
 

 

 

 

 

 

LAK-ÕPPE RAKENDUMIST 

TOETAVAD EESTIKEELSED 

KURSUSED 



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: 
Klassijuhatajad, aineõpetajad 
 
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 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 



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 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 

 



ERILINE LAPS: 
lapse arenguliste ja hariduslike erivajaduste märkamine ja tema arengu toetamine 

 
Ma õpin kõige paremini siis, kui teen seda omal viisil. 

9-aastane laps 
 

Millest: 
Kuidas keskkond määrab lapse erivajaduse ilmnemise?  
Kuidas erivajadusega laps soodustab klassis emotsionaalse intelligentsuse arengut?  
Millised näitajad võivad viidata tulevasele õpiraskusele või eriandekusele?  
 
Kellele: õpetajad, õppejuhid 
 
Teemad: 

 erivajaduse mõiste ja tähendused 

 lapse põhilised arenguvajadused koolieas ja sellele vastamine tänapäeval 

 lapse meelte arengu seos õpiraskustega, õpiraskuste varajane märkamine ja 
õppimise suunamise korrigeerimine 

 õpiraskuse ja eriandekuse hinnanguvaba kirjeldamine kui esimene samm 
individuaalse õppimise toetamisel 

 lapse arengulisi erivajadusi mõjutavad sotsiaalpsühholoogilised riskifaktorid 

 emotsionaalsed häired: autistlikud ja hüperaktiivsed, hirmunud ja endassetõmbunud 
ning agressiivsed lapsed 

 emotsionaalsete häiretega laste suunamise ja mõjutamise võimalused koolis 

 kaasasündinud individuaalsete õpistiilide märkamine ja kasutamine arengu 
toetamisel andeka ja erivajadusega lapse puhul 

 multiintelligentsuse arvestamine ja kasutamine lapse õppimise suunamisel 

 meetodid, mis võimaldavad kaasata erineva akadeemilise võimekusega õpilasi ning 
säilitada nende õpihuvi 

 koolisisesed koostöövormid ja meeskonnatöö mudelid lapse arengu toetamiseks 

 käitumise tugikava koostamine ja elluviimine 

 süsteemne lähenemine õppija arengu toetamiseks 
 
Maht:  
32 t. (2x2päeva), soovi korral kindlatele teemadele keskenduvad jätkukoolitused 
 
Koolitajad: Maili Vesiko-Liinev, Ene Kulasalu jt. 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 

 



HINDAMINE JA TAGASISIDE ÕPPIMISE 
HUVIDES 

 
Iga mõõtmine kaotab rohkem informatsiooni kui hangib. 

M.Wheatley 
 

Millest:  
Mida tähendab sõna „hindamine”? 
Kuidas saab hindamine olla õpiprotsessi loomulik osa? 
Milline tagasiside on edasiviiv? 
Kuidas kindlustada see, et hindamine oleks õppimise järjepidevaks toetajaks ja mitte piitsaks 
või präänikuks? 
 
Kellele:  
Kõik õpetajad ja õppejuhid 
 
Teemad: 
Hindamise olemus, eesmärgid ja mõju 

 kaasaegsed õpikäsitlused ja nendele vastav hindamise mõiste ja hindamistegevus 

 hindamise olemus ja võimalikud eesmärgid  

 objektiivsus hindamises, erinevad hindamisviisid, hindamiskriteeriumid 
 
Enesehindamine ja -refleksioon hindamisprotsessis 

 eneserefleksiooni mõiste, olulisus ja seda käivitavad hindamismeetodid 

 motivatsioonikäsitlused, erinevate hindamisviiside mõju motivatsioonile 
 
Tagasiside kui hindamise olemuslik osa 

 õpetaja reaktsioonide mõju õpilase õpitulemustele 

 tagasiside andmine, selge eneseväljendamise ja hinnanguvaba kirjeldamise oskus 
konstruktiivse tagasisidestamise alusena 

 erinevad tagasiside mudelid klassis kasutamiseks 
 
Maht:  
32 tundi (4 päeva) 
 
Koolitajad: Ene Kulasalu, Koidu Tani-Jürisoo 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 



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 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 



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 õpetajad, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid 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 



 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. 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 

 

 

 



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: 
Erinevate ainete õpetajad 
 
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, Liivi Heinla, Mari-Mall Feldschmidt 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 
 

 

 

 

 



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 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 



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: 
Kõikide ainete õpetajad, õppejuhid 
 
Teemad: 

 motivatsiooni olemus ja seos inimese emotsionaalse võimekusega 

 sisemine ja väline motivatsioon, vooseisund ja selle esilekutsumise tingimused 
õppimisel 

 välise regulatsiooni vormid, nende seos õppija emotsioonide, aktiivsuse ja 
vastutusvõimega 

 õppija vajadused õpiprotsessis 

 tasustamise, karistamise, veenmise ja võimu mõju õppimisele ja arengule 

 väljakutset esitava õpikeskkonna toime motivatsioonile 

 õpilase kaasamine õppimise eesmärgistamisse ja hindamisse 

 tagasiside ja hinnangu andmise erinevus, nende toime õppija arengule 

 hinnanguvaba käitumise kirjeldamise oskus kui konstruktiivse tagasiside andmise alus 

 motiveeriva tagasiside ülesehitus, tunnustamine 

 õpitingimuste eelistused ja nende mõju õpilase motivatsiooni säilimisele 
 
Maht:  
36 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 4 t. iseseisvat tööd 
 
Koolitajad: Ene Kulasalu, Koidu Tani-Jürisoo , Ene Velström ja Anneli Loodus 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 

 

 



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 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, Pille Sõrmus, Reet Miil, Reet Trašanov 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 



MÕJUS HÄÄL –  
õpetaja põhitöövahendi hoidmine 

 
Helisev hing paneb ka sõnad helisema. 

A. H.Tammsaare 
 
Millest: 
Kuidas ennast mõjusamalt väljendada?  
Kuidas toimib hääleinstrument ja kuidas teda paremini valitseda?  
Kuidas hoida oma häält ja ennetada hääleprobleeme?  
Kuidas maandada hääle ja kehaga seotud pingeid?  
 
Kellele: 
Inimesed, kes igapäevatöös rohkesti oma häält kasutavad; huvilised, kes soovivad oma häält 
ja kõnet arendada, häälelist väljenduskindlust ja veenvust treenida või on kimpus erinevate 
hääleliste probleemidega.  
 
Teemad: 

 hääl, identiteet ja kultuur; hääle arengupsühholoogilised aspektid  

 hääleinstrumendi parameetrid; hääletreening parameetrite muutmiseks ja kõnehääle 
arendamiseks  

 hingamistehnikad hääletoe arendamiseks 

 hääle analüüs ja audio-video tagasiside 

 õpetaja häält mõjutavad tegurid; häälehoid ja häälehügieen; hääle orgaanilised ja 
funktsionaalsed häired; hääleravi meetodid 

 eneseregulatsiooni võtted hääle ja keha vabastamiseks ning pingete leevendamiseks 
ja maandamiseks 

 individuaalne hääleretsept 
 
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 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 

 



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: 
Erinevate ainete õpetajad, 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 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 

 

 



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 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 

 



PROBLEEM JA SELLE OMANIK: 
õpetajate koostöövormid koolis õppija arengu toetamiseks 

 
Probleemid on vaid võimalused töörõivastes. 

H.J.Kaiser 
 

Millest: 
Kuidas läbi viia õpetajate aineteülest koostööd õpilaste arengu toetamiseks? 
Kuidas vaadelda probleeme erinevatest vaatenurkadest ja sõnastada neid nii, et tekiks 
koostöö?   
Millistel viisidel muuta probleemid õppimisvõimalusteks ja kindlustada lahenduste 
teostumist?  
 
Kellele: 
Klassijuhatajad, aineõpetajad, õppejuhid, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, huvijuhid 
ja koolide meeskonnad 
 
Teemad: 

 õpilase ja õpetaja roll õpiprotsessis, erinevad vaatenurgad probleemidele 
lähenemisel 

 erinevad koostöised metoodikad probleemide ja/või väljakutsetega tegelemiseks ja 
kogemuste konstruktiivseks esiletoomiseks, õpetajatevahelise koostöö loomine 

 süsteemne lähenemine ja selle võimalused, töö konkreetsete juhtumitega 

 olukordade kaardistamine, käitumiste kirjeldamine, informatsiooni hankimise 
erinevad võimalused 

 õpilaste käitumise aluseks olevad kavatsused, nende uurimine, mõistmine ja 
kasutamine 

 keskkonna ümberkujundamine õpilase arengu toetamiseks 

 kovisioon: mõiste ja praktiline rakendamine  
 
Kursusel õpitakse ja harjutatakse praktilisi meeskondlikke mudeleid probleemjuhtumitega 
tegelemiseks, valmivad abimaterjalid hilisemaks iseseisvaks meeskonnatöö jätkamiseks 
 
Maht:  
min. 28 tundi: 2 päeva + vahepealne iseseisev rakendamine (4 t.) + 1 päev; soovitavalt 6 
koolituspäeva koos vahepealsete iseseisvate meeskondlike ülesannetega koolis 
 
Koolitajad: Koidu Tani Jürisoo, Ene Kulasalu, Ene Velström, Inga Vendelin, Pille Sõrmus 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 



RÄNNAK LAPSE MAAILMAS: 
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: 
Kuidas õpilane mõtleb ja tunneb ning kuidas tema arenguvajadusi rakendada õppimise 
huvides?  
Milline on eakohane vastutus? 
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, kasvatajad, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, 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 

 ühiskonna pedagoogiline ideaal ja kultuurilised mõjud lapse arendamisel 

 inimese arengut mõjutavad jõud: bioloogiline, psühholoogiline ja elulooline aspekt 

 lapse mõtlemise, tunde- ja tahteelu perioodilised muutused sünnist kuni 
21.eluaastani 

 sünnist koolieelse eani: lapse mõtlemise, loova fantaasia ja eesmärgipärase tahte 
areng ja selle edasine avaldumine koolieas 

 kooliküpsuse ja koolivalmiduse mõisted ja selle kindlaksmääramise viisid 

 koolilapse mõtlemine, tema emotsioonide ja motivatsiooni areng  

 9.-10.eluaasta kriis, selle ilmingud, põhjused, pedagoogiline ennetamine ja toime-
tuleku võimalused  

 eelpuberteet, puberteet, lapse seksuaalsuse ilmingud ja selle areng 

 noorukiiga ja selle perioodi arenguvajadused 

 terve arengu põhitingimused, täiskasvanute roll toetava arengu- ja õppekeskkonna 
loomisel 

 
Maht:  
24-32 tundi (3–4 päeva) 
 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Pille Sõrmus, Käty Toommägi 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 



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  
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 



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: 
Õpetajad, juhid, koolipsühholoogid 
 
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 

 praktiline töö isikliku 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 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 

 

 



ÕPETAJA 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: 
Kõikide ainete õpetajad, õppejuhid 
 
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, Anneli Loodus 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 

 



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. 
 

Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 



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 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ja kooliastmete õpetajad 
 
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 
Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 

 

 


