rituaalid, ajatäited ja mängud inimsuhetes 

• suhtlemisoskused Täiskasvanu tasandil 

• suhtlemine õpilasega, kolleegidega, ülemusega, lapsevanemaga 

 
Maht: 
38 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 6 t. iseseisvat tööd 

 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Kulasalu, Ene Velström, Reet Miil 
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MINA JA SINA: 
ennastkehtestav käitumine ja koostööoskused 

 
Ma olen elu,  

mis tahab elada keset elu, 

mis tahab elada. 
A.Schweitzer 

 
Millest: 
Kuidas väljendada oma mõtteid, tundeid ja soove selgelt, otse ja ausalt? 

Kuidas seista oma vajaduste ja arvamuste eest sellisel viisil, et ka partner saaks seista oma 

vajaduste ja arvamuste eest ning tunneks ennast väärikana? 

Kuidas vastutustundlikult probleeme lahendada ja koostööni jõuda? 

 
Kellele: 
Õpetajad, kasvatajad ja juhid, kes on huvitatud oma koostööoskuste arendamisest 
 
Teemad: 
I moodul: Enesekehtestamine ja selle aluseks olev mõtteviis 

• agressiivne, alistuv ja kehtestav käitumisviis, enesekehtestamine kui koostööprotsess 

• probleemi määratlemise oskused, vajadus- ja väärtuskonfliktid 

• suhtlemistasandid ja nende mõju suhtlemisele 

• selge ja ebaselge kommunikatsioon 

• konfronteeruva mina-teate koostamine (käitumise hinnanguvaba kirjeldaminekui 
pinge alandamise vahend; tunded ja nende arvestamine käitumise mõjutamisel; 

häiriva käitumise mõju esiletoomine) 

• tagasisidega videoharjutus 

 
II moodul: Aktiivne kuulamine ja selle aluseks olevad hoiakud 

• usaldussuhe aktiivses kuulamises, selle olemasolu näitajad ja avaldumise tasandid 

• aktiivse kuulamise tehnikad ja nende kasutamine 

• tagasisidega videoharjutus 

 
III moodul:Koostööoskused 

• koostööd mõjutavad tegurid, koostöö arenguetapid 

• produktiivsed ja ebaproduktiivsed rollid koostöös 

• tagasisidega videoharjutus 

 
Maht: 
60 tundi (3+2+2 päeva): 56 t. auditoorset ja 4 t. iseseisvat tööd või lühivariant 16 t. (2 päeva) 

valitud teemal 

 
Koolitajad: Ene Velström, Ene Kulasalu, Reet Miil, Reet Trašanov 
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ÕPETAJA TOIMETULEK JA TULEMUSLIK 
SUHTLEMINE 

 
Igal liivateral on oma erinev välimus,  

igal veetilgal oma kuju,  
igal puulehel lahkuminev joonistus,  

igal sõrmeotsal oma jälg... 

A. H. Tammsaare  

  
Millest: 
Kuidas muuta õppimine ja areng võimalikuks ja võimetekohaseks kõigile õpilastele?  

Kuidas luua motiveerivat õpikeskkonda ja olla edukas õpetaja? 

Kuidas arendada oma suhtlemisoskust õpilaste, kolleegide ja lapsevanemaga? 

 

Kellele:  
Aineõpetajad, kursusejuhatajad 

 

Õppekeel:  
Eesti ja vene keel, kursus põhineb NLP meetoditel 

 
Teemad: 
I moodul: Isikupära ja sellele toetumine õppeprotsessis 

• neurolingvistilise programmeerimise (NLP) meetod ja selle aluseks olev mõtteviis 

• baasuskumused ja taustaoletused 

• meeltesüsteemid, õpistiilid (VAK-tüübid) ja neile kohane õpetamine 

II moodul: Paindlik suhtlemine 

• paindlikkus suhtlemisel 

• usaldussuhte loomine, mitmetasandiline sobitumine erinevustega 

• erinevad tajupositsioonid - suhtlemissituatsioonide hindamine erinevatest vaate-

nurkadest 

III moodul: Õpetaja keelekasutuse võimalused 

• keele kasutamisel ja kõne tajumisel toimuvad protsessid: kustutamised,   moonuta-

mised, üldistamised 

• metamudel ja Miltoni mudel 

• keele võimalused: lood, metafoorid, analoogiad 

IV moodul: Motiveerimine  

• tulemuslikud õppimis-, otsustamis- ja motiveerimisstrateegiad 

• õnnestumiste mudeldamine - õppimine õpilaste, iseenda ja kolleegide eeskuju najal 

• eesmärkide seadmine ja tulemuste kavandamine 
 

Maht:   
80 tundi (4x2 päeva), sellest 64 t. auditoorset ja 16 t. iseseisvat tööd. Võimalik tellida ka 

lühemat koolitust (2 päeva) moodulite kaupa. 

 

Koolitajad: Anželika Valdre, Reet Trašanov, Ene Kulasalu 
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NOOR SUHETE KESKMES: 
sotsiaalse keskkonna mõju noore inimese kujunemisele 

 
Kuigi ümbrus on sama,  

elab igaüks meist erinevas maailmas. 
A. Schopenhauer 

 
 

Millest: 
Kuidas sotsiaalne keskkond mõjutab noore inimese kujunemist? 

Millised on peamised sotsiaalsest keskkonnast tulenevad mõjufaktorid? 

Mida silmas pidada õpilaste jälgimisel, hindamisel ja toetamisel? 

Milliseid koostöövõimalusi saab kasutada noore elutee kujundamisel? 

 

Kellele:  
Kutseõppeasutuste kursusejuhendajad, üldaine- ja kutseõpetajad 

 
Teemad: 

• kaasaegsed käsitlused keskkonna mõjust inimese arengule 

• sotsiaalse keskkonna mõjusfäärid: ühiskonna, perekonna, sõprade ja kaaslaste mõju 

õpilasele 

• isiksuse omadused kui võimalused või ohud suhetes ümbritseva keskkonnaga: 

agressiivsus, alistuvus, aktiivsus, passiivsus 

• kooli võimalused noorele soodsa ja toetava arengukeskkonna kujundamisel 

• kutsekooli ja pere vahelised koostöövõimalused, koostöiste suhete loomine 

noorteorganisatsioonide ja noorsootööasutustega 

 

Maht:  
16 või 24 tundi; kestus 2 või 3 päeva  
  

Koolitaja: Külli Luuk 
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RASKED KÕNELUSED: 

läbirääkimiste pidamine igapäevatöös 
 

Midagi mõista tähendab leida teises midagi omaenda loomusest,  

ja iseenese avastamine teistes teeb meid sageli õnnelikuks. 

R. Tagore  
 
 

Millest: 
Kuidas ette valmistada ja alustada ebameeldivaid vestlusi? 

Kuidas jõuda kokkulepeteni tööl ja isiklikus elus? 

Miks headel kavatsustel võib olla halb mõju? 

Kas sõnumisõda saab muuta arendavaks vestluseks? 

 

Kellele:  
Kursusejuhatajad, õpetajad, juhid, kasvatajad 
  

Teemad: 

• läbirääkimiste pidamine tööl ja igapäevaelus 

• raskete kõneluste põhistruktuur ja tajumoonutused 

• kuidas juhtida vestluse kulgu 

• inimestevahelise suhtlemise põhitõed 

• kuulamine ja selge eneseväljendamine 

• tunded probleemi koostisosana 

• tunnetega kontakti saamine ja nende adekvaatne väljendamine 

• konfliktide liigid ja lahendamise võimalused 

• probleemi lahendamise oskused 

• manipuleerimise äratundmine ja sellega toimetulek  

• suhtlemistasandid ja paindlik tasandikasutus  

• tagasisidega videoharjutus 

 

Maht:  
48 tundi (3x2 päeva) 
 

Koolitajad: Ene Velström, Koidu Tani-Jürisoo, Ene Kulasalu 
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LOOMULIK ESINEMISLAAD: 

avaliku esinemise alused ja õpetaja väljendusoskus 
 

Iga kord kui avad suu, alustab su mõistus teekonda 

 

 
Millest: 
Kuidas esineda enesekindlalt ja mõjusalt? 

Kuidas minu keha aitab mul ennast väljendada? 

Kuidas tulla väärikalt toime küsimustega - isegi kui nad tunduvad tähtsusetud või 

vaenulikud? 

 

Kellele:  
Õpetajad, koolijuhid, huvijuhid, õppejuhid, kasvatajad, lektorid, koolitajad jt 

 

Teemad: 

• auditooriumi tajumine, kontakt publiku või klassiga 

• esinemise ettevalmistamine ja struktuur 

• kõnele esitatavad üldnõuded 

• esineja kehakeele ja intonatsiooni mõju kuulajatele 

• mittesõnalise käitumise märkamine ja arvestamine 

• kuulamisoskus (aktiivse kuulamise tehnikad) 

• väitlemisoskus, argumenteerimine 

• hirm auditooriumi ees, toimetulek pingete ja stressiga 

• toimetulek küsimustega, mis on suunatud esineja pihta 

• abivahendite kasutamine esinemisel 

• eneseanalüüs  

• tagasisidega videoharjutus 
 

Kursuse maht:  
16 või 32 tundi (2 või 4 päeva ) 

 

Koolitajad: Ene Velström, Ene Kulasalu 
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PSÜHHOLOOGILINE ESMAABI: 
abistav käitumine kriisiolukorras 

 

Ma soovin, et oskaksin ehitada silla inimesest inimeseni...  

Inimene on kõik, mis meil on.  

R.Wright 
 

 

Millest: 
Millised on inimese psühholoogilised üleelamised kriisis?  

Kuidas aidata kriisiolukorda sattunud inimesel oma vajadusi ja tundeid ära tunda?  

Millist abi vajab abistaja? 
 

Kellele:  
Kursusejuhatajad, õpetajad, kasvatajad, sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid, juhid 
 

Teemad: 

• üldteadmised inimeste psühholoogilisest üleelamisest kriisis 

• inimese vajaduste ja tunnetega tegelemine kriisiolukorras 

• psühholoogilise abi andja praktilised võtted ja oskused 

• suhtlemisoskused raske teate edastamisel 

• abistaja abistamise võtted ja võimalused 
 

Maht:  
16 tundi  

 
Koolitaja: Kersti Kõosaar 
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ÕPPIJA JA ÕPETAJA ISIKSUSLIK ARENG 

 

Kes ja kuidas peaks suunama õppija isiksuslikku arengut?  

Milline tähendus on õpetaja isiksusel õpilase arengus? 

 

Õppija isiksusliku arengu suunamine nõuab küpseid saatjaid. Mida enam on õppijat suunav 

ja saatev inimene tegelnud omaenese sisemaailma kujundamisega, seda enam suudab ta 

hoolida iseendast ning vastutada oma suhete eest. 

Kuidas saab inimene võtta vastutuse oma kehalise, hingelise ja vaimse terviku kujundamise 

ja hooldamise eest? 

Isiksuslik areng on liikumine iseenda poole – oma tõelise ja ehtsa mina poole. See on järk-

järguline saamine selleks, kes sa oled.  

Tähtsaim asi, mida saame teha maailma hüvanguks, on iseenda tervendamine ja 

tasakaalustamine. Alles siis, kui suudame ennast austada, armastada, jaatada, alles siis 

suudame näha maailma ja teisi inimesi armastava mõistmisega. Austada arenevat inimest 

igaühes, julgustada, toetada ja võimaldada. Anda seda, mida vajatakse. 
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ARENGUVESTLUS ÕPILASEGA 
 

Kui me võtame inimesi sellistena, nagu nad on, siis teeme me nad halvemaks. 

Kui me käsitleme neid sellistena, nagu nad olla võiksid,  

siis aitame me neil ka selleni jõuda.  

J.W. Goethe 
 

Millest: 
Kuidas luua ja hoida usaldussuhet? 

Kuidas anda õpilasele tagasisidet nii, et tema kogemuse väärtus ja puutumatus ei satuks 

kahtluse alla? 

Kuidas motiveerida õpilast koostööle ja abistada teda vastutuse võtmisel? 

Millest lähtuvalt ja kuidas analüüsida toimunud arenguvestlusi? 

 
Kellele: 
Kutseõppeasutuste kursusejuhatajad, aine- ja kutseõpetajad 
 
Õppekeel: 
Eesti ja vene keel 
 
Teemad: 
I moodul: Arengu- ja tagasisidevestlused õpilasega, tagasiside andmise ja vastuvõtmise 
oskused 

• õpilane koostööpartnerina, koostöösuhte loomine ja hoidmine 

• vestluste liigid, arenguvestluse eesmärk ja struktuur 

• õpilase abistamine eneseavamisel ja vastutuse võtmisel 

• aktiivse kuulamise oskused ja nende harjutamine 

• konstruktiivne tagasiside, selle andmise viisid, tagasisideprotsessi ettevalmistamine  

• hinnanguvaba kirjeldamise oskused ja vajalikkus 

• selge eneseväljendamise oskused 

• õpetaja tasandikasutuse mõju arenguvestluse tulemuslikkusele 

 
Maht: 4-7 päeva, soovi korral videotreening 

 
II moodul: Supervisiooniseminar 

• edasiminekut soodustava eneseanalüüsi oskused 

• toimunud arenguvestluste analüüs: kordaminekute ja ebaõnnestumiste põhjused 

• keeruliste olukordade läbitöötamine tegevuslike meetodite abil 

• isiklik eesmärgistamine ja motiveerimine 

 
Maht: 2 päeva 

 
Kursuse lühivariant 2 päeva 

 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Kulasalu, Ene Velström, Anneli Loodus, Pille Sõrmus, 
Inga Vendelin 
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EMOTSIONAALNE KIRJAOSKUS: 
õpetaja ja juhi emotsionaalse intelligentsuse arenguprogramm 

 

 Ja kui üldse on kaks meie ajale  

hädavajalikku moraalset hoiakut,  

siis on nendeks enesekontroll  
ja kaasatundmine. 

D. Goleman 

 

 

Millest: 
Kuidas ära tunda ja kontrollida oma emotsionaalseid impulsse? 

Mis paneb meid elus liikuma ja kindlustab tulemuslikkuse? 

Millised on need võimed, mis määravad inimese toimetuleku ja eneseteostuse võimalikkuse 

ning kuidas neid arendada? 

 
Kellele:  
Õpetajad, koolitajad, juhid ja kõik inimesed, kes peavad tähtsaks oma emotsionaalse 

kompetentsuse edasiarendamist  
 
Teemad: 
I moodul: Emotsionaalse intelligentsuse iseloom  

• intelligentsuse mõiste ja käsitlused, emotsionaalne intelligentsus 

• emotsioonide teke ja tähendus, tegutsemisimpulsid 

• emotsionaalne aju, mõtte ja tunde harmoniseerimine 

• emotsionaalse kompetentsuse mõiste; isiklik ja sotsiaalne kompetentsus ja nende 

alavõimed 

 

II moodul: Eneseteadlikkuse ja eneseregulatsiooniga seotud võimed  

• emotsionaalne teadlikkus: oma tunnete ja nende mõju tajumine 

• enesehinnang: oma sisemiste võimete, ressursside ja piirangute tunnetamine 

• enesekindlus: usk oma võimetesse ja selle seos tulemuslikkusega 

• eneseregulatsiooni oskused (oma sisemiste seisundite, impulsside ja ressursside 

juhtimine) 

• vastutusvõime: usaldusväärsus ja kohusetundlikkus 

• kohanemisvõime ja innovaatilisus, paindlikkus muutustele reageerimisel 

 

III moodul: Motivatsiooniga seotud võimed 

• saavutusvajadus ja selle roll edasiminekul 

• pühendumine, oma eesmärkide ühildamine organisatsiooni omadega 

• algatusvõime ja optimism; proaktiivne ja reaktiivne tegutsemine, selle mõju ja 

muutmise võimalused 

• eesmärgistamise ja enesemotiveerimise erinevad viisid 

 
IV moodul: Empaatia arendamine 

• empaatia, võime tajuda ja mõista teiste emotsioone 



32 
 

• kehakeele ja intonatsiooni mõju teise inimese tajumisel 

• harjutused empaatiavõime tugevdamiseks  

• aktiivne osavõtlikkus 

• kuulamisharjutused 

• teiste abistamine, tolerantsus erisuste suhtes 

 

V moodul: Mõjutamis- ja suhtlemisoskused 

• efektiivse veenmise oskused 

• kontakti loomise ja hoidmise oskused 

• võitja-võitja-meetod konfliktide käsitlemisel 

• loovad probleemilahendusmeetodid 

 

VI moodul: Muutuste algatamine ja juhtimine 

• muutuste ja inimeste vajaduste vahelised seosed  

• teiste inimeste ja gruppide innustamine 

• selgete eesmärkide sõnastamine, tagasiside andmine ja saamine 

• suhete loomine ja nende eest hoolitsemine 

 

VII moodul: Koostöö ja ühistegevuse loomine 

• koostöö kujunemise tingimused, grupi arengufaasid 

• rollid meeskonnas ja nende arendamine 

• meeskonnatöö organiseerimise võimalused 

• sünergia loomine ühiste eesmärkide poole liikumisel 

 
VIII moodul: Emotsionaalse intelligentsuse arendamine õpilastel 

• emotsionaalse intelligentsuse arendamine koolivägivalla ennetamise vahendina 

• emotsionaalse intelligentsuse mõju õpitulemustele 

• emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste õpetamine erinevas vanuses õpilastele 

• kooli muutunud roll, õpetaja isiksuse mõju õpilase arengule 
 

Kursuse maht: 160 tundi (8x2 päeva), sellest 128 t. auditoorset ja 32 t. iseseisvat tööd 

Võimalik tellida ka lühemat koolitust moodulite kaupa. 

 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Kulasalu, Ene Velström jt.  
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KOHTUMINE ÕPILASEGA: 
ebakohase käitumisega toimetulek 

Koolitus- ja supervisiooniseminar õpetajatele 
 

On olukordi, kus ühest inimesest oleneb, 

kas teise inimese elu õnnestub või mitte. 
K.E. Logstrup 

 
Millest: 
Kuidas mõista õpilaste ebakohase käitumise põhjuseid ja eesmärke? 

Kuidas aidata lapsel võtta vastutust ja muuta oma käitumist? 

Kuidas toetuda õpilaste enesehinnangule ja vajadustele, et säilitada vastutustundlikku 

tööõhkkonda õppetunnis? 

Millised arvamused, tunded, hoiakud või käitumisviisid minus eneses on muutunud 

takistuseks õpilastega koostööni jõudmisel? 

 
Kellele: 
Kõik kutse- ja üldaineõpetajad ning kasvatajad, kes on huvitatud ebakohase käitumise 

põhjuste mõistmisest ning oma õpilaste isiksusliku arengu suunamisest iseenda analüüsimise 
ja sihipärase arendamise abil 

 
Teemad: 
Ebakohase käitumise mõiste, põhjused ja taust 

• distsipliini mõiste, distsipliiniprobleemide olemus 

• ebakohase käitumise mõiste ja põhjused: muutused ühiskonnas, õpilaste 

põhivajaduste krooniline rahuldamatus, koolikeskkonna mõjud jm. 

• ebakohase käitumise eesmärgipärasuse printsiip, selle peamised eesmärgid 

• enesehinnangu ja sotsiaalse tunnustuse mõju õpilaste käitumisele 

 
Ebakohase käitumisega toimetuleku võimalused 

• õpetaja tasandikasutuse oskused, nende arendamine 

• õpetamisstiilid ja nende mõju õpilaste käitumisele 

• ebakohase käitumise jälgimine ja selle eesmärgi leidmine, laitmise tsükli 
katkestamine 

• proaktiivsed ja reaktiivsed sekkumisvõimalused 

• ebaefektiivsed suhtlemisviisid 

• mõjusad mittesõnalised ja sõnalised sekkumisvõimalused 

• enesejuhtimise õpetamine õpilasele 

 
Eemaletõmbumis- ja üksilduskäitumine 

• sotsiaalsete suhete tähendus ja areng lapse- ja noorukieas 

• eemaletõmbumise ja üksilduse mõiste; tagasihoidlikkus, häbelikkus, sotsiaalne 
välditus ja eraldatus, tõrjutus, eemaletõmbunud ja üksildaste õpilaste 

käitumismustrid 

• eemaletõmbumis- ja üksilduskäitumise põhjused ja tagajärjed 
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• eemaletõmbumiskäitumisega seotud isiksuseomadused ja keskkonnafaktorid 

• kooli võimalused sellise käitumisega õpilaste abistamisel, lapsevanemate ja kaaslaste 

toetus 

• tegevuslike meetodite kasutamine kursuse suhete struktuuri avalikustamiseks ja 

mõjutamiseks 

 
Hüperaktiivne käitumine ja tähelepanuhäired 

• tähelepanuhäired koos hüperaktiivsusega ja ilma: väljendumine, teadaolevad 

põhjused ja sümptomite tagamaad 

• hüperaktiivse käitumisega õpilase probleemid õppeasutuses ja õpetaja võimalused 

tema suunamisel 

• suhted samaealistega ja sotsiaalse integratsiooni tähendus õpilase elus 

• lapsevanemate roll ja võimalused oma lapsele eneseregulatsiooni õpetamisel 

 
Konfliktide lahendamise oskused 

• konfliktide liigid: vajadus- ja väärtuskonfliktid 

• konfliktide lahendamine ja vahendamine 

• koostöö õpilastega võitja-võitja meetodil 

• enesekehtestamise oskused; konfronteerumine ja tunnete jahutamine 

• probleemide lahendamise 6-astmeline mudel 

 
Õpetaja isiksuse mõju ebakohase käitumisega lapsele, enesearengu võimalused 

• isiksusliku arengu kompetentsid ja nende tähtsus õpetajatöös 

• eneserefleksiooni meetodid 

• keeruliste olukordade läbitöötamine tegevuslike meetodite abil (klassikaline 

psühhodraama, sotsiodraama jt. grupitöö meetodid) 

• õpetaja enesetaastamise võimalused, läbipõlemise ennetamine 

 
Maht: 
kuni 160 tundi (10x2 koolituspäeva) 

Kursuse maht, valitud teemad ja rõhuasetused sõltuvad konkreetse grupi vajadustest. 

 
Koolitajad: Ene Velström, Koidu Tani-Jürisoo, Ene Kulasalu jt. 
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RÄNNAK AJAS: 
inimese areng erinevatel elujärkudel ja selle suunamine 

 

Tõelise õnne leiab inimene ainult siis, kui ta elu aastaaegu samuti tähele 

paneb kui aastaaegu looduses. 

S. Undset 
 
Millest: 
Millised on noore inimese arenguvajadused ja kuidas neist aru saada?  

Kuidas kogeb noor inimene oma “mina” arengut ja mil viisil mõjutab see tema käitumist? 

Millised on erinevate arengujärkude juhtmotiivid ja kuidas nende toetav väljaarendamine 

mõjutab last täiskasvanuna? 

 

Kellele:  
Õpetajad, õpilaskodude ja ühiselamute töötajad, noorsootöötajad, lapsevanemad ning kõik 

teised inimesed, kes on huvitatud oma kasvandike paremast mõistmisest ja abistavast 
suunamisest 
 
Teemad: 

• humanistliku psühholoogia vaated inimese küpsemisele: inimese elukaar ja olulised 

tähised eluteel 

• inimese arengut mõjutavad jõud: bioloogiline, psühholoogiline ja elulooline aspekt 

• inimese arengufaaside vaheldumise fenomenoloogiline kirjeldus, mõtlemise, tunde- 

ja tahteelu perioodilised muutused 

• kriisid lapse elus, selle ilmingud, põhjused nig mõjud nooruki- ja täiskasvanuikka 

• kriiside pedagoogiline ennetamine ja toimetuleku võimalused  

• puberteedi- ja noorukieajuhtmotiivid ning arenguvajadused 

 
Maht:  
16-32 tundi (2–4 päeva) 

 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo 
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NOORMEES KOOLIS: 
teekond küpse mehelikkuseni 

 

Miks on see nii, et mil iganes ma vajan kätepaati,  

saan ma selle asemel terve inimese.  

H. Ford 
 

Millest: 
Kuidas ja kas ajuehituse erinevused mõjutavad naiste ja meeste mõtlemist, emotsioone ja 

tegutsemist?  

Kuidas õpivad noormehed ja neiud neile loomuomasel viisil? 

Milliseid võimalusi on õpetajal õpilase psühholoogiliseks mõjutamiseks tema teekonnal küpse 

mehelikkuseni? 

Kuidas reageerida noormehe ebaküpsele provokatiivsele käitumisele? 

 
Kellele: 
Kutseõppeasutuste aine- ja erialaõpetajad, juhid, õpilaskodude ja ühiselamute töötajad, 
psühholoogid, noorsootöötajad 

 
Teemad: 

• poiste ja tüdrukute aju sünnipärased erinevused ja nende mõju 

• poiste ja tüdrukute areng ning õppimisviisid, soolised erinevused mõtlemises, 

emotsioonides ja tegutsemises 

• poisi ja mehe psühholoogilised arhetüübid, nende kujunemise põhimehhanismid 

• nooruki vastutustunne ja motivatsioon kaasaegses ühiskonnas (probleemid ja 

võimalused) 

• noorukite psühholoogiline arengukeskkond (nende vajadused, eelistused) 

• emotsionaalse intelligentsuse põhikomponendid, nende seos rollilise käitumisega ja 

nende arengu toetamine 

• ebaküps provokatiivne käitumine, selle mõjutamine ennast ja õpilast säästval viisil 

• nooruki suunamine eneseanalüüsile ja oma käitumise korrektsioonile 

• nooruki arengut saatvate täiskasvanute isiksuslik mõju tema küpsete või ebaküpsete 

toimetulekuviiside kujunemisele 

 
Maht: 
32 tundi (2x2 päeva), soovi korral jätkukursus ja/või supervisioon 

 
Koolitajad: Ene Kulasalu ja Ene Velström 
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ENESEANALÜÜS 
ehk kuidas tunda rõõmu oma tegevusest 

 
Öeldes, et sa suudad midagi teha 

või öeldes, et sa ei suuda seda – 

mõlemal juhul on sul õigus. 
 
Millest: 
Millest lähtuvalt ja kuidas oma tegevust analüüsida? 

Milline eneseanalüüs aitab näha oma arenguperspektiive ja soodustab edasiminekut? 

Miks tasub õppida toetuma oma tugevatele külgedele? 

 
Kellele: 
Kutseõppeasutuste kursusejuhendajad, aine- ja erialaõpetajad 

 
Teemad: 

• piiravad ja kasulikud uskumused eneseanalüüsi takistavate ja toetavate faktoritena 

• analüüsi 3 aspekti: iseenesest, tegevusest ja õpilasest lähtuv 

• küsimused analüüsimisel - protsessile suunatud, tulemusele suunatud 

• erinevad õpetamisstiilid ja nende mõju õpilaste tulemustele 

• õpiprotsessi, kursuse kui grupi psühholoogilise arengu protsessi ja õpilaste isiksusliku 

arengu protsessi juhtimine 

• loovuse roll eneseanalüüsi protsessis 

• intellektuaalse ja emotsionaalse intelligentsuse osa eneserefleksioonis ja oma 

tegevuse analüüsimisel 

 
Maht: 
16 tundi (2 päeva); eeldab kursuse “Õpikeskkonna loomine” põhimoodulite läbimist 

 
Koolitaja: Ene Kulasalu 
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TEE ÜLESMÄGE: 
õpetaja isiksus ja eneseareng 

 

Ainus tee ülesmäge viib sissepoole. 

J. Sarasvuo 

 
Millest: 
Kuidas näha oma elus rohkem valikuvõimalusi ja saavutada suuremat vabadust? 

Kuidas paremini mõista oma vajadusi ja tulla toime muutustega? 

Kuidas leida ja säilitada endas mõtteviisi, mis viib lähemale soovitud eesmärkidele? 

 
Kellele: 
Kutseõppeasutuste kursusejuhendajad, aine- ja erialaõpetajad 

 
Teemad: 
I moodul: Õpetaja isiksuse mõju tema tegevuse tulemuslikkusele 

• inimese hoiakute, võimete ja tegutsemise vahelised seosed 

• isiklikud ja tööalased rollid, nende tasakaalustamise võimalused 

• valikute tegemine, reaktiivne ja proaktiivne tegutsemine, nendele vastav 
keelekasutus ja selle mõju tegevuse tulemuslikkusele ja probleemide lahendamisele 

• terviklik ajakasutus, inimlikud vajadused ja nendevahelise tasakaalu saavutamine 

 
II moodul: Õpetaja kui professionaal – muutus ja areng 

• eneseteadlikkuse, kujutlusvõime, südametunnistuse ja tahte arendamine 

• piiravad ja kasulikud uskumused inimese elus, töö nendega 

• muutuste ja inimese vajaduste vahelised seosed, muutuste valitsemine ja juhtimine 

• eesmärgid ja nendeni jõudmine, eesmärkide seos rollide ja missiooniga 

 
Maht: 
38 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 6 t. iseseisvat tööd, soovi korral 

jätkukoolitused ja/või supervisioon 

 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Velström 
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ARMAS AEG: 
tervikliku ajakasutuse kursus 

 

Suurimat tähtsust omavaid asju ei või iial 

jätta kõige vähem tähtsate asjade meelevalda. 

J.W. Goethe 
 

Millest: 
Kuidas olla rohkem rahul oma igapäevase eluga ja säästa ennast pidevast ajapuudusest? 

Kust saada juurde elujõudu ja suutlikkust? 

Kuidas avastada oma elu põhisuund ja seada oluline esikohale? 

Kas võtta või anda aega? 

 
Kellele: 
Kõik inimesed, kes oma ajast hoolivad ja tahavad saavutada suuremat teadlikkust ja 

tasakaalu oma aja- ja rollikasutuses 
 
Teemad: 

• erinevad lähenemisviisid ajakorraldusele, tervikliku ajakasutuse alused 

• ajamaatriks, pakilisuse ja olulisuse printsiip aja planeerimisel 

• valikute tegemine, proaktiivne ja reaktiivne tegutsemine ning selle mõju tegevuse 

tulemuslikkusele 

• inimlikud vajadused ja nendevahelise tasakaalu saavutamine 

• delegeerimise ja äraütlemise kunst 

• erinevad saboteerimisviisid, nende äratundmine ja lõpetamine 

• isiklik visioon ja missioon, missiooni praktiline koostamine 

• oma rollide määratlemine, nende areng ja seos missiooniga 

• inspireeriv eesmärgistamine, eesmärkide seos rollide ja missiooniga 

• nädala organiseerimine, prioriteetide määratlemine, ajakasutuse analüüs 

 
Maht: 
38 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 6 t. iseseisvat tööd; lühivariant: 16 tundi (2 

päeva) 

 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Velström 
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ÕPETAJA TERVIS: 
tasakaal ja eneseregulatsioon liikumise ning kehataju arendamise abil 

 

Kellel on tervis, sellel on lootus; 

ja see, kellel on lootus, sellel on kõik. 

Araabia vanasõna 
 
Millest: 
Kuidas on omavahel seotud keha, mõtlemine ja emotsioonid? 

Kuidas õppida kuulama oma keha ja saavutada oma sisemine terviklikkus? 

Kuidas oma kehataju arendamine suurendab enesekindlust ja avardab väljendusvõimalusi? 

 
Kellele: 
Kõik õpetajad ja juhid, kes soovivad leida suuremat tasakaalu keha, emotsioonide ja 

mõtlemise vahel 

 
Teemad: 

• inimene kui tervik; elukvaliteet ja kehaimidž 

• keha, mõtlemise ja emotsioonide seosed 

• keha ja stress, lihaspingete olemus 

• ergonoomilised sirutus- ja ergutusharjutused, lõõgastavad harjutused 

• harjutused terve selja heaks, ergonoomilised istumis- ja töötamisasendid 

• rühi korrektsioon, kehatunnetuse arendamine 

• inimlikud vajadused ja nendevahelise tasakaalu saavutamine 

• empaatia- ja kontaktivõime seos kehatunnetusega, puudutus inimese elus 

• kehataju ja loovuse arendamine liikumises 

• eneseregulatsiooni võtted, emotsionaalse tasakaalustamise ja stressi maandamise 

tehnikad liikumise abil 
 
Maht: 
16-32 tundi (2 – 4 päeva) 

 
Koolitajad: Marika Tomberg, Koidu Tani-Jürisoo, Ene Velström 
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ÕPETAJA HÄÄLEHOID 
hääle ja kõne arendamine  

 
Helisev hing paneb ka sõnad helisema. 

A.H.Tammsaare 

 

 

Millest: 
Kuidas hääl peegeldab inimese kui terviku seisundit ja suhtumisi? Millest annavad meile 

märku hääleprobleemid? 

Kuidas on heli ja liikumist võimalik kasutada organismi tasakaalustamiseks ja enese-

tervendamiseks?  

 

Kellele:  
Inimesed, kes igapäevatöös palju oma häält kasutavad, kõik inimesed, kes soovivad oma 

häält arendada  
 

Teemad: 

• hääl kui inimese isiksuslik väljendusvahend, hääle füsioloogia ja parameetrid 

• õpetaja häält mõjutavad tegurid, kõne ja hääle arendamine, häälehoid 

• hääl eneseregulatsioonis, hääle loomulik tekitamine 

• hääle toonimise toimed ja hüved, tervendavad helid  

• stressi ja pingete maandamise tehnikad hääle kasutamise, hingamise ja liikumise abil, 

loovust vabastava emotsionaalse tasakaalustamise võtted 

• suhtlemine enda ja teistega mittesõnalisel moel 

 

Maht:  
16 tundi (2 päeva) või vastavalt grupi vajadustele 
Koolitusel on võimalik saada individuaalset konsultatsiooni. Osalemiseks ei ole tarvilikud ei 

muusikalised eelteadmised, viisipidamine ega laulukogemus. 

 
Koolitaja: Eve Lukk  
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STRESSIGA ÜHELE POOLE 
 

Kui me ei leia rahu iseendas, 

siis pole mõtet seda ka mujalt otsida. 

F. de la Rochefoucauld 

 
Millest 
Millised on enesejuhtimise võtted? 

Kuidas on võimalik kiiresti ja lihtsalt oma seisundit muuta? 

Kuidas eesmärgid meid mõjutavad? 

Kuidas on võimalik teisi abistada pingest vabanemisel? 

 
Kellele: 
Juhid, õpetajad ja kasvatajad; kõik inimesed, kes on huvitatud oma enesejuhtimise 

täiustamisest 

 
Teemad: 

• piiravate ja kasulike uskumuste toime eneseteadlikkusele ja eneseregulatsioonile 

• harjutused enda seisundite mõjutamiseks: tervistamiseks, meeleolu muutmiseks, 
kriitikaga toimetulekuks 

• tegevuslikud meetodid enese paremaks mõistmiseks ja oma olukorra mõtestamiseks 

• stereotüüpsete käitumismustrite teadvustamine ja muutmine 

• eesmärgistamise tehnikad eneserefleksiooni abistajatena 

• spontaansus stressi ennetamisel ja sellega toimetulekul 
 
Maht: 
2 kuni 4 päeva (16-32 tundi) 

 
Koolitaja: Ene Kulasalu 
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MENTORLUS KUI DIALOOG 
Julgustava juhendamise ja äratava partnerluse kunst 

 
Tuleb valida, kas minna tagasi turvalisuse juurde  

või edasi kasvu poole. 

Kasvu peab ikka ja jälle valima; 
hirmu tuleb ikka ja jälle ületada. 

A. Maslow  

 
 

Millest: 
Mentor – kas õpetaja, nõuandja, treener, hoolitseja või...? 

Kuidas juhtida nõustavat ja kahekõnelist tagasisideprotsessi? 

Kuidas anda ausat ja selget tagasisidet, mis oleks partnerile mõistetav ja innustav? 

Milliseid juhendaja oskusi endas arendada, et parimal moel toetada kolleegi professionaalset 

arengut? 
 

Kellele: 
Mentorid, juhendajad-õpetajad, õppejõud, metoodikud, õppejuhid, koolinõustajad 
 

Õppekeel: 
Eesti ja vene keel 

 

Teemad: 
Juhendaja roll ja missioon 

• juhendamise olemus, täiskasvanute juhendamise eripära 

• muutuste juhtimise tasemed, juhendaja roll ja oskused nende mõjutamisel 

• oma rollide mõtestamine ja määratlemine, nende edasiarendamise võimalused 

 
Professionaalse arengu toetamise võimalused 

• kootöine planeerimisprotsess ja motiveerivad eesmärgistamise meetodid 

• tunnivaatlus, selle eesmärgid ning erineva vaatluse liigid 

• kahekõnelise ja motiveeriva tagasisideprotsessi ülesehitamine, edasiviiva tagasiside 
andmise sammud 

• juhendatava suunamine eneseanalüüsile 

 

Tulemusliku suhtlemise oskused 

• suhtlemistasandid, paindliku tasandikasutuse oskused 

• ebaefektiivsed suhtlemisviisid, suhtlemistõkked 

• kuulamisoskused, aktiivse kuulamise tehnikad 

• selge eneseväljendamise oskused 

• hinnanguvaba kirjeldamise oskused 

• enesekehtestamise mõiste ja kehtestav käitumine 

• koostööle orienteeritud probleemide lahendamise mudel 

 

Maht:  
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60 tundi, sellest 48 auditoorse ja 12 iseseisva töö tunde 

 

Koolitajad: Koidu-Tani Jürisoo, Ene Kulasalu, Ene Velström, Anželika Valdre 
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JUHTIMINE JA ORGANISATSIOONIARENDUS 

 

Mis määrab haridusasutuse emotsionaalse seisundi ja kuidas see mõjutab ühise eesmärgi 

poole püüdlemist? Kuidas sõnastada selgeid eesmärke ning käivitada ja säilitada inimeste 

motivatsiooni? 

 

Kogu meie elu on protsess, liikumine ja teelolek. Kaasaegne haridusasutus, mis arvestab 

muutustega ühiskonnas ja areneb kooskõlas õppijate vajadustega, on pidevas muutumises. 

Me vajame keskendumist inimese, mitte tulemuse arendamisele ja liikumist suurema 

terviklikkuse suunas: õppekava kui tervik, õppetund kui tervik, õppegrupp kui tervik, õppija 

kui tervik, õpetaja kui tervik, asutus kui tervik, elu kui tervik. 

See, kuidas end koolis tunneb nooruk, täiskasvanud õppija, õpetaja või kasvataja, kas ja 

kuidas sobitub ta organisatsiooni mosaiiki, on võtmeküsimus. Siit saab alguse oma kooli 

tunne ja koolikultuur, siit kasvab välja maine. 

Alati ei ole lihtne otsustada, kuidas ja kuhu peaks organisatsioon arenema. Kes õigupoolest 

määrab haridusasutuse suuna ja sihtpunkti? Kuidas luua sellist visiooni, mis julgustab kõiki 

liikmeid arenema ja toob neis esile soovi anda oma panust muutuste elluviimisesse? 

Sellest alajaotusest võib leida kursusi, mis aitavad mõtestada asutuse kui terviku hetkeseisu 

ja edasiliikumist. Siin on kursused inimestele, kes tahavad ja julgevad esile kutsuda muutusi 

ning arengut organisatsioonis ja selle liikmetes. Muutust käivitada on lihtne, kuid selle 

tõeline elluviimine nõuab oskusi ja julgust töötada tervikuga ning minna sügavamale 

pinnapealsetest ettekirjutustest.  

Üha suuremat rolli kannavad organisatsiooni arengus tema juhtide isiklikud väärtused: 

millest nad hoolivad, mille nimel välja astuvad ja mida kõige olulisemaks peavad. 

Vastused neile küsimustele kajastuvad nende töös ja suhetes, vastused on iga 

haridusasutuse hetkeseisus ja arengukavas. Liider on efektiivne siis, kui kasvatab nende 

inimeste efektiivsust, keda ta juhib. Liider olla tähendab õppida kiiremini kui ülejäänud. 

Õppiv organisatsioon on selline suurepärane meeskond, kes pidevalt suudab suurendada 

oma võimet teostada seda, mida nad tõeliselt soovivad. Tõeline juhtimiskunst seisnebki 

suutlikkuses järjekindlalt arendada organisatsiooni ja kõigi selle liikmete meisterlikkust.  

On vaja hakata lendamist õppima – või visata rännuplaanid peast. Homne päev kuulub neile, 

kes selleks täna ettevalmistusi teevad. 
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MEISTRITE MÄNG: 
meeskonnatöö ja selle juhtimine 

 

Ükskõik kui jäme tala ei pea üksinda maja üleval. 

Hiina vanasõna 

 
Millest? 
Kuidas saavutada koostöine tegutsemine ühiste eesmärkide nimel? 

Kuidas jõuda koos tulemusteni, mis üksinda jäävad unistusteks? 

Kuidas areneb meeskond ja mida saab selle heaks ära teha juht? 

 
Kellele: 
Ühe asutuse meeskond või 3-4-liikmelised grupid erinevatest asutustest 

 
Teemad: 

• meeskondade moodustamine ja hea mikrokliima loomise eeldused 

• meeskonna arengufaasid, meeskonda mõjutavad tegurid 

• rollid meeskonnas, liidri roll, üksikisiku osa koostöös 

• vastupanu ja konfliktid meeskonnas 

• meeskonnatöö läbiviimise oskused (ajurünnakute, grupiarutelude jm. koostöö-

vormide organiseerimine, koosolekute läbiviimine) 

• ennastkehtestav käitumine ja selge suhtlemise oskused 

• videoharjutus ja selle analüüs 

 
Teemad valitakse vastavalt konkreetse grupi vajadustele. 

 
Maht: 
16 või 32 tundi (2 või 4 päeva) 

 
Koolitajad: Ene Velström, Ene Kulasalu, Reet Trašanov, Pille Sõrmus 
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ARENGUVESTLUS KOLLEEGIGA 
 

Kui edu saladus on olemas, siis on see võime  

näha asju läbi teise inimese silmade. 

H. Ford 

 
 

Kellele:  

Asutuse juhid, õppejuhid 

 

Õppekeel: 
Eesti ja vene keeles 

 

Teemad: 
I moodul: Vestluste ülesehitused; tagasiside andmise ja vastuvõtmise oskused  
Kuidas luua ja hoida usaldussuhet kolleegiga? 
Kuidas anda kolleegile tagasisidet nii, et tema kogemuse väärtus ja puutumatus ei satuks 

kahtluse alla? 

 

• vestluste liigid (tulemus-, motivatsiooni-, hindamis- jne.) ja eesmärgid 

• arenguvestluse eesmärk ja ülesehitus 

• konstruktiivne tagasiside, selle andmise eesmärgid ja meetodid 

• hinnanguvaba kirjeldamise oskus ja kasutamise põhjused  

• arenguvestluse ettevalmistamine ja läbiviimine 

• juhi tasandikasutuse mõju arenguvestluse tulemuslikkusele 

• kolleegi abistamine eneseavamisel ja vastutuse võtmisel 

• aktiivse kuulamise oskused ja nende harjutamine 

• selge eneseväljendamise oskused 

Maht: 4-7 päeva, soovi korral videotreening 

 

II moodul: Inimese motivatsiooni-ja töösuundade äratundmine ning tema suunamine 
enesehindamisele ja -motiveerimisele  
Kuidas äratada ja säilitada kolleegi motivatsiooni ja koostöötahet ning abistada teda 
vastutuse võtmisel?  

Kuidas mõjutavad inimese motivatsiooni-ja tööstiilid tema tegevust? 
Mis määrab ära enesehindamise võimalikkuse ja kuidas seda töötajates arendada? 

 

• motivatsiooni mõiste ja seos inimese emotsionaalse võimekusega  

• isikliku emotsionaalse võimekuse kompetentsid ja nende seotus motivatsiooniga 

• sisemine ja väline motivatsioon, välise regulatsiooni vormid 
• motivatsiooni kategooriad ja nende praktiline kasutamine kolleegi tegevuse 

toetamiseks 

• inimese tööstiilid ja nende mõju motivatsiooni säilimisele, tööstiili määramise 

praktiline harjutamine 

• eneseanalüüsi ja enesehindamise  võtteid 

Maht: 4 päeva (32 tundi) 
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III moodul: Supervisiooniseminar  
Millest lähtuvalt ja kuidas analüüsida toimunud arenguvestlusi? 

 

• edasiminekut soodustava eneseanalüüsi oskused 

• toimunud arenguvestluste analüüs: kordaminekute ja ebaõnnestumiste põhjused 

• keeruliste olukordade läbitöötamine tegevuslike meetodite abil 

• isiklik eesmärgistamine ja motiveerimine 

 

Maht: 2 päeva (16 tundi) 

Koolitust on võimalik tellida ka moodulite kaupa 

 

Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Velström, Ene Kulasalu, Anželika Valdre, Reet Trašanov 
jt. 
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MUUTUS – VÄLJAKUTSE JA VÕIMALUS: 
muutuste algatamine ja juhtimine organisatsioonis 

 

Õppimise ime sünnib, kui elu enese ime – muutumine – 

hakkab toimima meie tegude toena. 

E. Saarinen 
 

Millest: 
Kuidas juhtida muutusi nii, et nad ei läheks vastuollu grupiliikmete ja juhi vajadustega? 

Kuidas sõnastada selgeid eesmärke ning käivitada ja säilitada grupiliikmete motivatsiooni? 

Millised on õppiva organisatsiooni tunnused ning mispärast tasub selleks saada? 

Kuidas jagada visiooni ja õppida meeskondlikult? 

 
Kellele: 
Haridusasutuste ja teiste organisatsioonide juhid, kes tahavad luua organisatsiooni, mis on 

suuteline õppima ja arenema; koolimeeskonnad 
 
Teemad: 

• muutuste tasandid ja juhi võimalused nende mõjutamisel 

• õppivate organisatsioonide põhiolemus 

• visiooni loomine; visiooni jagamise strateegiad 

• mõttemudelid kui muutust takistavad või toetavad jõud; töö mõttemudelitega kui 

üks organisatsiooni arendamise oluline osa 

• uute stsenaariumide loomine ja planeerimine 

• meeskondlik õppimine 

• isikliku meisterlikkuse arendamine 

 
Maht:  
72 tundi (3x3 päeva) 

 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Velström, Ene Kulasalu 
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KELLAVÄRK VÕI KUNSTITEOS 
 

Mitte keegi pole meist nii tark kui meie kõik. 

Jaapani vanasõna 

 

Millest: 
Kuidas kujundada emotsionaalselt intelligentset organisatsiooni? 

Mis on organisatsiooni emotsionaalne seisund ja kuidas see mõjutab ühise eesmärgi 

poole püüdlemist? 

Kuidas mõista teiste tundeid ja seisundit? 

Kuidas ennast ja teisi tööalaselt motiveerida ja mõjutada? 

 
Kellele: 
Asutuste, organisatsioonide ja muude gruppide juhid, nende abid ja grupiliikmed 

 
Teemad: 

• emotsionaalne intelligentsus organisatsioonis 

• organisatsiooni missiooni ja tegelikkuse seosed 

• organisatsiooni metafooride kasutamine baasväärtuste leidmiseks ja kooskõlas-

tamiseks 

• väärtuspõhise meeskonna loomine 

• töötajate emotsionaalne seisund ja tulemuslikkus 

• organisatsiooni intelligentsuse suurendamine 

• mõjutamise kunst ja koostöö saavutamine 

• tulemuslik eesmärgistamine ja erinevad motiveerimisviisid 

 
Maht:  
60 tundi (3x2 päeva), sellest 48 t. auditoorset ja 12 t. iseseisvat tööd 
 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Kulasalu 
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KUI TE SOOVITE/VAJATE/TAHATE: 

- omandada uusi teadmisi ja täiustada oskusi kogu kooli kollektiiviga või väiksema 

meeskonnaga 

- võimaldada oma koolis uue riikliku õppekava mõtestamist ja kindlustada selle 

rakendumist 

- täiustada kooli õpikeskkonda, suhtekeskkonda ja pöörata tähelepanu töötajate 

isiksusele 

- võimaldada uute koostöövormide teket ja proovida erinevaid õppija arengut 

toetavaid meeskonnatöö mudeleid 

- olla õppiv organisatsioon, kes teadlikult ja süstemaatiliselt reflekteerib oma 

kogemust ja õpib sellest, 

SIIS PAKUME TEILE SISEKOOLITUSI JA ARENGUPROGRAMME, mille paneme kokku üheskoos 

just teie vajadusi ja eesmärke arvestades. Käesolev kursuste kava pakub selle 

väljakujundamiseks ideid ja inspiratsiooni. 

 

KUI TEIE SOOV JA VAJADUS ON: 

- lihvida juba olemasolevaid oskusi, mõtestada saadud kogemusi ja kindlustada nende 

jätkuvat rakendamist 

- tegelda igapäevatöös esilekerkinud probleemide ja väljakutsetega 

- toetada õpetajaid ja teisi töötajaid ning vähendada nende tööväsimust ja 

läbipõlemise ohtu 

- tuua meeskonda rohkem avatust, rõõmu, optimismi, küpset enesekindlust ja 

aktiivsust, 

SIIS PAKUME TEILE GRUPILIST JA INDIVIDUAALSET SUPERVISIOONI 
 
KUI TEIE ASUTUSE TÖÖTAJAD VAJAVAD: 

- erinevate sotsiaalsete oskuste arendamist 

- ideid ja metoodilist tuge erinevate ainete õpetamisel 

- kohtumisi ja kontakte kolleegidega teistest koolidest 

SIIS KASUTAGE VÕIMALUST TULLA MEIE AVATUD KOOLITUSGRUPPIDESSE, mille kohta 
saab jooksvalt infot meie kodulehelt www.ami.ee ja telefonil 7 428 777 
 
KUI VAJATE JUHINA: 

- suuremat selgust oma rollipildis ja eesmärkides 

- loovaid ideid, optimismi ja enesekindlust 

- igakülgset tuge oma tööalasele ja isiklikule arengule 

- võimalust koos teiste juhtidega anda tähendusi oma töökogemustele ja luua uut 

teadmist ning kogeda kuuluvust ja küünarnukitunnet, 

SIIS KASUTAGE VÕIMALUST TULLA MEIE JUHIKOOLITUSELE, JUHTIDE SUPER-

VISIOONIGRUPPIDESSE VÕI KÜSIGE INDIVIDUAALSE NÕUSTAMISE VÕI JUHI COACHINGU 

VÕIMALUST 

Kõik küsimused on teretulnud tel.7 428 777; 7 428 778; ami@ami.ee 

 


