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KOOSKÕLALINE KLASS: 
kursuse kui grupi kujundamine 

Kursus klassijuhatajale 
 

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

et haridus üldse oleks võimalik. 

P. Siljander 

 

Millest: 
Kuidas muuta erinevate kogemustega õpilased üksteisest hoolivaks tervikuks? 

Kuidas rakendada konfliktid arengu teenistusse ja õpetada oma õpilastele eluks 

hädavajalikke sotsiaalseid oskusi? 

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

suhtekeskkond? 

 
Kellele:  
Klassijuhatajad, aineõpetajad 

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

• klassi kui grupi psühholoogilise arengu faasid 

• grupi produktiivsus ja juhitavus õppeprotsessis, klassijuhataja 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 klassis, selle peamised eesmärgid 

• ebakohase käitumisega toimetulek, selle positiivne suunamine 

• tõrjutuse tekkemehhanismid, selle ennetamine ja vähendamine 

• tegevuslikud meetodid klassi  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 klassijuhataja töös 
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Maht:  
60 tundi (3x2 päeva), sellest 48 tundi auditoorset ja 12 tundi iseseisvat tööd 

 
Koolitajad: Ene Velström, Ene Kulasalu, Koidu Tani-Jürisoo, Anneli Loodus, Pille Sõrmus 

ÕPETAJATE KOOL: 
kuidas tunda end õpetajana paremini? 
(T.E.T- Teacher’s Effectiveness Training) 

 

Selleks, et õpetamine ja õppimine hästi toimiksid,  

peab kahe osapoole vahel olema eriline suhe. 

T.Gordon 

Millest: 
Kuidas igapäevases koolielus suuta tegutseda nii, et säiliks nii õpilase kui õpetaja 

enesehinnang, loovus ja arenemistahe?  

Kuidas suurendada õppimise ja õpetamise aega?  

Kuidas vähendada läbipõlemise ohtu ja hoida oma tass täis?  

 

Kellele: 
Kõigi ainete õpetajad, klassijuhatajad 

 
T.Gordoni õpetajate suhtlemiskoolituse eesmärk on aidata kaasa hea õppimise ja õpetamise 

keskkonna loomisele ning suurendada õpilaste ja õpetajate vahelist koostööd. Õpetajate 

kooli kursuse raames õpitakse ja harjutatakse konkreetseid praktilisi ja järeleproovitud 

oskusi, mille abil on võimalik muuta suhteid ning suurendada seeläbi õppimise ja õpetamise 

aega.  

 
Koolitusel käsitletavad põhiteemad ja õpitavad oskused: 

• efektiivsed suhtlemisoskused suhtluses õpilaste ja kolleegidega (võitja-võitja 

mõtteviis, käitumise hinnanguvaba kirjeldamine, selge eneseväljendamine, aktiivne 

kuulamine, konfliktilahendusmeetodid) 

• probleemide tekkimise ja õpilaste ebakohase käitumise ennetamine 

• õpilaste õpimotivatsiooni ja –tulemuste paranemisele kaasaaitamine 

• soodsa pinnase loomine koostööks kooli ja pere vahel 

 
Maht:  
40 tundi (5 koolituspäeva või 8-l järjestikusel nädalal õhtuti). 
 

Töö toimub praktilise harjutamise, kogemuse analüüsi, lühiloengute ja rühmatööde kaudu. 

Võimalik pikem jätkukoolitus, mis keskendub oskuste edasisele harjutamisele ja 
supervisioonile. 

 

Koolitajad: rahvusvaheliselt sertifitseeritud TET-treenerid Ene Velström, Ene Kulasalu,  
Koidu Tani-Jürisoo, Anželika Valdre, Reet Trašanov jt. 
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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: 
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, Pille Sõrmus 
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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 
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Koolitajad: Ene Velström, Ene Kulasalu, Pille Sõrmus, Reet Miil, Reet Trašanov 

 
 
 

JAGATUD RÕÕM, JAGATUD MURE: 
koostöö lapsevanematega 

 

Aitamine on abivajajale võimaluse andmine. 

M.Lindquist 

 

Millest: 
Kuidas ja miks luua ja hoida usaldussuhet lapsevanematega? 

Milliseid erinevaid koostöövorme vanematega võiks ellu kutsuda, kuidas neid algatada ja läbi 

viia? 

Kuidas üles ehitada tõelist dialoogi kooli ja kodu vahel? 

Kes vastutab koostöö algatamise eest ja kuidas saavutada vanematega kontakt, mis toimiks 

tõesti õpilase arengu huvides? 

 

Kellele:  
Klassiõpetajad, klassijuhatajad, kõik õpetajad, õppejuhid ja teised inimesed, kes kooli ja kodu 

koostööst hoolivad  

 
Teemad:  

• kooli ja kodu koostöö mõju õpilaste õpitulemustele 

• õpetajate vaatenurk koostööle lapsevanematega 

• lapsevanemate vaatenurk koostööle kooliga 

• eelarvamused, uskumused ja kogemused koostöö takistajatena ning töö nendega 

• õpetaja sotsiaalsed oskused, mis võimaldavad usaldust ning häid koostöösuhteid luua 

ja hoida 

• lapsevanema abistamine eneseavamisel ja vastutuse võtmisel 

• lapsevanemate koosolekute ülesehitamine, ettevalmistamine ja läbiviimine 

• teised koostöövormid lapsevanematega 

• kaasavad meetodid lapsevanemate koostöötahte ja aktiivsuse äratamiseks ja 

säilitamiseks 

• tagasiside saamise võimalused vanematelt 

• tagasiside lapse kohta, selle andmise kasud ja ohud, erinevad tagasiside andmise 

võtted 

• abivahendid toimivate koostöövormide analüüsimiseks ja täiustamiseks 
 
Maht:  
36 tundi (2 x 2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 4 t. iseseisvat Võimalik keskenduda 

põhjalikumalt ühele või mitmele koostöövormile või õpetaja sotsiaalse oskuse lihvimisele ja 
harjutamisele 

 
Koolitajad: Ene Kulasalu, Koidu Tani-Jürisoo, Ene Velström, Pille Sõrmus 
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SUHETE MÕÕT: 
õpilaste omavaheliste toetavate suhete kujundamine grupis 

 
Midagi mõista tähendab leida teises  

midagi omaenda loomusest  

ja iseenda avastamine teistes 

teeb meid sageli õnnelikuks. 

R.Tagore 

 

Millest: 
Kuidas avalikult kogu klassiga uurida õpilaste omavahelisi suhteid grupis?  

Kuidas aidata õpilastel luua üksteist toetavat võrgustikku?  

Mil viisil suurendada avatust üksteisega suhtlemisel?  

Milliste võtete abil kindlustada avatuseks vajalikku turvalisust?  

 
Kellele:  
Kõik õpetajad, huvijuhid, õppejuhid, noorsootöötajad, koolipsühholoogid  

 
Teemad: 

• õpilaste omavahelise suhtevõrgustiku mõju õppimisele ja isiksuslikule arengule 

• suhete arengu seos klassi kui grupi psühholoogilise arengu protsessiga 

• suhetega tegelemise ohud ja võimalused 

• sotsiaalse võrgustiku loomiseks sobivate harjutuste liigid ja eesmärgid 

• harjutuste läbiviimise metoodika 

• harjutused eneseavamiseks ja koostööle häälestamiseks 

• harjutused oma koha uurimiseks ja määratlemiseks klassis 

• harjutused enesemõistmiseks ja empaatia suurendamiseks 

• harjutused oma väärtuste ja uskumuste avamiseks 

• harjutused omavaheliseks klassi suhete uurimiseks  

• sotsiomeetrilise uurimise järgne analüüs koos osalejatega, selle läbiviimise võtted 

 
Kursuse eelduseks on „Kooskõlaline klass: klassi kui grupi kujundamine“ läbimine 

 
Maht:  
16 tundi 
 
Koolitajad: Ene Kulasalu, Ene Velström, Koidu Tani-Jürisoo  

 
 


