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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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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, kooli-

meeskonnad 

 
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 
 


