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KUIDAS PANNA ERINEVAD 

ÕPETAJAD ÜHISELT LASTE JA 

ÕPILASTEGA SEOTUD 

JUHTUMEID LAHENDAMA?



 LASTE JA ÕPILASTE PROBLEEMIDE MÄRKAMINE

 ÜHINE ARUSAAM ERIVAJADUSEST

 TEADMINE, ET KERGEM ON MUUTA ENNAST KUI TEIST INIMEST,

ÕPILAST JA LAST

 LAPS VÕIB MUUTUDA 8 KUUGA, AGA TÄISKASVANU 2 AASTAGA –

KAS JA KELLEL JÄTKUB JÕUDU NING TAHET?

 KOOSTÖÖ ÕPILASTE OMAVALITSUSEGA

 TUGIÕPILASTE JUHENDAMINE

 ÕPETAJATE OMAVAHELINE KOOSTÖÖ JA SUPERVISIOON

 KOOSTÖÖ LASTEAIA JA KOOLI PSÜHHOLOOGI JA

SOTSIAALPEDAGOOGIGA



ÕPETAJA KUI VÕTMEISIK



 VÄÄRTUSHIINANGUD

 EESKUJU

 AUSUS JA  AVATUS

 KOOSTÖÖ

 VASTASTIKUNE RESPEKT

 ÕPETAJA ENESEKEHTESTAMISOSKUS

 ÕPETAJA JA LASTE/ÕPILASTE OMAVAHELISED SUHTED

 MIKROKLIIMA KUJUNDAMINE



KOLLEKTIIVI 

MIKROKLIIMA -

KÕIK ON VÕIMALIK!



KOLLEKTIIVI POSITIIVSET 

MIKROKLIIMAT MÄÄRAVAD TEGURID

1. MEIE TUNNE: üheskoos suudetakse täita kergemini ülesandeid, mis ühele 

osutuvad sageli ületamatuks.

2. ÕIGSUSTUNNE JA TUNNUSTAMISE VIIS:   kõigile arusaadav kiitus 

karistussüsteem ning selle tagamine praktilises tegevuses.

3. VASTUTUSTUNNE

4. Kollektiivi liikmete informeeritus eri viisil ja erinevatel tasanditel nendele 

arusaadavas keeles ning tõlgenduses.

5. Kolleegide abivalmidus ja heasoovlikkus.



6. Oskus ja tahe teineteiselt õppida ning vajadusel teineteist asendada.

7. Juhtide mõistev koostöö omavahel ja alluvatega.

8. TRADITSIOONID.

9.  KONFLIKTIDE MÄRKAMINE JA NENDEGA TEGELEMINE

10. Täiendõpe.

11. Kindlustunne.



• Rahulolus grupis tehtavate toimingutega

• Grupi aktiivsuses ja kaasluses liikmele,

eneseteostuse võimalus

• Rahulolus kuulumisega antud gruppi

• Grupi tunnustus (rahulolu materiaalsete ja

moraalsete stiimulitega)

• Perspektiivis

PSÜHHOKLIIMA



MEIE TUNNE EHK KAMBAVAIM

KOHESIIVSUS

Meie tunnet süvendavad peamised tegurid on:

• väline ja sisemine stimulatsioon

• ühised huvid ja väärtushinnangud

• ühiste eesmärkide selgus ja ühine arusaam peaeesmärgist

• võimaluste arv eesmärkide elluviimiseks

• grupiliikmetele antavate ülesannete raskus ja nendega toimetulek

• intellektuaalsete ja manipulatiivsete operatsioonide vahekord



• ühe või teise grupiliikme eelnev kogemus

• vastastikune sõltuvus

• kasude ja panuste õige tunnetatav vahekord

• ülesanne lahendamise efektiivsus ja teadmine, et     

vajadusel on oodata abi grupiliikmetelt

• ülesannete huvitatavus grupiliikme (liikmete) jaoks



• tulemuste kontrollitavus

• oma osa (rolli) selge tunnetus grupitöös

• tulemustest lähtuv tunnustus ja kriitika

• võimalused eksimusi parandada-heastada

• traditsioonid

• ruumiline lähedus



POSITIIVSE MIKROKLIIMA 

KÕIGE SUUUREMAD 

VAENLASED

 Psühhopaadist, agressiivne ja passiivne juht (tippjuht)

 Isiksusetud liikmed

 Psühhopaadist liikmed

 Passiivsed liikmed - ära puudu mind, ma ei puudu sind...

 Tööülesannete segasus

 Motiveerituse puudumine

 Traditsioonide puudumine

 Eraelu probleemide peegeldamine töösuhetes



ÕPETAJA MAINE -

KÄITUMISED, MIDA 

ÕPETAJA VÕIKS JA PEAKS 

VÄLTIMA



Millised õpetajad ei meeldi?

 ei tunne või ei taha tunda noorte väärtushinnanguid;

 kalduvad tarbetult sageli eksponeerima oma võimu;

 toovad oma isiklikud mured ja probleemid ning kompleksid kaasa

 räägivad taga teisi õpetajaid;

 ei oska suhelda, kasutades parasiitsõnu;



 kipuvad sildistama, lahterdama ja näo järgi hindama;

 on käitumises toored;

 kardavad avalikult tunnistada oma eksmusi, vigu ja ainealasi lünki;

 kohtlevad õpilasi  ja lapsi kui objekte, mitte kui isiksusi;

 kaebavad ja otsivad abi väljastpoolt;

 on pehmed ja järjekindlusetud ning neid on kerge tunniteemast kõrvale juhtida;



 ei õpeta selleks, et saavutada realistlikke, võimetele vastavaid eesmärke, tulemusi,

vaid sunnivad ülisaavutustele, seades ebarealistlikke eesmärke;

 on ebaausad ja esitavad põhjendamatuid pretensioone;

 on vähe tolerantsed, või puudub see omadus neil üldse;

 on vähe loovad ja õpetavad aastaid ühe konspekti ning kava järgi (isegi

kontrolltööde küsimustikud ei muutu aastaid);



 on aheldunud kindlasse programmi

 ignoreerivad või ei märkagi tervisega seotud või muid olulisi probleeme;

 peavad vimma minevikus toimunud pahateo pärast, ei andesta ja kipuvad tänitama;

 ei kuula, või ei taha, või ei oska kuulata;

 riietuvad isikupäratult.



ÕPETAJA ÜLE TEHAKSE OTSUS 

KOLMEST ASPEKTIST 

LÄHTUVALT:

 Kas õpetaja suudab korda hoida...

 Kas ta saab ka naljast aru...

 Kas ta mõistab...



ANDEKAS ÕPETAJA  JA 

ANDEKAS  LAPS NING ÕPILANE



ANDEKUSEGA KAASNEVAD 

PROBLEEMID

 Nimelt võivad andekal lapsel tema isiksuseomaduste

tõttu kergesti tekkida õpetajatega konfliktid,

mistõttu ta langebki probleemsete isikute hulka.

 Andekad protestivad õpetajate käitumise vastu kohe,

kui tajuvad pisukestki ebaõiglust või ebaloogilisust;

kipuvad kõike, mida nad mõtlevad, välja ütlema.

 Kalduvad igavuse korral õpetaja juttu mitte

kuulama; vihkavad rutiini ja kahtlevad kõiges.



 Sellele lisandub vahel ka halb läbisaamine

kaaslastega: andekus tajub oma vaimset üleolekut.

 Liiga andekat tavaliselt liidriks ei valita, ent tema

ei talu endast rumalamat juhti.

 Andeka erilisus võib teisi ärritada ning tema

saavutused kadedaks teha. Kõik see näitab, kuivõrd

oluline on andekust võimalikult vara diagnoosida, et

sellist last individuaalselt kohelda ja tema käitumist

mõista.

 Andekas laps võib andetult “aia taha“ minna ...



LÜHIDALT ÕPETAJA 

ENESEKEHTESTAMISEST



TEA, ET SELLIST INIMEST, KES SOBIKS IGATI 

ÕPETAJAKS EI OLE VEEL SIIA MAAILMA 

SÜNDINUD...- MÕTLE REAALSELT JA 

POSITIIVSELT NING SAA ESMALT 

ISEENDAGA HÄSTI LÄBI!

TOIVO NIIBERG



VÄÄRTUSTA ENNAST JA VÄÄRTUSTA

TEISI, ELA ISE JA LASE TEISTEL

ELADA…

Toivo Niiberg, 2009.

RAAMAT:

Niiberg, T., Urva, T. , Enesekehtestamine – ei või

jah?, Atlex, Tartu, 2009., 320 lk.

MIS ON ENESEKEHTESTAMINE?



PEA KINNI LUBADUSTEST JA ÕPI EI ÜTLEMA

Tõotused ei seo kedagi.

Henrik Ibsen

 EI ja JAH on vahest ühed ürgseimad sõnad. Küllap
seetõttu kõlavad need paljudes keeltes üsnagi sarnaselt ja
peaaegu kõigile arusaadavalt.

 Millal ja kuidas öelda ei või jah on enesekehtestamise
kunsti põhiprobleem ja üks keskseimaid oskusi.

 Esmalt tuleb iseendaga hästi läbi saada ja osata

endale õigel ajal ei või jah öelda.



TUNNUSTA JA INNUSTA

Kui teised teile komplimente ei tee, tehke neid ise.

Mark Twain

 Arvatavasti vajavad kõik, kellel hing ja mõte vähegi sees 
on, tunnustust ning kiitust.

 Tunnustus ja kiitus on inimeste jaoks väga olulised.

 Millal sina kedagi siiralt kiitsid või tunnustasid? Kas teed 
seda tihti või ei pea sa seda oluliseks?

 Tunnustada, aga ka laita, tuleb eelkõige inimese teguviisi, 
mitte isikut.

 Innustust vajavad kõik inimesed. Innustumist saadab 
õnnestumise tunne – tegin ära, sain hakkama. 



OLE VEENVAM JA MÕJUSAM NING KÄSUTA VÄHEM

Käsk on vanem kui meie...

Vanasõna

 Maailma ajalugu, pedagoogika, psühholoogia ja
kuritegevuste ennetamine on juba ammu tõestanud, et
käskude, käsutamise ning käskimisega kaugele ei jõua.

 Tänapäeva psühholoogia käsitleb käskmist kui ühte
levinumat suhtlustõket, millele lisanduvad veel moraali
lugemine, sildistamine, hoiatamine, ja kui käsk jääb
täitamata, siis järgneb ülekuulamine ning süüdistamine.



JÄLGI TEISTE JA OMA KEHAKEELT

Kas saab tapmist ilusate sõnadega õigustada?

Kas kõlavad sõnad muudavad tapmise meelepärasemaks?

Ernest Hemingway

 Mitteverbaalne suhtlemine on sõnumid, mida ei kirjutata ega
räägita.

 Mitteverbaalselt antakse edasi tundeid ja hoiakuid.

 Kehakeel on sageli usaldusväärsem kui kõnekeel.
Hinnatakse, et umbes 65% sõnumi sotsiaalsest tähendusest
saadakse silmast-silma kohtumisel.

 UCLA emeriitprofessor Albert Mehrabiani järgi (1960) võib
sõnumi mõju jaotada, andes 7% sõnade, 38% vokaalse osa
(rütm, toon, tugevus) ja 55% kehakeele kanda.



OSKA VAIKIDA

Komistad korraks suuga, pahandus kõike muuga!

Kurt Vonnegut

 Vanasõna "rääkimine hõbe, vaikimine kuld" kajastab ürgset tabu, millel oli 
kunagi sügavalt maagiline mõte - kui räägid sellest, mis on tähtis, võid ta 
kaotada...

 Mõneti seostatakse vaikimist ka rahvusliku ja kultuurilise eripäraga. Kultuur 
määrab, milline on normaalne suhtlus, kes on jutukas, kes vaikne.

 Vaikides võib jätta endast targa ja aruka mulje. 

 Mõtle, kas pead kõike ja kõigest rääkima õpetajate toas, lapsevanemale, 
tuttavale jne., mida klassis kuuled ja näed...

 Kuid ka vaikides valetatakse!...



OLE TOLERANTSEM JA ARENDA 
OMA EMPAATIAVÕIMET

Tark inimene märkab kõike, loll teeb kõige kohta märkusi...

Heinrich Heine

 Sallivus ehk sallimine ehk tolerants ehk tolerantsus on inimese omadus leppida 
teistsuguste arvamuste, uskumuste, hoiakute, tavade, kommete, ideoloogiate või 
kultuuridega.

 Erinevates kultuurides esineb sallivust erineval moel.

 Psühholoogilises tähenduses on tolerantsus võime tulla toime keeldumiste, tõrjumiste, 
pettumuste,  pingete ja solvangutega, ning neid taluda.

 Empaatia on võime tajuda teiste emotsioone, tundmusi, tundeid ning vajadusi.





TÄNAN!


