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2020/2021. õppeaasta oli Tallinna 
haridusasutustes klassijuhataja 
teema-aasta, et tõsta senisest rohkem 
esile klassijuhataja ametit ning 
mõtestada tema tööd, rolli ja vastutust 
iga õppija arengu toetajana.

Kristi Vimberg
Tallinna Õpetajate Maja 
arendus- ja koolitusjuht 

õpikoja formaadi ning juhtide õpikoja 
formaadi klassijuhatajatöö võimesta-
miseks.
Õpikodades osales 109 haridustööta-
jat 43 õppeasutusest (42 kooli ja üks 
lasteaed). Klassijuhatajate ja juhtide 
õpikodasid juhendas Signe Vesso, 
venekeelset klassijuhatajate õpikoda 
Viktoria Saat.

Klassijuhatajate õpikodades prakti-
seeriti kovisooni üksteise toetamiseks 
ja teineteiselt õppimiseks. Lisaks kat-
setasid õpikodades osalejad kovisioo-
ni oma koolis koos teiste õpetajatega. 
Paljud klassijuhatajad rakendasid õpi-
tud mudeleid ka laiemalt, nt oma klas-
sis koos õpilastega olukordadele la-
hendusi otsides. Praktiseeriti mitmeid 
kovisioonis kasutatavaid juhtumite la-
hendamise mudeleid. 

Käesolevas kogumikus jagame Teiega 
baasmudelit, tugevustele suunatud 
mudelit, tööd edujuhtumitega ning 
muid teemaga seonduvaid mudeleid. 
Kuna õpikoja toimumise ajal kohtuti 
nii füüsiliselt kui virtuaalselt, siis tut-
vustame nende mudelite rakendamise 
viise mõlemas vormis.

Juhtumite lahendamise mudeleid saab 
hästi kasutusele võtta klassijuhatajat-
est moodustatud väikegruppides. Li-
saks ühiselt juhtumite lahendamisele 
saavad klassijuhatajad olla üksteisele 
kolleegist arengupartnerid-coachid. 
Praktiseerisime klassijuhatajatega 
coachingu ühte  tuntuimat metoodi-
kat –  GROW mudelit. Sama mudelit 
saavad õpetajad kasutada ka arengu-
vestlustel ning õpilasi juhendades.

Klassijuhatajad hindasid ka mude-
leid, mida õpilastega üheskoos grupis 

kasutada nt väärtustav lähenemine 
ja GROW mudeli kohandamine 
meeskonnale.

Viimasena kogusime klassijuhatajtega 
kokku mõtted, kuidas koolis klassiju-
hatajaid toetada ning juhtimid, mida 
üheskoos lahendati.

Üheks tegevuseks aasta mis-
siooni toetamisel töötas Tal-

linna Õpetajate Maja koostöös  Tal-
linna  Haridusameti ja coach Signe 
Vesso’ga (PhD) välja klassijuhatajate 
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Signe Vesso (PhD), coach ja superviisor

Vaata videot klassijuhataja aasta 
raames teoks saanud õpikoja for-
maadist, kovisioonist üldiselt ning 
sellest, mida arvavad sellest õpikojas 
osalenud, juhendaja ja eellukutsuja: 
https://youtu.be/kUCKjlmDmOM 

Eessõna

https://youtu.be/kUCKjlmDmOM 


Klassijuhatajate õpikoda koondas jagamise ja refleksiooni kaudu 
klassijuhatajate koosõppimist. Õpikojas lahendati üheskoos 

erinevaid tööalaseid olukordi, probleeme, kasutades seal õpitud 
metoodikaid.

Protsessi käigus osaleja jagas õpitut oma koolis algatades 
kovisioonigrupi tuginedes õpikojas õpitud metoodikatele. 
Kovisiooni grupp koosneb 5-8 õpetajast, kes regulaarselt kohtuvad 
ja juhtumilahenduste metoodikate abil leiavad oma aktuaalsetele 
juhtumitele lahendusi.

Õpikojad olid kogenumatele klassijuhatajatele (kogemust vähemalt 
üks õppeaasta), alustavatele klassijuhatajatele (esimest õppeaastat 
klassijuhatajad) ja nende mentoritele ning toimusid ka juhtide 
õpikojad.

Õpikoja eesmärk

•	 Toetada klassijuhatajate võrgustiku edendamist läbi parimate 
praktikate jagamise ja üksteiselt õppimise

•	 Võimestada klassijuhatajaid ja arendada edasi nende 
liidrikäitumist  – usaldada neile kovisioonigrupide loomine 
koolis

•	 Väärtustada klassijuhatajate ametit ja toetada tema 
tööd süsteemselt – arendada tunnustus-, tasustamis- ja 
mentorlussüsteeme

• Klassijuhataja rolli, ülesannete ja vastutuse 
mõtestamine

• Lahendused juhtumitele
• Kolleegidelt õppimine
• Üksteise toetamine

Õpikojad
klassijuhatajatele 
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Kovisioon aitab võtta kasutuse-
le kogu grupi potentsiaalsed 

teadmised, kogemused ja oskused. 
Tarkust ei otsita väljastpoolt, vaid 
võetakse kasutusele iga grupiliikme 
teadmised ja kogemused ning kok-
kulepitud metoodika abil konstruee-
ritakse uusi taipamisi, ideid ja lahen-
dusi.
Tehnikaid, mida kovisioonigrupis 
kasutatakse töös juhtumitega, saab 
edukalt rakendada ka mujal, kus on 
vaja efektiivselt olukordi lahendada, 
nt koosolekutel või ümarlaudadel. 
Paljud õpetajad on kasutanud juhtu-
milahendamise mudeleid ka klassi-
juhatajana, üheskoos õpilastega mõ-
nele teemale lahendusi otsides.

Millele tähelepanu pöörata 
oma koolis kovisioonigruppi 
planeerides?

Koolis klassijuhatajate kovisioo-
nigruppe planeerides on oluline läbi 
mõelda grupiliikmete koosseis, osa-
lejate jaoks väärtust loov sisu ja prot-
sessi regulaarsus.

Grupiliikmete koosseis  
Oluline on, et grupiliikmed on iga 
kord samad, see tagab grupis turva-
lise ja usaldusliku õhkkonna. Juhul 
kui grupiliikmed on igakord erine-
vad, siis on tegu ühekordse juhtumi-
lahendusega. Sügavaks õppimiseks 
on oluline usaldus, mis tekib ajaga 
ning grupiliikmete pühendumine 
õppimisele. Oluline pole ainult olu-
kordadele lahendusi leida, vaid ise-
ennast ja oma reaktsioone paremini 

tundma õppida.

Kovisioonigrupi suurus ei ole otseselt 
piiratud. Hästi töötav grupp on 
suurusega 5–7 liiget. Grupiliikmeid 
võiks olla piisavalt, et oleks erinevaid 
vaatenurki ja lahenduste otsijaid, 
ning samas niipalju, et oleks lihtne 
ühiseid kohtumiste aegu leida. 

Grupiliikmed jagavad võrdset 
vastutust grupiprotsesside eest. 
Osalejad tegutsevad kokkulepitud 
reeglite alusel ja juhivad protsessi 
roteeruvalt.  Iga grupiliige saab olla 
nii juhtumiomanik, lahenduste 
otsija kui ka sessioonijuht. Kõik 
need rollid on olulised ja igas 
ühes olemine on õpetlik kogemus. 

Grupp võib koosneda ainult 
alustavatest klassijuhatajatest, kes 
on üksteisele arengupartneriks 
klassijuhataja teekonna alguses. Need 
teemad, millele ühiselt lahendust 
ei leita, nende osas saavad osalejad 
kutsuda endale külla spetsialisti. 
Samuti võivad gruppi kuuluda 
nii alustavad kui ka juba kogenud 
klassijuhatajad. Enamasti on ka 
erineva kogemusega klassijuhatajatel 
üksteiselt palju õppida. Kogenud 
klassijuhatajad on hinnanud värsket 
energiat ja vaadet, mis tuleb uutelt 
kolleegidelt.
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Kovisioon
•	 Kovisioonigrupi	käivitamine	oma	koolis
•	 Kovisioonigrupi	tegevused
•	 Baasmudel	
•	 Tugevustele	suunatud	mudel
•	 Töötamine	edujuhtumitega

Kovisiooni tunnused
• kokkulepitud formaat
• grupp koosneb sama tööd tegevatest professionaalidest
• autonoomne refleksioonile suunatud õppimise protsess
• eesmärk on saada endast teadlikumaks ja leida lahendusi tööga seotud 

probleemidele ja väljakutsetele

Kovisioonis
• grupiliikmed kohtuvad regulaarselt kokkulepitud aegadel analüüsides ja 

lahendades tööalaseid olukordi ning õpivad üheskoos eesmärgiga toeta-
da kõikide osalejate isiklikku ja professionaalset arengut

• protsessi juhitakse kordamööda vastavalt kokkulepitud metoodikale 
ning osalejad vastutavad kokkulepete toimimise eest, mis tagab turvalise 
keskkonna oma rõõmude ja väljakutsete jagamiseks 



Kasu osalejatele – väärtust loov sisu
Oluline on jälgida, et kõikidel osalejatel on võimalik töö-
tada oma klassijuhataja tööga seotud juhtumitega. Kui 
grupis on 8 osalejat ja kohtutakse üks kord kvartalis 3 
tundi (jõutakse tegeleda 2 juhtumiga), siis see võimaldab 
aasta jooksul igal grupiliikmel tegelda vaid ühe enda juh-
tumiga. Seda on liiga vähe. Grupiliikmed võiksid saada 
regulaarset peegeldust enda tööle klassijuhatajana. 

Järjepidev kohtumine pikema ajaperioodi jooksul 
Kovisioonigrupp kohtub regulaarselt kokkulepitud aja-
perioodi jooksul (nt üks õppeaasta) kokkulepitud mahus. 
Oluline on igal grupil välja töötada enda jaoks sobivaim 
formaat. Mõned grupid kohtuvad nt 2 tundi korraga 2 
korda ühes kuus. Teised grupid kohtuvad kord kvartalis 4 
tundi korraga või terve päeva. Kohtumiste sagedus ja kes-
tus olenevad sellest, kui lihtne on kohtumisi korraldada 
ja kui suur on juhtumite arv, mida oleks vaja läbi töötada. 

Kovisioonigrupis osalejad otsivad lahendusi klassiju-
hataja tööga seotud olukordadele: 

• Kuidas toetada keerulises olukorras last?
• Kuidas suhelda lapsevanematega?
• Kuidas klassi kui tervikut juhtida?
• Kuidas konflikte lahendada?
• Kuidas pingelistes olukordades toime tulla?
• Kuidas töörõõmu säilitada?
• Kuidas koostööd aineõpetajatega teha?

Samamoodi võidakse jagada üksteisega toimunud edulu-
gusid – mida tehes on saavutatud õnnestumised. Oluline 
erinevus kolleegidega nö. tavapärasest arutelust on see, et 
kogu protsess toimub kokkulepitud kava alusel. See või-
maldab lühikese ajaga hoida ühte juhtumit fookuses ning 
sellele metoodiliselt lähenedes leida uusi vaatenurki.

Reflekteerimine on iseenda ning oma käitumise teadvus-
tamine. Refleksiooni abil on võimalik mõista oma tegevust 
erinevates seostes, see on võime selgitada tegevuste ja olu-
kordade olemust. Mida enam toetutakse oma tegevuses re-
fleksioonile, seda adekvaatsemaid valikuid suudetakse teha. 

Kovisioonigrupis osalemine annab klassijuhatajale või-
maluse oma tööga seotud mõtete ja tunnete jagamiseks. 
Pingelistes situatsioonides osalemine võib tekitada tuge-
vaid tundeid, mida nad sageli oma rolli tõttu väljendada 
ei saa. Allasurutud tunded omakorda võivad segada selget 
mõtlemist ja mõjutavad tegutsemist. Võimalus oma juhtu-
miga tegelda aitab inimesel leida järgmist sammu väljakut-
se/probleemi lahendamiseks. 

Lisaks võib tekkida sarnaseid olukordi lahendades n-ö tun-
nelmõtlemine – esile kerkivad vaid ühelaadsed lahendused 
ja teisi võimalusi ei näe. Kovisioonis oma juhtumit kol-
leegidega reflekteerides läheb pilt võimalikest lahendustest 
laiemaks.

Oma töö reflekteerimise eesmärgid:

• Saada teadlikumaks tööga seotud mõtetest, tunnetest, 
valikutest, käitumismustritest ja oma töö mõjust

• Teha muutusi mittetoimivas käitumises
• Leida uusi töötamise viise ja neid ellu viia
• Paremini toime tulla erinevate töösituatsioonidega
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Mida tehakse 
kovisiooni-
grupis?



Juhtumi valik 
Korraga on tähelepanu keskmes ühe klassijuhataja 
olukord. Juhtumi valikuks on mitmeid võimalusi. 
Tavaliselt grupp otsustab, et kuidas nad juhtumit 
valivad.

Juhtumist rääkimine
Alguses saab juhtumiomanik võimaluse 
segamatult oma olukorda kirjeldada.

Küsimuse püstitamine
Enne edasiliikumist esitab juhtumiomanik 
küsimuse, millele ta vastust otsib.

Küsimuste esitamine
Nüüd on grupiliikmetel omakorda võimalus 
esitada täpsustavaid küsimusi, mis aitavad 
olukorrast ja juhtumiomaniku rollist paremini aru 
saada.

Refleksioon, süvenemine
Sageli enne lahenduste otsimist toimub veel 
süvenemine juhtumisse, püütakse üksteise abil 
olukorda erinevate nurkade alt mõista.

Lahenduste formuleerimine
Toimub lahendusstrateegiate väljatöötamine. 
Osalejad jagavad, mida nemad sarnases olukorras 
teeksid.

Juhtumiomaniku kokkuvõte
Juhtumiomanik jagab enda taipamisi ja järgmiseid 
samme, mis ta teeb.

Võimestamine
Osalejad toovad esile juhtumiomaniku ressurssid 
ja tugevused.

Õppimise kokkuvõte
Oluline on, et iga osaleja sõnastab enda õppimise 
protsessi jooksul – mida ta endaga kaasa võtab, 
mis oli tema jaoks väärtuslik.
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Juhtumiarutelu  
tavapärased etapid

Kokkuvõttena võib öelda, et toimub peamiselt 
klassijuhataja tööga seotud juhtumite arutelu, 
oma töö reflekteerimine.



Baasmudel on sageli olnud üheks grupiliikmete lemmikuks. Mudelit saab kergesti nii lihtsustada kui ka sügavuse 
taset suurendada. Seda saab läbi viia nii füüsiliselt grupiga koos olles kui ka virtuaalselt.

Mudeli teeb efektiivseks väga hea struktuur, mistõttu on selle abil lihtne protsessi juhtida. Oluline on, et osalejad 
tõepoolest mudeli struktuurist kinni peavad. Enne protsessi algust on hea see üheskoos ülevaadata. Hea on 
kokkuleppida, kuidas sessioonijuht protsessi juhib – nt ütleb enne igat etappi, mida selles etapis tehakse, annab 
grupile teada ajakasutusest, tuletab meelde kokkuleppeid.

Nii küsimuste esitamise kui lahenduste etapis kirjutavad osalejad oma mõtted paberile, enne kui jagavad neid 
grupiga. Kõikidel on võrdselt aega ja välditakse grupimõtlemist. Seetõttu tuleb välja iga osaleja unikaalne panus. 

Oluline etapp mudelis on refleksiooniring, mis annab juhtumiomanikule võimaluse kuulata pealt kolleegide arutelu, 
kus nad süvendavad oma arusaamist tema juhtumist. Seda kogemust on osalejad eriliselt väärtuslikuks pidanud. 
Sageli tekivad juhtumiomanikul lahendused juba siis, kui ta kuuleb teiste arutelu kõrvalt. Arutelu etapis ei otsita 
veel lahendust, vaid püütakse mõista juhtumit sügavamalt. Oluline pole jõuda ühesugusele seisukohale, vaid avada 
juhtumi erinevaid tahke.

Mudelit saab lihtsustada nii, et refleksiooniring ära jätta. Nt olukorras, kus  grupiliikmed oma hinnangulisusest pole 
teadlikud ja nende refleksioonioskused on veel madalad. Siis võib mudelit lihtsustada ja otse küsimuste etapist liikuda 
edasi lahenduste etappi. Samuti võib refleksiooni asemel arutleda erinevaid lahendusi. See tõstaks selle etapi uurimise 
etapist lahenduste leidmise etappi. Oluline on rõhutada, et pigem otsida võimalikult palju erinevaid lahendusi. 

Baasmudeli abil on võimalik väga sügavalt juhtumiga töötada. Selle sügavuse saab anda 
grupirefleksioon. Samas töötab mudel hästi ka grupis, kus refleksioonioskused pole nii suured. 
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Kovisiooni baasmudel
ka “incident method“ mudel (Signe Vesso, „Juhtumite lahendamine. Kovisiooni  käsiraamat“)



III ETAPP: Küsimustele vastamine (10 min)

Juhtumiomanik vastab küsimustele (vastab konkreetsele küsimusele, ei laienda teemat). Küsitakse 
kirja pandud küsimusi, jooksvalt uusi juurde ei lisata. Kui küsimuse esitas juba eelnevalt keegi teine, 
siis korduvalt sama küsimust ette ei loeta ja vastaja ei pea kaks korda samale küsimusele vastama.

*Virtuaalne variant: vaata eelmine punkt

Baasmudeli etapid

I ETAPP: Juhtumi kirjeldus ja küsimuse püstitamine (10 min)

Juhtumiomanik räägib juhtumist pikemalt, teised kuulavad
Grupiliikmete roll: selles etapis on oluline juhtumit tunnetada, kuulata, kuidas omanik sellest räägib, 
mida ta räägib ja mida ta ei räägi. Soovi korral võib endale märkmeid teha. Täpsustavaid küsimusi 
esitada ei tohi.
Juhtumiomanik esitab grupile küsimuse, millele ta soovib grupiliikmete abil lahendust leida. Küsimus 
on hea kirja panna A4 paberile markeriga, nii et kogu protsessi jooksul grupiliikmed näevad seda. 

Küsimus võiks alata sõnaga „Kuidas..?“

*Virtuaalne variant: Sessioonijuht kirjutab ise küsimuse ja näitab seda oma ekraanil, nii et kõik seda näeksid.
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II ETAPP: Grupiliikmete küsimused (3-5 min)

Grupiliikmed kirjutavad kõik vaikides paberile kuuldud juhtumi kohta üks-kaks küsimust.
Kirjutatakse ainult  küsimusi – mitte varjatud soovitusi ega nõuandeid.

*Virtuaalne variant 2 ja 3 etapp: Grupiliikmed kirjutavad korraga 1-2 küsimust vestluse aknasse. 
Juhtumiomanik loeb küsimused järjest ette ja vastab. Peale seda protsess vajadusel kordub.

IV ETAPP: Arutelu (10 min)

Grupiliikmed reflekteerivad juhtumit omavahel. Juhtumiomanikult enam lisainfot ei küsi.
Juhtumiomanik istub grupist välja, pisut kaugemale (nt istub seljaga grupi poole) ja kuulab arutelu, ta ei sekku. Võib 
oma mõtteid kirja panna.

Grupiliikmete eesmärk on süvendada mõistmist, saada juurde erinevaid vaatenurki, mõista mis on 
loo “tuum”. Grupiliikmed otsivad seoseid, peidetud tähendusi. Eesmärk ei ole ühisele seisukohale 
jõudmine. Arutelul ei anta juhtumiomanikule hinnanguid.

*Virtuaalne variant: Juhtumiomanik lülitab enda video välja. Sessioonijuht näitab aeg-ajalt grupile juhtumiomaniku 
sõnastatud küsimust, et grupp püsiks fookuses.



V ETAPP: Lahenduste kirjapanek (5 min)

Juhtumiomanik istub grupi juurde tagasi. 
Grupiliikmed kirjutavad kõik vaikides paberile, mida nemad teeksid kui oleksid juhtumiomaniku 
olukorras, lähtudes juhtumi omaniku esitatud küsimusest. Alustavad: “Mina...“

*Virtuaalne variant: Grupiliikmed kirjutavad vestluse aknasse omapoolse lahenduse “Mina...”. 
Hetkel nad seda veel teistega ei jaga.
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VI ETAPP: Lahenduste üleandmine (5-7 min)

Grupiliikmed loevad lahendused/ideed ette ja annavad juhtumiomanikule. 
Juhtumiomanik tänab ideede eest. Tähtis on, et teema omanik ütleb igale osalejale vaid ühe sõna 
“Tänan”. Ta ei hakka ideid eraldi kommenteerima.

*Virtuaalne variant: Grupiliikmed jagavad kordamööda vestluse aknasse kirjutatut ja loevad selle 
ette. Juhtumiomanik tänab.

VII ETAPP: Juhtumiomaniku kokkuvõte (3-5 min)

Juhtumiomanik ütleb grupile, mis taipamisi ta sai ja mis on ta järgmine samm. 
Oluline on grupiliikmetesse väärtustav suhtumine s.t juhtumiomanik ei hakka ideid “maha 
tegema” (olen seda proovinud, ei tööta jne). Kui juhtumiomanik ei tea veel, mida ta järgmise 
sammuna teeb, siis võib ta lihtsalt öelda, et vajab mõtlemisaega.  Lõpus võib veelkord gruppi 
tänada kaasamõtlemise eest.

*Virtuaalne variant: Juhtumiomaniku kokkuvõte- taipamised ja järgmine samm

LISAETAPP (soovi korral): võimestamine

*Virtuaalne variant: Grupiliikmed kirjutavad vestluse aknasse vastuse küsimusele „Miks ma usun, et juhtumiomanik 
saavutab soovitu?“ tuues välja tema tugevused. Grupiliikmed loevad need ette.

VIII etapp: Grupiliikmete kokkuvõte (10 min)

Iga osaleja ütleb lühidalt, mida ta sellest juhtumist enda jaoks õppis, mis mõtteid ta endaga kaasa 
võtab (enne grupiga jagamist võiks igaüks enda jaoks olulisemad õppimised kirja panna).
Juhtumit edasi ei lahendata ja ideid enam juhtumiomanikule ei jagata!  
Juhtumiomanik on juhtumi oma kokkuvõttega lõpetanud ja sellest tuleb kinni pidada. Nüüd on 
fookuses grupiliikmed.

*Virtuaalne variant:  Lõpuring – mis ma sellest sessioonilt kaasa võtan (üks lause).
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Tugevustele suunatud mudel toob lisaks 
juhtumiomanikule fookusesse ka inimese, kellega juhtum 

on seotud – nt õpilase või lapsevanema (mudelis nimetatud 
kliendiks).  Mudel on pärit CARe metoodika käsiraamatust 

„Kuidas klientidest saavad kodanikud“,  J.P. Wilken ja D.den 
Hollander, 2015. 

Tugevustele 
suunatud

mudel

Mudel on väljatöötatud spetsialistidele, kes tegelevad 
sotsiaalselt haavatavate sihtrühmadega. Sobib 

eelkõige inimestele, kes soovivad oma töö kvaliteeti tõsta, 
leida lahendusi oma klientide toimetuleku ja heaolu 
tõstmiseks. Nt sotsiaaltöötaja, klienditöö tegija, õpetaja 
jpt. Kogu mudel on ülesehitatud kliendi tugevuste 
leidmisele. Eesmärk on aidata juhtumiomanikul näha 
oma kliendi positiivseid eesmärke, tugevusi ja ressursse 
ja neid lahenduste leidmisel rakendada. 

Esialgu võib juhtumiomanikul olla päris keeruline oma 
kliendi soove ja vajadusi leida. Sageli ollakse rohkem 
keskendunud iseendale. Töö kliendi eesmärgiga on 
seetõttu väga väärtuslik. 

Näide: õpetaja kirjeldas raskusi ühe õpilasega. Õpilane 
segab tundi, räägib roppusi, ei keskendu õppimisele. 
Kui juhtumiomanikul tuli sõnastada õpilase vajadused, 
eesmärgid siis esimese hooga ta ütles: „Mind närvi ajada, 
tundi segada“. Kuid see oli õpilase tegevuse tagajärg – 
õpetaja ärritus. Mis võiks olla õpilase vajadus, tema 
positiivne eesmärk? Seejärel sõnastas õpetaja, et see võib 
olla vajadus saada tunnustust ja tähelepanu. Inimesed 
kalduvad neid tagajärgi, mis inimese käitumine neile 
põhjustab, pidama tema eesmärkideks.

Juhul kui juhtumiomanik mõistab paremini teise poole 
võimalikke tegelikke eesmärke, siis hakkab ta nägema ka 
uusi lahendusi olukorrale.

1Küsimuste esitamise etapis keskendutakse kliendi 
tugevuste leidmisele. Sessioonijuht saab toetada 

grupiliikmeid, innustades neid küsimusi küsima, mis 
otsiksid kõikvõimalikke olukordi kliendi minevikust, kus 
tal on olnud õnnestumisi, kus ta on rahul olnud, kus tal on 
koostöö sujunud jne. Ta julgustab uurima, mis siis toimis. 
Lisaks tuletab ta meelde otsimaks kliendi tugevusi selle 
kaudu, mis talle teha meeldib või on kunagi meeldinud 
teha. Millised on tema võrgustiku võimalused. 

2   Juhtumiomaniku küsimusele otsitakse lahendusi  
ajurünnaku abil. Ajurünnaku puhul on oluline hoida 

tempot, õhutada grupiliikmeid edasi mõtlema, looma 
uusi ideid jne. Vältida tuleks seda, kui osalejad hakkavad 
ideid kommenteerima, arutlema nende üle. Oluline 
on kokku leppida ajurünnaku reeglid: kõik ideed on 
teretulnud, oluline on ideede hulk, mitte kvaliteet, ühtegi 
ideed ei kommenteerita. Sessioonijuht peaks julgustama 
uute ideede sündi. Teinekord võib märkamatult hakata 
toimima dünaamika, et grupiajurünnaku asemel tekib 
kahe-kolme inimese jutuajamine. Siin on oluline, et 
sessioonijuht õhutaks kõikidelt ideede panustamist. 

Oluline on, et sessioonijuht võtab vastutuse protsessi 
ohjamise eest. Nt võib kokku leppida, et sellel ajal, kui 
ta ideed üles kirjutab, on grupis vaikus, igaüks mõttes 
mõtleb juba järgmist ideed.



Tugevustele suunatud 
mudeli etapid
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I. Juhtumi tutvustamise etapp
on pisut erinev kui baasmudelil. Sessioonijuht intervjueerib juhtumiomanikku. Ülejäänud grupp ei sekku, vaid 
kuulavad. Vajadusel teevad märkmeid.

Auditoorne variant: oluline on tahvli kasutamise 
võimalus.  Lisaks on hea, kui saab kasutada ka seinapinda. 

II. Juhtumi täpsustamise etapp (10 min)
Sessioonijuht küsib juhtumiomanikult küsimusi, teised kuulavad. 

Kõigepealt palub sessioonijuht juhtumiomanikul anda lühike ülevaade kliendist ja enda 
suhtest temaga, sh milline klient inimesena on (tema olek, erilisus, huvid jms). Näiteks õpetaja 
puhul on kliendiks õpilane või lapsevanem, sotsiaaltöötaja puhul konkreetne isik, kellega ta 
töötab, juhi puhul meeskonnaliige jne. Tähtis on, et grupiliikmetel tekib tunnetus antud loost. 

Teisena uurib sessioonijuht kliendi käitumise taga olevat positiivset eesmärki või soovi. Juhtumiomanik 
võib küll kirjeldada kliendi käitumist, kuid sessioonijuhi ülesanne on uurida, et mis võiks olla kliendi 
positiivne eesmärk, mis tingib antud käitumise. Mille järele tunneb ta kõige rohkem vajadust? 
Juhtumiomaniku küsimus grupiliikmetele „Kuidas..?“

*Auditoorne variant: Sessioonijuht kirjutab (või palub juhtumiomanikul seda teha) nähtavale kohale kliendi soovi ja 
juhtumiomaniku küsimuse.
*Virtuaalne variant: Sessioonijuht kirjutab vestluse aknasse kliendi soovi ja juhtumiomaniku küsimuse.

Kui kliendi positiivne eesmärk on sõnastatud, siis küsib sessioonijuht juhtumiomanikult, 
milles ta vajab grupiliikmete tuge. Juhtumiomanik sõnastab selle küsimusena „Kuidas...“. 

Milline on praegune olukord? Mida on juba kaalutud, tehtud, proovitud? 

III. Küsimuste etapp (10 min) 
Grupiliikmed  küsivad küsimusi, mis on suunatud kliendi tugevuste, võimaluste ja kogemuste uurimisele – kliendi 
soovid ja unistused; võimed ja oskused; omadused, hoiakud ja väärtused; ressursid; teadmised ja kogemused. Eesmärk 
on leida hiljem lahendusi, mis baseeruksid kliendi tugevustele. Juhtumiomanik vastab.

Virtuaalne variant: Sessioonijuht avab Wordi 
dokumendi oma arvutis ja jagab seda grupiga (võib 
kasutada ka Whiteboardi zoomis) – sinna lähevad 
kirja kliendi ja juhtumiomaniku eesmärgid. Samuti 
ajurünnaku tulemused.
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V. Juhtumiomaniku kokkuvõte (5 min)
Mida juhtumiomanik kaasa võtab? Millised on järgmised sammud? 

VI. Jõustamise etapp (5 min)
*Auditoorne variant: grupiliikmed kirjutavad post-it paberitele milliseid tugevusi nad juhtumiomanikus näevad. 
Loevad ette ja annavad üle. 
*Virtuaalne variant: grupiliikmed kirjutavad chat-i milliseid tugevusi nad juhtumiomanikus näevad. Loevad ette. 

VII. Lõpuring (5 min)
Igaüks jagab, mida juhtumist õpiti. 

IV. Lahenduste etapp (10  min)
Ajurünnak võimalike tegutsemisviiside üle. Oluline on ideede hulk! Eesmärk on, et grupiliikmed töötaksid loovalt ja 
lahendustele suunatult ning mõtleksid nii kliendi, juhtumiomaniku kui kogukonna võimalustele. 

*Auditoorne variant: sessioonijuht kirjutab ideed tahvlile. Tähtis on, et kõik ideed on korraga näha.
*Virtuaalne variant: sessioonijuht kirjutab ideed vestluse aknasse või ekraanil jagatavasse dokumenti.
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Edukogemuse uurimine on suurepärane võimalus õppida üksteise positiivsetest kogemustest. Mudel võimaldab 
grupiliikmetel juba toiminud lahendustest õppida. Mudeli juures esimesed kolm etappi sessioonijuht intervjueerib 
juhtumiomanikku, grupiliikmed kuulavad ja teevad märkmeid. Mudel on pärit CARe metoodika käsiraamatust 
„Kuidas klientidest saavad kodanikud“,  J.P. Wilken ja D.den Hollander, 2015. 

Edukogemuse uurimise mudel

Edukogemuse 
uurimise etapid

I etapp: Positiivse kogemuse kirjeldus (5 min)
Juhtumiomanik räägib lühidalt ühest oma edukast kogemusest.

II etapp: Mis selle kogemuse juures rõõmustas? (5 min)
Sessioonijuht palub juhtumiomanikul välja tuua:
Mis see oli, mis rõõmu valmistas? Mis veel? Mis oli tähendusrikas? Milline oli õnnestumisega seotud mõju? Keda see 
õnnestumine on mõjutanud kõige enam? 

III etapp: Edutegurid (5 - 10 min)
Sessioonijuht palub juhtumiomanikul välja tuua:
Mis olid toimivad edutegurid? Mille tõttu toimus muutus ja edu? Mis toimis?  Mida ja kuidas tehti? Mis veel?
Grupiliikmed kuulavad ja teevad märkmeid nende edutegurite kohta, mida nemad tähele panevad.

IV etapp: Grupiliikmete peegeldused (10 min)
Sessioonijuht palub grupiliikmetel välja tuua: 
Mida veel nad eduteguritena välja tooksid? Mida veel? Mida tahavad tunnustada? 

V etapp: Õppimine (5-10 min)
Sessioonijuht palub grupiliikmetel ja juhtumiomanikul endale üles kirjutada: 
Mida õppisin? Mida saaksin oma töös kasutada? Milliseid väärtuslikke mõtteid endale sain?
Grupiliikmed ja juhtumiomanik loevad ette, mis nad kirja panid.



Coaching on coachi poolt juhitud protsess, mille 
käigus julgustatakse teist poolt sihte seadma, oma 

arengu ja tulemuste eest vastutust võtma, probleeme 
loovalt lahendama ja enda kogemustest õppima. Coachi 
eesmärk on toetada inimesi oma potentsiaali teostamisel. 
Coaching suurendab eneseteadlikkust ja enesejuhtimise 
võimekust. 

• Mis on coaching?
• GROW mudel
• Arenguvestlustel GROW mudeli kasutamine 
• Arenguvestluseks ettevalmistamine
• GROW mudeli tööleht vestluseks 
• GROW mudel klassijuhataja töös klassiga

Coaching 
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Sellest tulenevalt on coach’i roll:

• Julgustada teisi avastama oma professionaalset 
ja isiklikku potentsiaali ning seda maksimaalselt 
rakendama

• Toetada teadlikkuse kasvu ja tähenduste leidmist
• Esile tuua inimese enda sisemine tarkus ja lahendused
• Soodustada iseseisvuse kasvu
• Toetada vastutuse võtmist
• Julgustada eesmärkide elluviimist

Praktilises suhtlemises väljendub see selles, et õigete 
vastuste etteütlemise asemel esitatakse küsimusi, millega 
aktiveeritakse teist poolt oma potentsiaali kasutama ja 
ise vastuseid leidma. Hirmutamise asemel äratatakse 
inimeses loovust. Vigadele keskendumise asemel 
otsitakse lahendusi. 

Kui vaadata muutunud õpikäsitlust, siis coachingule 
omane hoiak ja printsiibid toetavad õppijatega 
suhtlemist viisil, mis toetab õppijate eneseteadlikkust ja 
enesejuhtimist. Sellest lähtuvalt on oluline, et õpetajad 
tunneksid vähemalt coachingu baasmetoodikat.

Signe Vesso
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GROW mudel

GROW mudel kasutab seeriat avatud 
küsimusi aitamaks inimesel tõsta 
oma eneseteadvust  ning suurendada 
vastutust oma tegude ja käitumise üle.  
Selleks, et seda mudelit edukalt kasutada 
peab coach olema paindlik. Selle mudeli 
puhul võib tihti juhtuda, et jõudes teise 
või kolmandasse etappi võib avastada, 
et on vaja minna tagasi algusesse ning 
sõnastada eesmärk ümber.

GOAL

REALITY

OPTIONS

WHAT, WHEN, 
by WHOM, WILL 

Eesmärk – 
lühiajalised ja 

pikaajalised eesmärgid

Reaalsus – 
käesolevast olukorrast 

arusaamine

Võimalused – 
erinevad võimalused 

eesmärgi saavutamiseks

Mida tuleb teha, millal, 
kellega ja tahe seda teha

Coachingu vestluse ülesehituseks on maailmas laialt kasutatud GROW mudelit.  See on üks lihtsamaid mudeleid 
ja sageli alustatakse coachinguga tutvust tehes just GROW-st. Mudel kasvas välja parimatest praktikatest, mitte 
teooriast. Mudel on loodud Graham Alexander poolt 1984. aastal ja populariseeritud Sir John Whitmore poolt, kes 
võttis selle kokku järgmiselt:



GROW mudeli 
etapid
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I etapp: Eesmärk  
Mudeli esimeses etapis on oluline aidata paika panna fookus. Mis on soovitud tulemus? Sageli see pole nii lihtne. 
Inimesed üldjuhul teavad, mida nad ei taha. Tähtis on see, et inimene ise püstitab endale soovitud eesmärgi, mitte 
keegi teine ütleb talle selle ette. Sageli nii koolis kui ka tööl ollakse harjunud kultuuriga, kus kas õpetaja või siis ülemus 
ütleb õiged vastused ette. Sellisel viisil ei teki inimesel ei vastutust ega ka motivatsiooni hiljem eesmärgi elluviimisel.

Mõnikord on inimesel keeruline öelda, mis on tema eesmärk. Lihtsam on alustada üldisemalt ja uurida - millises 
teemas inimene soovib positiivset muutust. Kui ta kujutab ette, et möödas on 1 aasta - millised tulemused talle enim 
rõõmu teeksid. 

Enne konkreetse eesmärgi valimist võiks unistada laiemalt ja seejärel valida välja eesmärk, mis avaldaks enim mõju 
tervikule, oleks oluline, saavutatav, väljakutsuv, mõõdetav, tähtajaline.

Mida silmas pidada eesmärkide seadmisel

Mitte kiirustada, lasta inimesel kogeda, mis tunne 
on, kui eesmärk on saavutatud. Mis siis on teisiti, kui 
ta saavutab selle eesmärgi – mida ta näeb, kuuleb? 
Võib paluda  inimesel kasutades oma kujutlusvõimet 
kirjeldada olukorda tulevikust, kus ta on selle eesmärgi 
juba saavutanud. 

Oluline on välja selgitada, miks selle eesmärgi 
saavutamine on inimesele tähtis. Alles siis tekib 
seos eesmärgi ja inimese kui terviku vahel. See võib 
aidata tekitada suuremat motivatsiooni, aidata aru 
saada, milline on selle eesmärgi saavutamise mõju.  

Lahenduskeskne lähenemine pakub välja tulevikupildi 
selgitamiseks imeküsimuste tehnika, mis tähendab 
inimest mõtlema julgustavate küsimuste seeriat, 
mida ta teeb soovitud olukorras teisiti ja mida teised 
inimesed märkavad teda siis teisiti tegevat. Vastused 
neile küsimustele toovad esile palju väikseid olulisi 
detaile, mis iseloomustavad inimese soovitud eesmärki 
ehk tulevikupilti. Saab alustada nt lausetega: oletame, et 
räägid mulle ühe aasta kaugusel olevast ajast...; kujutame 
ette, et oleme saanud ajaratta aasta edasi keerata ja su 
elu läheb hästi.... Vastustes kuuleb juhendaja soovitud 
seisundi iseloomustust. Seda saab ümbersõnastamise 
abil inimesele tagasi peegeldada ja küsida kinnitust, kas 
ta tahab pühenduda kirjeldatud tuleviku arendamisele.

Abistavad küsimused: 
• Millises teemas soovid positiivset muutust? 
• Millise tulemuse üle eriti rõõmustaksid? 
• Miks see sulle oluline on? 
• Mis kasu see sulle annab? 
• Kui oled eesmärgi saavutanud, millest täpselt  

aru saad, millest teised aru saavad? 
• Mis on parim, mis siis on? 
• Mis on siis teisiti? 
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II etapp: Reaalsus/ Ressursid  
Mudeli teises etapis kaardistatakse eesmärgi poole 
liikumise stardikoht. Oluline on teadvustada kui lähedal-
kaugel ma täna juba olen soovitud eesmärgist. Selge 
arusaam eesmärgist ja teekonna algusest annab sisendi 
järgmisele mudeli etapile. Piltlikult pakitakse siin 
teadlikult seljakott, mis toetab eesmärgi saavutamist. 

Coachi roll on aidata leida inimese jõuallikad, kõik 
mis tal juba on olemas ja toetab eesmärgi saavutamist. 
Mida enam saab inimene enda tänastest ressurssidest 
teadlikumaks, seda loovam on ta võimaluste etapis.

Abistavad küsimused: 
• Mis juba täna on olemas, mis toetab eesmärgi 

saavutamist? 
• Kuidas saad oma tugevusi kasutada? 
• Kui lähedal oled täna eesmärgi saavutamisele? 
• Millest sa ammutad energiat eesmärgi poole 

liikumisel? 
• Mis annab sulle enesekindlust muutuse 

teostamiseks? 
• Millised olemasolevad omadused ja oskused 

toetavad eesmärgi saavutamist? 
• Mida su parim sõber ütleks, mis on sinu 3 peamist 

tugevust? 
• Mida oled juba praeguseni teinud eesmärgi 

saavutamiseks? 
• Kes moodustavad sinu toetussüsteemi? 
• Keda saaksid veel kaasata?  

III etapp: Võimalused
Võimaluste etapis on oluline ergutada loovust ja leida 
kõikvõimalikke ideid eesmärgi poole liikumiseks. 
Oluline on mitte veel hakata ideid analüüsima, vaid rõhk 
on kvantiteedil. Coachi roll on soodustada teise inimese 
loovust ja aidata tal leida võimalikult palju erinevaid 
lahendusi eesmärgi poole liikumiseks. Juhul kui inimesel 
nö enda ideed otsa saavad, siis võib soodustada teiste 
vaatenurkade kaudu mõtlemist – nt piirangutevabalt või 
läbi teiste inimeste „silmade“.

Abistavad küsimused: 
• Mida kõike võiksid teha, et eesmärki saavutada? 

Mida  veel? 
• Mis võiks olla olulisim tegevus? 
• Mida võiksid teha natuke teisiti? 
• Mida teeksid, kui poleks üldse piiranguid? 
• Millised võimalused veel tooks edu? 
• Mida keegi teine/kolleeg/ sõber soovitaks sul 

teha? 
• Kes on sind minevikus toetanud ja teeks seda 

nüüd jälle? 
• Kes  võiks teada mida teha? Mis ta ütleks? 
• Mis sa arvad, mida mina soovitaks? 
• Mida sa võiksid teha, mida sa praegu veel ei tee? 
• Mida teed juba praegu, mis viib sind sihile? 
• Millised võimalused on seda rohkem teha? 
• Kui vaataksid olukorda Kuu pealt, siis mis 

võimalusi näed? 
• Kui sul oleks aega, mida võiksid veel teha? 
• Kui sa oleksid julgem, siis mida võiksid teha? Jne
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IV etapp: Tegevuskava – mida, millal, kellega? Tahe
Viimases etapis aitab coach otsustada, mida eelnevalt kaardistatud võimalustest kasutada. Tähtis, et see on inimese 
enda valik. Coachi roll on aidata võtta vastu selged otsused. Oluline on pikema eesmärgi puhul kirjeldada vaheetappide 
tulemused. Tähtis on määratleda esimesed sammud väga täpselt. Coach aitab teadvustada tahet ja usku eesmärgi 
saavutamisse.

Abistavad küsimused: 
• Mida neist võimalustest tahad kohe võtta kasutusele? 
• Mis on esimene väike asi millega alustad kohe? 
• Mis tegevused otsustad ellu viia? 
• Millal mida teed? 
• Mis on kõige esimene samm? Järgmised sammud. 
• Kuna on hea aeg sellega alustada? 
• Mida selle järel teed? Kuna täpselt? Mis ajaks tehtud? 
• Kuidas näeks välja su tegevuskava ajalises järgnevuses?
• Kui palju usud, et eesmärgi saavutad? Kui kindel oled, et teed?  

Skaala 1..........10 
• Mida sul on vaja, et 100 % pühenduda sellele? 
• Mis aitaks sul veelgi enam pühenduda? 
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GROW mudeli kohest rakendamise võimalust näevad õpetajad 
arenguvestluste pidamisel. GROW mudeli abil saab läbi viia 
arenguvestluse osa, mis keskendub eesmärgi leidmisele ja tegevuskava 
tegemisele. 

Arenguvestlustel 
GROW mudeli 
kasutamine 

Keskendumine  tugevustele, kordaminekutele
Eelnevat perioodi analüüsitakse läbi kordaminekute, tugevuste rakendamise jms. Mineviku vigadele keskendumine 
võib kaasa tuua selle, et õpilane hakkab tegelema enesekaitsmisega ja tõestamisega. Lisaks mõjutab see tundeid – võib  
tekkida trots, pahameel, häbi, viha, kurbus. 

Arenguteemasid käsitletakse väljakutsete, eesmärkide võtmes. 
• Kuidas edasi? 
• Mis aitaks sul uuel perioodil kergemini, tõhusamalt jne tegutseda? 

Kui õpilane toob ise eelnenud perioodi ebaõnnestumised esile, siis saab seda käsitleda õppimise võtmes:
• Mis sa sellest kogemusest oled õppinud?
• Mida väärtuslikku oled õppinud tänu sellele kogemusele?

Eneseanalüüs
Vestlustel on fookus õpilase eneseanalüüsil st kõikide teemade juures esimesena analüüsib teemat inimene ise. 
Läbi eneseanalüüsi kasvab eneseteadlikkus, mis on aluseks enesejuhtimisele. Eneseanalüüsi võib soodustada 
nõustamisratta abil. Nt kui arenguvestlustel on fookuses kooli väärtused, siis saab kirjutada iga väärtuse ühte ratta 
sektorisse ning paluda hinnata, kuidas on õnnestunud selle järgi käituda.

Julgustamine
Oluline on klassijuhataja usk õpilase võimetesse, iseseisvusesse, tema kogemusse, loovusesse jne. Kui klassijuhataja 
huviga kuulab õpilase mõtteid, siis juba see on väga julgustav. Kui õpetaja kuulamise ajal  mõtleb nö „õigele vastusele“ 
või järgmisele küsimusele, siis see on tunnetatav ja pärsib teise poole enda avamist. Pigem teeb see ettevaatlikuks – 
mida ta minust tegelikult tahab? 

Isegi kui õpilane kohe ei tea mõnele küsimusele vastust, siis see võib tähendada vaid seda, et vaja on pisut aega 
anda või vaadata teemat läbi erinevate vaatenurkade. Kui õpetaja hakkab vastuseid ette ütlema, siis ta pigem naudib 
iseenda nutikust ning toetab teise poole abitust või passiivsust.

Coachingul põhimõtetel
baseeruva vestluse printsiibid:
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Motiveeriv eesmärk
Oluline on toetada õpilast uueks perioodiks teda motiveeriva, talle olulise, väljakutset esitava eesmärgi leidmisel.  

Mõnikord on keeruline öelda, mis mu eesmärk on. Lihtsam on alustada üldisemalt ja uurida, millises teemas õpilane 
soovib positiivset muutust. Kui ta kujutab ette, et möödas on 1 aasta (pool aastat), siis millised tulemused talle 
enim rõõmu teeksid. Enne konkreetse eesmärgi valimist võiks unistada laiemalt ja seejärel valida välja eesmärk, mis 
avaldaks enim mõju tervikule, oleks oluline, saavutatav, väljakutsuv, mõõdetav, tähtajaline.

Etteütlemine VS ise lahenduste leidmine
Väga oluline on, et õpetaja ei ütleks ise õpilasele vastuseid ette. Ajuteadlased koostöös psühholoogidega on teinud 
viimasel aastakümnel üha uusi põnevaid avastusi ning saanud nii uue ja palju täpsema pildi inimloomusest 
ja käitumisest. Kui sa püüad muuta teise inimese käitumist – isegi kui selleks on tegelik põhjendus – kogeb ta 
ebamugavustunnet. Aju saadab välja sõnumeid, et midagi on valesti, ning see mõjutab inimese mõtlemist ja ta 
läheb kaitsesse või ründab. Veenmine ei mõju inimestele soovitud moel ja ei kaasa neid. Inimaju võib käituda nagu 
kaheaastane laps: ütle talle, mida teha tuleks, ja ta vaidleb sellele automaatselt vastu. See peegeldab osalt seda, et aju 
on mustreid loov organ, millel on loomuomane soov luua uudseid ühendusi. Kui inimesed lahendavad probleemi 
ise, vallandab aju virgatsainete tulva nagu adrenaliinilaviini. Lihtsalt nõu andmisest pole kasu, ent kui sa küsitled 
inimest ja suunad teda lahendust otsima, siis loob see palju suurema eelduse muutuseks.

Taipamine peab tulema seestpoolt, mitte etteantud valmis järeldusena. Inimesed kogevad adrenaliinisarnast 
mõistmistulva üksnes juhul, kui nad ise selle ühenduste loomise protsessi läbi teevad. Heureka-hetk on positiivne ja 
ergutav kogemus ning sellest tulenev energiasüst võibki olla muutuse käivitamise kese, mis aitab võidelda sisemiste 
(ja väliste) jõududega.

Elluviimine, tegevuskava
Eesmärgid ei pruugi jääda saavutamata seetõttu, et õpilane neid ei soovi saavutada, vaid seetõttu, et harjumuste jõud 
on suur, teised ülesanded tulevad peale, pole aega mõelda konkreetseid samme ja iseenesest ei pruugi midagi juhtuda.

Lisaks eesmärgi sõnastamisele on klassijuhataja roll toetada õpilast tegevuskava koostamisel selle eesmägi poole 
liikumisel. See on oluline, kuna mõjutab selle eesmärgi saavutamist – kui õpilane teab, mis ta esimene samm on jne, 
siis suurema tõenäosusega ta selle teostab.

Klassijuhataja roll on toetada õpilast võetud eesmärgi saavutamisel - selleks lepivad nad vajadusel kokku 
omavahelised kohtumised, kus vaadatakse üle, mis vahepeal on tehtud ja vajadusel korrigeeritakse kas eesmärki 
või tegevuskava. Samuti lepitakse kokku õpilase tugivõrgustiku roll ja tegevused – juhul kui vestlusel osalevad ka 
vanemad.

Vastutus, usaldus
Inimene tunneb vastutust nende ideede elluviimise eest, mille loomises on ta osalenud. Kui klassijuhataja pole 
saavutanud õpilasega usalduslikku kontakti, siis ei pruugi ka sisuline osa vestlusest kvaliteetne tulla. Mida enam 
usaldus kasvab, seda enam õpilane avab ennast. Usaldus ei kasva kui õpetaja räägib ja püüab oma usaldusväärsust 
tõestada, vaid siis kui õpilane räägib ja õpetaja kuulab teda, on tema jaoks olemas.



Arenguvestluse puhul on tegemist strateegilise 
vestlusega, kus fookuses on pikem periood. Vestluse 

nimi võib olla ka koostöövestlus vm. Oluline on võime 
keskenduda pikemale perspektiivile – igaüks on teinud 
aasta jooksul midagi hästi. Samamoodi on võimalik 
leida sihid, mis on olulised õpilasele aasta perspektiivis. 
Lõksuks võib olla õpetaja keskendumine lühikesele 
ajavahemikule.  

Ideaalis võiks olla nii, et arenguvestlustele järgnevad 
coachinguvestlused, kus õpilasega koos vaadatakse üle, 
et kuidas tal läheb. Klassijuhataja roll on aidata õpilasel 
õnnestuda. 

Kui coachinguvestlused saavad koolikultuuri osaks, 
siis pole enam oluline eristada arenguvestlust ja 
coachinguvestlust. 

Klassijuhataja eeltöö enne arenguvestlust

Klassijuhataja mõtleb iga õpilase puhul läbi: tema 
kordaminekud, tugevused, mõned konkreetsed näited.

Ta tutvub eelmise korra arenguvestluse materjalidega – 
et saada oma vestlusele laiemat konteksti nt millised olid 
õpilase eesmärgid.

Õpetaja lepib kokku vestluse aja ja annab selleks 
ettevalmistavad küsimused, paludes enne vestlust võtta 
aega ja mõelda läbi vastused. 

Õpilase eeltöö enne arenguvestlust

Õpilane mõtleb enne vestlust läbi vestluse teemad. 
Küsimuste vastused on soovitav enda jaoks kirja panna. 
Kuid võib ka teistel viisidel ettevalmistust teha. 

Abistavaid materjale ja tööriistu (sh arenguvestluse jaoks) 
leiad kogumiku viimases osas.

GROW mudel 
klassijuhataja 
töös klassiga
GROW mudelit saab kasutada kogu klassiga koos 
näiteks klassijuhatajatunnis. See sobib kõikide teemade 
puhul, kus on vaja luua üheskoos positiivset muutust või 
saavutada ühist eesmärki.

Sellisel juhul tuleb igas GROW mudeli etapis õpilastest 
moodustada väikesed grupid. Igas etapis võiksid olla 
uued grupid. Kogu protsess tuleks visualiseerida – selleks 
on hea kasutada suurt seinapinda. Töövahenditena on 
vaja värvilisi või valgeid A4 pabereid ja markereid.
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Arenguvestluseks 
ettevalmistamine



I etapp: Eesmärk
Lepitakse ühiselt kokku, mis teemaga tegeletakse ja mis ajaks on soovitud muutus saavutatud. Nt ühisüritused või 
head suhted klassis vm.

Väikesed grupid arutavad ja panevad kirja A4 paberitele ”millest me aru saame kokkulepitud kuupäeval, et eesmärk 
on saavutatud”. Iga kriteerium tuleb kirjutada eraldi paberile suurelt markeriga – siis on võimalik neid rühmitada ja 
need on seina pealt nähtavad.

Juhendaja teeb seinale ajaskaala, kuhu ühte otsa kirjutab eesmärgi saavutamise kuupäeva. Kõik grupid loevad ette, 
mis nad paberitele kirjutasid ja kinnitavad need selle kuupäeva juurde.

Selle etapi lõpus võib teha juurde hääletuse – igaüks märgib täpiga, milline eemärgi saavutamise tunnus talle kõige 
olulisem on.

II etapp: Reaalsus 
Väikesed grupid arutavad, „kui lähedal me skaalal 1-10 klassina täna juba soovitud muutusele oleme“. 10 tähistab 
olukorda, et eesmärk on saavutatud. 

Grupid panevad kirja A4 paberitele:
• Mis on täna juba hästi seoses selle teemaga, mis ressurssid on olemas, mis toetab eesmärgi saavutamist, millised 

olemasolevad tugevused aitavad seda saavutada?  
• Mis on peamine takistus, mis tuleb lahendada?

Esitused: iga grupp märgib ajateljel, kui lähedal nad tajuvad, et nad praegu juba on eesmärgi saavutamisele. Sinna 
juurde lisavad A4 paberid – loevad need ette.

III etapp: Võimalused 
Väikesed grupid arutavad “mida kõike võiks teha, et saavutada soovitud muutus?”, võttes arvesse 2. etapis kirjutatut. 
Iga mõte pannakse kirja eraldi A-le.

Gruppide esitlused: kõik ideed kinnitatakse seinale, sarnased koondatakse kokku.

IV etapp: Tegevuskava 
Iga õpilane saab 2-3 täpikleepsu ja paneb need tegevuste taha, mida tema arvates kindlasti peaks tegema. Kõige enam 
kleepse saanud tegevused tuuakse esile.

Arutelu gruppides: millest alustada, kuupäevad, vastutajad.

Gruppide esitlused. Iga grupp valib ühe esindaja. Gruppide esindajad koostavad ühiselt saadud ettepanekutest 
tegevuskava.

23

Grow mudeli 
etapid



Alustava klassijuhataja toetamine

Kuidas kool saab toetada alustavat klassijuhatajat:

• Luua  koostöö alustavate ja  juba kogenud 
klassijuhatajate vahel, soodustada üksteiselt õppimist

• Toetada koostööd eelmise klassijuhatajaga 
• Luua toimiv mentorlussüsteem. Oluline on, et igal 

alustaval klassijuhatajal on mentor
• Võimalusel võiks koolis olla kaks mentorit, kes 

tegelevad noorte õpetajate väljaõpetamisega
• Anda uuele klassijuhatajale soovitusi, nt kuidas suhelda 

lapsevanematega, kuidas tegutseda kriisis
• Oluline on arendav regulaarne tagasiside algajale 

klassijuhatajale
• Tagada reaalsem ülevaade koolis toimuvast (koolitus, 

kogemuste jagamine...) enne tööle asumist, et vältida 
noorte õpetajate koolist lahkumist

• Koolil võiks olla nö „Alustava klassijuhataja 
käsiraamat“ või infovoldik, kus on kokku kogutud 
oluliseim info, mis puudutab klassijuhataja tööd 
(nt kuidas ette valmistada ja läbi viia lapsevanemate 
koosolek, arenguvestlus, täita e-kooli jne)

• Väiksem koormus 

Ootused mentorile:

• Jagab oma materjale (töölehti, raamatuid...)
• On abivalmis ja toetav
• Soovitab, kuidas suhelda vanematega, aitab toime tulla 

ärevusega, mis tekib lapsevanematega suhtlemisel 
(jagab infot sobiva koolituse kohta)

• Aitab uurida endiselt klassijuhatajalt õpilaste tausta
• Juhendab, kuidas täita e-kooli klassijuhatajana
• Aitab ette valmistada arenguvestlusi õpilaste ja nende 

vanematega
• Juhendab, kuidas ja millal korraldada ekskursioone ja 

õppekäike
• Aitab uurida, mis on KIVA ja kuidas KIVA-tunde läbi 

viia
• Selgitab, kuidas on korraldatud söökla ja 

garderoobisüsteem
• Aitab luua koostööd aineõpetajatega
• Juhendab, kuidas luua ühtset klassikollektiivi
• Juhendab, kuidas lahendada erinevaid konflikte
• Annab ülevaate klassijuhataja koostöövõrgustikust 

(psühholoog, sotsiaalpedagoog, lastekaitse jne – 
millal, mis teemal, kelle poole pöörduda), juhendab, 
kuidas käituda kriisiolukorras.
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Klassijuhatajate
toetamine
•	 Alustava	klassijuhataja	toetamine
•	 Kõikide	klassijuhatajate	toetamine
•	 Soovitused	klassijuhatajalt	klassijuhatajale

Õpikodade käigus kaardistasime ka klassijuhatajate ootused ning ettepanekud mentorlussüsteemile ja 
klassijuhatajate toetamisele. Aruteludes osalesid nii algajad kui ka kogenud klassijuhatajad.

Ühine arusaam oli, et klassijuhataja vajab tuge, mitte ainult esimesel õppeaastal, vaid kogu karjääri jooksul. 
Klassijuhataja mängib õpilaste elus suurt rolli, seega temast sõltub väga palju. 



Kõikide klassijuhatjate toetamine

Ka kogenud klassijuhatajad võivad vajada tuge. Praegusel 
ajal on muudatused väga kiired. Mentorlussüsteemid 
võiksid olla paindlikud ja arvestada reaalelulisi vajadusi. 
Heaks näiteks on nt digipädevusega seotud mentorlus. 
Klassijuhatajad võiksid tunnetada ennast ühise 
klassijuhatajate meeskonnana.

Kuidas kool saab toetada kogenud klassijuhatajat:

• Järjepidevus kooliastmete klassijuhatajate vahel
• Nooremate ja vanemate kolleegide koostöö
• Oluline on omavahelise suhtlemise ja infovahetuse 

regulaarsus, süsteemsus
• Regulaarsed klassijuhatajate kohtumised õppeaasta 

alguses, esimese kuu lõpus jne
• Ühised ümarlauad
• Tugirühm kolleegidelt, kogemusgrupid, kovisioonid
• Koolisisesed seminarid
• Koolijuhtkond märkab ja kiidab
• Koolikultuur, kus kõik räägivad avatult oma muredest 

ja neid saab koos lahendada
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Soovitusi õpilaste toetamiseks

Õpilasega probleemide korral:
• Märkan, reageerin, võtan aega, AGA teadvustan, et 

minu aeg on piiratud
• Teavitan vanemaid, kooli juhtkonda ja vastavaid spet-

sialiste
• Teen koostööd aineõpetajatega
• Kui olukord ei muutu ja tegu on püsiva probleemiga, 

pöördun kooli tugispetsialisti poole (psühholoog, sot-
siaalpedagoog)

• Oluline on, et oleks üks ja sama inimene, kes veab ja 
juhib lahenduste leidmise protsessi

• Koostöö on võti!

Õpilas(t)e toetamine distantsõppe ajal (kodutööd, 
puudumised...):
• Teen kokkuleppeid nii õpilaste kui ka vajadusel lapse-

vanematega
• Oluline on järjepidev selgitamine, meeldetueltused
• Lähenen individuaalselt
• Jälgin, et kodutöö maht oleks õpilasele jõukohane
• Lähenen loominguliselt – annan loomingulisi, „kastist 

välja“ ülesandeid
• Õpetajana (koolina) kasutan atraktiivseid keskkondi 

(1-2 tk)
• Suunan klassi omavahelisele koostööle – ühine vest-

lusgrupp keskkonnas (Hangouts, Messenger vms)
• Olen toeks!

Võimalusi klassi liitmiseks:
• Klassijuhatajatund või infominutid (gümnaasiumis)
• Õppeprotsessi kaasamine (õpikeskkonnad)
• Klassiga aktiivne osavõtt erinevatest võistlustest
• Ühine koosviibimine - tekitame mõnest sündmusest 

traditsiooni (nt grillimine õppeaasta lõpus kellegi aias)
• Lasen õpilastel ise üritusi organiseerida, sh suuri kooli 

üritusi

• Osaleme-korraldame distantsõppe ajal nt virutaalse 
ekskursiooni

• Ühine filmiõhtu (klassis/veebiruumis)
• Kaasan lapsevanemaid/vilistlasi, kes jagavad klassile 

oma tööalaseid kogemusi
• Osaleme klassi kollektiivi liitvates programmides
• Õpitoad, nt pantomiim (VAT teater)
• Ühine joonistamine veebis (kindel teema)

Kuidas enda kui klassijuhataja eest hoolitseda, selleks 
et õpilasi toetada:
• Panen kõik lapsevanemate ja õpilaste negatiivsed 

kommentaarid ja kirjad kõrvale ning tegelen nendega 
vajadusel hiljem.  Võtan endale aega rahuneda

• Leian kolleegi, kellelt paluda abi ja toetust
• Leian päevas aega töömõtetest eemaldumiseks, nt 

mõne tegevuse kaudu, mis aitab mõtted mujale viia
• Füüsiline liigutamine on ka vaimsele tervisele hea
• Harjutan teadlikkust (mindfulnessi praktikaid) ja ka-

sutan kõiki meeli
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Alljärgnevad soovitused pärinevad klassijuhatajate õpikojas osalenutelt ja põhinevad klassijuhatajate kogemustele 
ning need on arutletud ja kirja pandud ühiste rühmatööde käigus. 

Soovitusi klassijuhatajalt 
klassijuhatajale



Soovitusi lapsevanematega suhtlemisel

Nipid ja head praktikad
• Regulaarne suhtlus iga lapsevanemaga eraldi 

(kirjalikult, telefonis või Zoomis). Individuaalse 
suhtluse eelis on lapsevanema avanemine (suures 
ringis sellist usalduslikku suhet ei teki); huvi üles 
näitamine (nt haigestumise korral). Vanemaga 
suheldes lapse kiitmine (positiivne tagasiside), mis 
annab lapsevanemale tunde, et klassijuhataja ei helista 
ainult probleemide pärast

• Ükskõik, milline on lapsevanema pöördumine (sh ka 
kui ründav), hoian õpetajana peas mõtet, et lapsevanem 
on mures oma lapse pärast, ta on ise puntras

• Hoian „neutraalset“ stiili („Täna juhtus [õpilase nimi] 
üks intsident. Palun rääkige omavahel!“) ja väljendan 
mina-sõnumiga oma tundeid („See teeb mind 
kurvaks!“)

• Jagan infot (nt tasuta koolituste kohta) ja julgustan
• Sean endale ajalised piirid, et lapsevanemad harjuksid, 

mis ajal õpetaja helistab. Annan lapsevanematele 
kooliaasta alguses oma tööajast teada ja selgitan millal 
on õpetaja tööaeg

Suhtlemine    õpetaja jaoks   „keeruliste“    lapsevanematega
• Olen rahulik ja viisakas
• Kaasan tugispetsialisti (psühholoogi, 

sotsiaalpedagoogi)
• Teen eelnevalt kokkulepped lapsevanemaga, palun et 

ta paneks küsimused kirja ning saadaks need kirjalikult
• Kaasan kolleege (õppealajuhataja, psühholoog, 

sotsiaalpedagoog,...)  kohtumisele, 
ei kohtu „üks ühele“ 

 
 

 

• Mõtlen läbi vestluse läbiviimise ja kulu
• Mõtlen eelnevalt läbi ja lepin kokku suhtlemisreeglid
• Alustan juttu positiivsest tagasisidest lapsele 
• Vestluse käigus peegeldan, täpsustan avatud 

küsimustega. Nt rõhutan, et püüan aru saada Teie 
mõttest...

• Vajadusel kutsun kokku ümarlaua 

Ümarlaua korraldamise põhimõtted
• Valmistun põhjalikult, sh koondan kokku probleemi 

tuumaga seotud info nö tõendid, faktuaalne materjal
• Kasutan vestlusel mõnda mudelit või strukuutri, 

näiteks:
 •   vajadusel kasutan küsimuste kaarte – suunavad  
 olukorda mõtestama ja lahendusi leidma
 •  nt GROW-mudeli kasutamine     
 (annab ühise platvormi, eesmärgi sõnastamine,  
 kõigi kaasatus)
• Konstruktiivne mittesüüdistav õhkkond, et probleemi 

lahendada, eesmärk on lahenduseni jõudmine
• Kokkulepitud reeglid
• Kokkulepitud rollid (koosoleku juht, õpetaja, 

psühholoog, lapsevanem)
• Täpne ülevaade probleemist eelinfona
• Võimalusel pidepunktid teemadest vanemale ja lapsele 

eelnevalt edastamiseks
• Täpne ajaraamistik
• Häälestatus probleemi lahendamisele ja koostööle
• Lapsele ja vanematele turvalisema keskkonna 

loomiseks peaks olema kooli esindajaid või muid 
spetsialiste umbes sama palju 

• Ümarlaua osalejate arv võiks olla optimaalse grupi 
suurusega (kuni 7 inimest)

• Pööran tähelepanu ka ruumile ja ruumisuhtele – 
kuidas keegi istub, kuidas teiste suhtes asetsevad, luua 
vestlusRING

• Tutvustan osalejaid
• Teavitan, et ümarlaud protokollitakse ja tutvustan ka 

seda, kes protokollib
• Pean meeles, et kõik osapooled peavad sõna saama
• Kirjalikud kokkulepped, mis lasen vanemal ja lapsel 

allkirjastada
• Kirjalikke kokkuleppeid jagan ka vanemate ja lapsega
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Võimalikud arenguvestluseks ettevalmistavad küsimused  

Ole hea ja võta pisut aega selleks, et mõelda, kuidas saaksime koolina ja klassina areneda. 
Kuidas soovid ise areneda? 

1. Mis toimib koolis, klassis hästi, millega oled rahul, mis saavutusi pead oluliseks 
jms. Millised on  arengukohad, mida saaks veel paremini teha, teisiti teha, mitte 
teha, mida ägedat võiks tulevikus luua, milliseid võimalikke võimalusi sa näed? 

2. Millised on sinu eelnenud perioodi kordaminekud, mis õnnestus, millega oled rahul, kuidas said oma tugevusi 
rakendada, mis eriti rõõmu teeb jne? Millises teemas soovid positiivset muutust? Millise tulemuse üle eriti 
rõõmustaksid? Miks see sulle oluline on? Mis on sinu arengueesmärk?
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Abistavad materjalid
ja tööriistad
Kogumiku viimasest osast leiate veel abistavaid mudeleid, töölehti ja 
näidisjuhtumeid, mida kasutada näiteks harjutades.

Arenguvestluse pidamisel võib 
järgida skeemi:

Sissejuhatus

Kool ja klass: 
Mis on hästi ja kuidas edasi?

Õpilane: 
Mis on hästi ja kuidas edasi?

Koostöö:
Kokkulepped

Signe Vesso
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GROW mudeli tööleht vestluseks (lühike variant)

Vali üks teema, milles soovid muutust/arengut

1. EESMÄRK  

Kirjelda hetke tulevikus, kui kõik on selle teema osas nii nagu sa soovid. Räägi lähemalt, kuidas siis on? Mis on 
teisiti? Miks see eesmärk sulle oluline on?

Pane kirja 2 mõõdetavat tunnust, millest saad aru, et oled eesmärgi saavutanud:
1)
2)

Pane kirja aeg, millal on eesmärk saavutatud:..................

2. HETKEOLUKORD  

Pane kirja 3 asja, mis täna on olemas ja/või toetab sul eesmärgi saavutamist
1)
2)
3)

Pane kirja 1 takistus, mis täna on puudu või takistab sul eesmärgi saavutamist?
1)

3. LAHENDUSED JA VALIKUD 

Mida kõike sa võiksid teha, et oma eesmärki saavutada?
1)
2)
3)
4)
5)

4. TEGEVUSPLAAN ja TAHE 

Mis on 1. tegevussamm, aeg
Mis on 2. tegevussamm, aeg
Mis on 3. jne tegevussamm, aeg 

Mis on 1 konkreetne tegevus, mida saaksid teha juba homme?

TAHE: Hinda skaalal 1-10 kuivõrd oled valmis pingutama ja tahad eesmärki saavutada? ......................
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See Walt Disney poolt välja töötatud ja hilisemalt Robert Diltsi poolt edasi arendatud meetod aitab hästi, juhul kui 
on kahtlusi mõne idee või plaani teostatavuse osas või soovite julgustada rühma initsiatiivi võtma. Harjutust saab 

teha nii individuaalselt kui rühmaga.

Soovitatav kasutada rolli iseloomustavaid vahendeid - üks iga rolli jaoks (unistaja, realist, kriitik). Võite panna kolm 
tooli ja määrata igale toolile oma rolli. Saate lihtsalt rollide nimed paberile kirjutada, pliiatsi vastava rolli nimele 
nihutada ja järjestikku “kehastuda”.

Kui teete meetodi läbi koos rühmaga, eraldage igale rollile kolm kohta, et rühmadel oleks võimalus üksteist segamata 
arutada. Kui rühm on suur, siis jagage see mitmeks alarühmaks (5-6 inimest) ja kõik need alarühmad liiguvad 

Walt Disney 
meetod

Etapid

1.  Valige teema. 

2.  Unistaja (lapse) roll
Kujutage ette oma eesmärki või unistust, nagu oleksite 
selle juba saavutanud. Kirjeldage seda pilti võimalikult 
üksikasjalikult ja inspireeritult. Ärge hoidke ennast tagasi! 
Kõik on võimalik! Võite kasutada loovust: luua grupiga 
visand, joonistada pilt, liimida kollaaž jne. Eesmärk on 
leida parim viis oma soovide esitamiseks ja mõneks ajaks 
teleporteerimiseks sellesse tulevikku.

Abistavad küsimused:

• Mida täpselt soovite, et juhtuks?
• Kus te olete?
• Mida te kannate?
• Kes on teie kõrval?

• Mida te teete?
• Mida ütlete endale eesmärgi saavutamise hetkel?
• Mida teised inimesed teile sellest räägivad?
• Kuidas te sellesse suhtute?
• Mis muutus?
• Mida olete õppinud?
• Miks on see eesmärk teie jaoks nii tähtis?
• Mida see aitab teil saavutada?
• Miks teil on vaja seda saavutada?
• Kelle jaoks võiks see veel oluline olla?
• Vaadake ennast täna ja andke endale nõu sellest 
ideaalsest tulevikust.

Mida eredam on kujutluspilt, seda rohkem teavet saate 
sealt koguda. Pärast seda saate liikuda realisti “toolile” ja 
muuta saadud pilt realistlikumaks.
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3.  Realisti roll (täiskasvanu)
Realisti ülesanne on kõik välja arvutada, võimalused kirja 
panna, sammud läbi mõelda. 

NB! Kriitik on sageli osavalt maskeeritud realistiks. “On 
täiesti reaalne, et see eesmärk on ebareaalne” – Realist 
ei ütleks seda kunagi. Selle asemel proovib ta ajakava 
kohandada või täpsemalt kirjeldada ressursse, mis pole 
praegu saadaval. Kuid ta ei ütle kunagi, et eesmärgi 
saavutamine on võimatu. Kui sellised vastuväited tekivad 
realisti rollis, kirjutage need eraldi üles ja pange kõrvale.

Abistavad küsimused:

• Mida tuleb teha eesmärgi saavutamiseks?
• Milline oleks tegevuste järjekord?
• Mida tuleb kõigepealt teha?
• Kui kaua võtab rakendamine aega?
• Milliseid ressursse on selle idee elluviimiseks vaja?
• Millised neist on praegu olemas?
• Mida veel vaja muretseda?
• Milliseid teadmisi, oskusi, võimeid vajate?
• Kes saab aidata teil oma eesmärki saavutada?
• Mis teil juba on (oskused, tehnilised vahendid, 
teadmised, muud ressursid)?

4.  Kriitiku roll (hooliv vanem)
Kui ülevaade on koostatud, võite liikuda kriitiku rolli 
juurde. Ta on kaua oodanud, millal lõpuks juba tema 
arvamust küsitakse! Andke kriitikule võimalus hinnata 
koostatud plaani (mitte ideed ennast, vaid plaani!).

Abistavad küsimused:

• Kui teostatav see on?
• Mis on plaanis puudu?
• Kellele see idee ei pruugi meeldida?
• Millised on rakendusplaani nõrkused?
• Mis võib takistada teil oma eesmärki saavutamast?
• Kes saab eesmärgi saavutamist segada?
• Milliseid muid aspekte pole arvestatud?

Kirjutage kõik vastuväited üles, kuni need otsa saavad. 

5.   Pöörduge tagasi realisti positsiooni. Heitke pilk kriitiku 
koostatud nimekirjale ja kaaluge seda realisti seisukohast. 
Tehke plaanis kriitiku kommentaaride põhjal muudatusi, 

pidades silmas coachingu põhimõtteid.

Näiteks, Kriitiku vastuväide “Kahe nädala pärast sa 
loobud kõigest, nagu tavaliselt,” Realist: “Niisiis, kahe 
nädala pärast muudan oma strateegiat!”

NB! Juhtub ka seda, et Realist ei suuda vastata kõigile 
Kriitiku vastuväidetele. Sellisel juhul suunake konkreetne 
vastuväide Unistajale. Kujutage unistaja rollist ette, et 
olete oma eesmärgi juba saavutanud, vaadake oma teele 
tagasi ja vastake küsimusele, kuidas selle takistusega 
toime tulite. Unistage sellest, kuidas te seda tegite.

Vajadusel korrake Unistaja - Realist - Kriitik - Realist 
teekonda kuni kriitikul pole vastuväiteid.

Kui vastuväiteid enam ei ole, siis liikuge edasi järgmise 
etapi juurde.

6.  Vaadake saadud plaani ja küsige endalt:
• Mis on esimene (ja lihtsaim!) samm selle eesmärgi 

poole, mida ma olen täna valmis astuma?
• Kes rühmas mida teeb? Millal me jälle kokku saame? 

Kuidas me elluviimise ajal omavahel suhtleme jne
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Valik abistavaid küsimusi
Siit leiate valiku küsimustest, mida kasutada erinevatel vestlustel nii individuaalselt kui gruppides. 

• Kujutage ette tulevikku, kus kõik on nii, nagu soovite. Kirjeldage võimalikult üksikasjalikult
• Kuidas kirjeldaksite edu selles tegevuses?
• Mida te täpselt tahaksite ellu viia?
• Kui palju sõltub selle eesmärgi saavutamine teist?
• Kuidas te teate, et olete oma eesmärgi saavutanud? Mis on kriteerium?
• Millest peate selle eesmärgi saavutamiseks loobuma?
• Mida millal muuta?
• Kuidas selle eesmärgi saavutamine mõjutab teisi valdkondi?
• Mis ajaks soovite eesmärki saavutada?
• Kellele veel selle eesmärgi saavutamisest kasu on? Keda see kõige rohkem mõjutab?
• Mis on juba hästi, mis on sellest eesmärgist juba saavutatud?
• Kuivõrd olete valmis selle eesmärgi saavutamisele pühenduma?
• Kui lähedal olete oma eesmärgile? Mida olete selle eesmärgi saavutamiseks juba teinud/teete?
• Mida annab teile selle eesmärgi saavutamine?
• Kuidas teie kogemused ja teadmised aitavad teil oma eesmärki saavutada?
• Milliseid vahendeid teil eesmärgi saavutamiseks juba on?
• Milline teie omadus aitaks teil oma eesmärki saavutada, kui sellele teadlikumalt toetuksite?

TULEVIK 
Unista julgelt / Eesmärk / Suhtumine

PLANEERIMINE
Võimalused / Enesekontroll / Tegevuskava

• Mida te teeksite, kui teaksite, et kõik saab korda?
• Kui te oleksite oma parimas vormis, mida te teeksite?
• Kellelt võiks eesmärgi saavutamiseks abi küsida?
• Millist nõu annaksite oma parimale sõbrale samas olukorras?
• Kirjutage üles 10 võimalust eesmärgi saavutamiseks
• Millistele võimalustele te pole veel mõelnud?
• Mida teeks sellises olukorras keegi, keda te imetlete?
• Kuidas tähistate oma väikeseid saavutusi?
• Mis aitab teil eesmärgile keskenduda?
• Kuidas muuta eesmärgi poole liikumine enda jaoks nauditavamaks?
• Kes saaks teid aidata, toetada teid eesmärgi saavutamisel?
• Milline väike harjumus aitaks teil eesmärgi poole jõuda?
• Milliseid oskusi oleks hea eesmärgi saavutamiseks arendada?
• Millest tuleks loobuda, et eesmärki oleks lihtsam saavutada?

Signe Vesso
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PROBLEEMI   LAHENDAMINE 
Olukord

Eneseteadvus

• Milline uskumus aitab teil oma eesmärki saavutada?
• Millised tõekspidamised teid takistavad?
• Milline on kõige olulisem esimene samm, millega alustada?
• Kujutage ette, et olete eesmärgini jõudnud. Vaadake tagasi, millised tegevused teid sinna viisid?
• Mis on kolm toimingut, mis viivad teid eesmärgi poole?
• Kirjutage üles kõik toimingud, mida eesmärgi saavutamiseks teete. Reastage need tähtsuse või ajastuse järjekorras.
• Millised on teie järgmised sammud? Tehke plaan ja ajakava

• Millised on selle olukorra lahendamise peamised takistused?
• Mida see olukord teie jaoks tähendab?
• Kellele veel ja millist mõju see olukord avaldab?
• Kes veel peale teie on olukorra pärast mures või pahane?
• Mis teeb teile selle olukorra juures kõige rohkem muret?
• Miks see olukord on teie jaoks probleem?
• Mis on selle probleemi tegelik põhjus?
• Miks see olukord jääb püsima ja ei muutu?
• Kas see on alati nii olnud? 
• Millist käitumismustrit näete selles olukorras? Kuidas alateadlikult seda mustrit säilitate?
• Kui te poleks selle olukorraga emotsionaalselt seotud, siis kuidas seda kirjeldaksite?
• Kui keegi vaataks teid ja seda olukorda Kuult, mida ta näeks?

• Milliseid tundeid see olukord teis tekitab?
• Milliseid oma tugevusi pole te veel olukorra lahendamiseks kasutanud?
• Mida te ootate?
• Mida teil on vaja?
• Mida te kardate kõige rohkem?
• Mille eest saate praegusele olukorrale tänulik olla?
• Millised tegevused muutustele kaasa ei aita?
• Milline on teie  piirav uskumus, mis loob takistusi juurde?
• Mida olete valmis enda sees muutma?
• Mida te pole valmis muutma?
• Mis takistab teil edasi liikumast?
• Kui astuksite oma mugavustsoonist ühe sammu välja, siis millise?
• Mis on teie vastutus selles olukorras? Mille eest vastutate?



34

Otsus

ÕPPIMINE EDUST 
Mõju ja tähendus

• Millised vahendid teil juba on olukorra lahendamiseks?
• Milline on teie jaoks hea otsus?
• Mida teeks selles olukorras keegi, keda te imetlete?
• Kujutage ette, et olete oma tugevuste ja võimete osas täiesti kindel. Mida te siis teeksite?
• Kujutage ette, et olukord on juba ammu edukalt lahendatud, mis oli võti?
• Kas teate kedagi sarnases olukorras? Kuidas ta selle lahendas?
• Kui te ei kahtleks oma sisetundes, siis mida te teeksite?
• Kui te oleksite julgem, siis mida te teeksite teisiti?
• Mis aitas teil varem sarnast olukorda lahendada?
• Milline teie tegevus aitaks olukorda vähemalt veidi muuta?
• Kuidas näeb välja olukord, kui probleem lahendatud?
• Mida on vaja olukorra lahendamiseks?

• Milline on selle olukorra tähendus teie kogemuse jaoks?
• Kui kirjutaksite raamatu oma kogemustest selle olukorra lahendamisel, mis oleks selle pealkiri?
• Millist sisemist kasvu märkate endas tänu sellele olukorrale?
• Kuidas on teie saavutus mõjutanud teid ja teisi?
• Mida te raskuste ületamisest aru saite?
• Mida õppisite enda kohta teel?

Edutegurid

• Milline uskumus aitas teil oma eesmärki saavutada?
• Mida soovitaksite selle kogemuse põhjal teistel selles olukorras kõigepealt teha?
• Milline oskus aitas teil seda olukorda lahendada?
• Millised tegevused on aidanud teil edu saavutada?
• Mis oli kõige lihtsam või esimene samm, mis aitas teil edu saavutada?
• Mis teid raskel hetkel toetas ja edasi aitas?
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Tegevus / Käitumine

• Mida olete oma kogemusest õppinud?
• Mida teised soovitaksid teil järgmise sammuna teha?
• Mis teid selle muudatusega tulevikus kõige rohkem rõõmustaks?
• Kui te unistaksite natuke rohkem, mida te tahaksite oma elus muuta?
• Kui te oleksite julgem, siis mida te veel oma elus teeksite / muudaksite?
• Kuidas tänane edu teid toetab ja võimaldab edasisi samme astuda?
• Mida olete teel õppinud takistuste ületamisest?

• Millised muutused keskkonnas, sotsiaalsetes tingimustes, olukorras võiksid teid aidata?
• Millisel väikesel muutusel keskkonnas oleks suur mõju?
• Millised riided, välimus, stiil teid toetaksid?
• Milline mööbel, aksessuaarid, ümbritsevad esemed, kui need lisatakse või eemaldatakse, toetavad muudatusi?

Keskkond

• Mis oleks vastupidine sellele, mida tavaliselt teete ja kuidas käitute?
• Kui muudaksite oma käitumises üht asja, mis see oleks?
• Kui lisasite oma käitumisele midagi, siis mida?
• Kui loobuksite millestki oma käitumises, siis millest?
• Mida tegite juhuslikult ja kas võiksite seda teadlikult jätkata?
• Kuidas teised sellises olukorras käituvad?
• Kuidas käituvad sellistel juhtudel professor, laps, koer, politseinik, kuninganna jne?
• Millised muudatused oma rutiinis aitaksid teil eesmärgile lähemale jõuda?
• Kui te oleksite julgem, mida te teeksite?
• Kui te oleksite oma parimas vormis, mida te teeksite?
• Mis on kõige lihtsam tegevus, mis saaks olukorda kasvõi pisut parandada?
• Kuidas käituks keegi, kes on endas väga kindel?

Edasine areng
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Identiteet

• Milliseid oma loomuomaseid võimeid saaksite oma eesmärgi saavutamiseks kasutada?
• Millised teie teadmised aitavad teil lahendust leida?
• Kujutage ette, et olete eesmärgi saavutanud. Vaadake tagasi ja öelge, millistele teadmistele ja oskustele te tuginesite?
• Millised teadmised ja oskused teil on?
• Millised teadmised aitavad teil tavaliselt edasi liikuda?
• Millised on teie kolm kõige tugevamat oskust? Mida sa hästi teed?
• Mida tahaksite veel arendada, teada saada?
• Millised uued teadmised aitaksid teil oma eesmärki saavutada?

• Millised on teie uskumused, mis aitavad teil muutusi ellu viia?
• Millised on teie uskumused, mis teid takistavad ja jätavad kõik nii, nagu see on?
• Millised on teie tõekspidamised, mis teid toetavad, tugevdavad?
• Millised on teie uskumused, mis panevad teid kahtlema ja teevad nõrgemaks?
• Millistest uskumustest olete valmis loobuma?
• Millised uskumused võiksid teid toetada, kui need oleksid olemas?

 Väärtused / Uskumused 

• Kellena te end ise näete?
• Kuidas kirjeldaksite ennast teistele?
• Kuidas kirjeldaksite ennast, kui saavutaksite oma eesmärgi?
• Milline inimene suudab muutusi saavutada?
• Kes, milline inimene saavutab oma eesmärgid kergesti?
• Kes on muutmist väärt?

Missioon / Tähendus

• Kuidas muutused sinus suuremale ringile kasuks tulevad?
• Millise jälje tahate maha jätta?
• Kui olete väga väsinud, mis teid motiveerib?
• Pidage meeles oma esialgset unistust, miks tahtsite saada selliseks, nagu olete saanud?
• Mida soovite muuta, mida mõjutada laiemalt?
• Millest sa tahaksid eeskujuks saada?
• Milline on teie ainulaadne panus?
• Mida teie väike igapäevane panus rohkem aitab?

Oskused / Võimed



JUHTUM: Õpilane nõuab erireegleid
Õpilane soovib hindeid parandada endale sobival ajal (nt 
poolaastat hiljem). Koolis käib harva, koolitööd ei tee õigel 
ajal või ei tee üldse, esitab hilinemisega. Koolist puudub 
põhjendatult. Näiteks väikese varba äralöömise tõttu 
puudub õpilane mitu nädalat. Esitatud puudumistõendid 
näivad õpetajale tühistena.
Õpetajale tundub õpilase käitumine manipuleerivana. 
Aineõpetajad kardavad õpilase reageerimist ja 
lapsevanemalt skandaalide tekitamist. Laps puudub suure 
osa ajast ja soovib õpetajatelt vastutulekut ning arvab, 
et talle peaks võimalusi andma. Lapsevanem arvab, et 
tema lapse järgi tuleb õpetajaskonnal kohaneda. Õpilase 
hinded on enam-vähem korras. Lastekaitse poole pole 
kooliesindajad pöördunud. 
Kool on ühtne toetav meeskond. Lähtutakse 
dokumentatsioonist, juhenditest, säilitatakse kirjalikult 
kirjavahetust.

NÄIDIS 
Klassijuhatajate  õpikoja grupitöös pakutud lahendused:
• Kool pöördub ministeeriumi poole juriidilise abi 

saamiseks. 
• Kooli juhtkond peaks välja selgitama (juristi abiga), 

kas kooli hindamisjuhend on ainuke dokument, 
millest lähtutakse õpilase õpitulemuste hindamisel. 

• Aineõpetajate omavaheline koostöö hindamise puhul 
(lähtumine hindamisjuhendist, järeltöö puhul anda 
uus variant testist). Julgustada üksteist ning nõuda 

ühtemoodi. 
• Kooli psühholoog  soovitab  perel minna 

pereteraapiasse.
• Klassijuhatajale ja aineõpetajatele pakkuda 

supervisiooni. Midagi, mis toetaks neid juhtumi 
lahendamisel (ei jäeta üksinda). Juhtkonna toetus 
oluline. 

Lisaks:
Pöörduda lastekaitse poole, selgitada olukorda – 
kirjalikult. Kaasata koolimeeskond. Kirjeldada olukorda 
hinnanguvabalt ja faktipõhiselt. Näiteks, et oleme väga 
mures, sest õpilane on puudunud 60% õppetööst ning 
õpilasel on tekkinud mahajäämus.

Ümarlaud: lastekaitse, vanemad, laps, kool (vajadusel 
neutraalsel pinnal, haridusametis, kaasata haridusameti 
koolikuraator) (huvi, sõbrad)
• Kokkulepped. Mida teeb vanem, mida laps teeb, mida 

saab teha kool , mida teeb lastekaitse.
• Järgmine ümarlaud – vaatame kas kokkuleppeid on 

täidetud
• “Ennetav kriisiplaan” 
• Koolis klassijuhatajate koostöö – ühendada jõud
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Kogenud klassijuhatajate õpikodades panid osalejad kirja juhtumid, millega nad on oma praktikas kokku 
puutunud. Järgnevalt on kajastatud mõned, mis on mõeldud kasutamiseks abimaterjalina näiteks klassijuhatajate 
toetusvõrgustike kohtumistel, täienduskoolituste läbiviimisel, õpetajate arenguprogrammides jms. Juhtumeid võib 
analüüsida ja võimalikke lahendusi leida, näiteks kasutades kovisiooni mudeleid või rollimängudeks lavastada, 
misjärel neid analüüsida ning otsida vastuseid järgmiste küsimuste abil: mis on erinevate osapoolte vajadused, 
probleem? Millised on võimalikud lahendused olukorrale? Mis on klassijuhataja roll selles juhtumis – mis on tema 
võimalused, õigused, kohustused selles juhtumis? 

Esimene juhtum on esitatud näidisena koos lahenduskäiguga – klassijuhatajate õpikodades osalejate poolt pakutud 
lahendused, ülejäänud juhtumid on harjutamiseks ja nende lahenduskäik pole lisatud. 

Klassijuhatajate juhtumeid 
analüüsiks  ja rollimängudeks
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JUHTUM: Õpilane elab üksi, ema ootused klassijuhatajale

Juku elas esmalt koos emaga Eestis ja käis siin koolis. Ema rajas oma ettevõtte ja kolis lapsega välismaale. Jukule 
ei meeldinud seal koolis käia ja tuli Eestisse tagasi. Emale meeldis välismaal ja ta jäi sinna. Juku jäi peaaegu 
täiskasvanud õega Eestisse elama ja põhikoolis edasi käima. Õde elas oma elu ja Juku oma elu. Juku oli varem 
olnud nutikas ja koolis hästi hakkama saanud. Iseseisvalt elades Juku motivatsioon langes ning hakkas koolist 
palju puuduma.

Ema soovis, et klassijuhataja/kool tegeleks tema lapse muredega ja vastutaks lapse käekäigu eest. Samuti saatis 
ema välismaal olles Juku koolist puudumisel põhjendatud puudumistõendeid. Näiteks soovis ema, et lapse 
haiguse puhul klassijuhataja külastaks kodu ja vaataks, kuidas lapsel läheb. Klassijuhataja seda ei teinud, sest 
see ei ole tema tööülesanne. Lapsevanem pöördus selle peale meediasse sõnumiga, justkui kool/klassijuhataja 
ei hooliks õpilastest ja ei tegele nende murede lahendamisega. Samuti proovis ema kontakteeruda teiste 
lapsevanematega, et nad tema seisukohti toetaksid ning koolile vastanduksid.

JUHTUM: Lastekodu laps ei täida koolikohustust

Õpilane (8.  klass, lastekodus  u  1  aasta, 16 a, jäi  klassikursust kordama 6. klassis). Vahepeal oli ta turvakodus. Ta 
õpib tavakoolis, septembris saab 17-aastaseks. Vanematelt võeti vanemate õigused ära. Vanematest rääkida laps 
ei taha. Eestkostja elab Ida-Virumaal. Suhtlemine temaga on võimalik ainult telefoni teel. Laps alguses lastekodus 
ei ööbinud, oli omaette. Hea käitumise eest oli tal lubatud soetada arvuti. Nüüd ta koolis ei käi, tundides ei 
osale, mängib öösiti arvutis. WiFi lülitatakse kell 22.00 lastekodus välja, kuid tal on oma internetilahendus 
(pulga internet). Koolis õpilast ei kiusata, kuid eriti ei suhelda temaga, sest ta ise ei soovi seda. Lastekaitse 
tegeleb lapsega pidevalt. Probleemiks on koolis käimine, õppetööst osa võtmine. Õpilane on ise rahulik, kuid 
ei salli pealesurumist. Talle meeldib süüa teha, noortega tegeleda (õpetada). Soovib saada keevitajaks. Laps on 
potentsiaalne klassikursuse kordaja. Praegu ta on nõrk õpilane. I-II kooliastmes õppides olid ta õppeedukus 
hea – õppis hinnetele „4“ ja „5“.
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JUHTUM: Agressiivne tüdruk

6. klass, probleemiks on tüdruku agressiivne käitumine konfliktolukordades. Tüdruk on klassikaaslaste suhtes 
vägivaldne. Teiste laste vanemad reageerivad jõuliselt, paluvad õpilase eemaldamist klassikollektiivist ning 
nõuavad karistust ja jõuliste meetmete rakendamist. Klassijuhataja saab järjepidevalt pahaseid kirju, kus 
nõutakse selgitusi. Klassijuhataja ei pea oma kohuseks anda selgitusi vanematele, kelle laps pole konfliktis 
osaline. Tüdruku perekondlik seis on ebastabiilne, vanemad on lahutatud. Tüdruk saab psühholoogilist 
nõustamist. 

JUHTUM: Uus õpilane 

4. klassiga liitus 1. trimestri lõpus uus õpilane. Põhjuseks, miks tüdruk kooli vahetas, oli konflikt eelmise kooli 
klassikaaslastega. Selgus, et lapse teadmised on puudulikud. Õppeaasta vältel esines palju puudumisi, ema 
sõnul haiguse tõttu (samal ajal oli tüdrukut nähtud kaubanduskeskuses, tänaval jm). Tavapärasel viisil oli 
õpilase teadmisi keeruline hinnata, kuna ta puudus väga palju tundidest. 
Teise trimestri jooksul puudumised jätkusid, ülesanded jäid täitmata. Klassijuhataja kohtus emaga, näitas 
talle lapse koolitöid. Ema lubas olukorra nö kontrolli alla saada, kuid tulemust ei olnud. Õpilasele koostati 
individuaalne õppekava, kuid ka see jäi täitmata. 
Aasta jooksul korraldati kolm ümarlauda, kus ema selgitas psühholoogi soovitusi ja tunnistas, et ei tule 
olukorraga toime. Viimasel ümarlaua kohtumisel lastekaitse esindajatega käsitleti teemat, et tüdruk puudus üle 
50% õppetööst. Ema tõi põhjuseks, et tüdruk ei suuda õppida koos teiste lastega. 
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JUHTUM: Lapsevanem ei tee koostööd lapse abistamiseks

Esimesest klassist saadik on Katiga koolis probleeme. Hetkel käib ta 6. klassis. Praegune klassijuhataja sai selle 
klassi kaks aastat tagasi. Käesolevaks hetkeks on õpilasel tekkinud tugev õpimotivatsiooni langus, puudumised, 
sagedased füüsilised konfliktid, solvav suhtumine nii õpetajate kui kaasõpilaste vastu. 

Füüsilised kokkupuuted – hammustas klassikaaslast kintsust, misjärel teise osapoole vanem pöördus politseisse. 
Turvatunne klassis puudub, sh õpetajal. Ainuke täiskasvanu, keda laps koolis kuulab, on klassijuhataja. 
Klassijuhataja juuresolekul käitub laps hästi, suhtleb hästi. Kui klassijuhatajat pole, ilmneb Katil teistsugune 
käitumine. 

Vanem telefonile vahel vastab, vahel mitte. Räägib kuidas tema last toetab, õppimist koos vaatavad, 
käitumisprobleemide üle arutavad. Klassijuhatajale näib, et tegelikkuses vanema toetus Katil puudub. Õpilane 
ise ütleb, et kõik solvavad teda ja keegi ei salli teda. Algul rääkis, et tahab endale viga teha. Nüüd tahab teistele 
viga teha. Ähvardab: „Tapan sind ära“. „Sind tuleb puu külge siduda ja alt põlema panna“ (lause õpetajale). 
Sedasorti ütlused ja olukorrad on kooli poolt kirjalikult fikseeritud (ka politseisse pöördutud), kuid kool tunneb 
et abi lahendusteks ei tule. 

Lapsevanem ei ole nõus Rajaleidjasse minema. Vanem ei taha koostööd teha mitte kellegagi.  Laps ise on 
öelnud, et talle ei sobi suur kool ja klass.  Õpilane on tegelikult taibukas, võiks saada positiivseid õpitulemusi, 
kuid ei esita töid ja puudub palju koolist. Ütleb, et õppimist pole vaja.
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JUHTUM: Distantsõppe mõju klassile kui tervikule

Gümnaasiumi klass on viibinud distantsõppel ca pool aastat, vahetut kontakti pole omavahel olnud. Õpilased 
kohtuvad videotundides, kus paljud on „mustad kastid“, mida aeg edasi seda rohkem on „musti kaste“. Käib 
pidev vaidlus õpetajate ja õpilaste vahel, et kasutataks kaamerat. Kord nädalas toimub veebis klassijuhatajatund. 
Igasugused olulised liitvad, noorte jaoks olulised sündmused on ära jäänud, mida on aastaid oodatud. Nt rebaste 
ristimine, lõpukell jms.

Üha rohkem klassijuhataja märkab õpilaste motivatsioonilangust, mitmed tahavad kooli pooleli jätta (sh 
õpilased, kellel on olnud kõrge õppeedukus), sest ütlevad et ei jaksa enam. Klassijuhatajal on neist kahju. 
Klassijuhataja ise tunneb ka väsimust. 

Klassijuhataja proovib saada kontakti ja tunneb, et see pingutus ei kanna vilja – õpilastelt palju vastu ei saa, sest 
nende motivatsioon on nii madal. Sh on raske ka vanu võlgu panna likvideerima, kuigi õpetajana proovib anda 
võimalusi – nt aineõpetajana ei paku uusi teemasid, ülesandeid vaid pakub aega lõpetada ja teha ära esitamata 
tööd. 
Mõni õpilane ei suuda enam voodist tõusta. Lapsevanemad samuti jõuetud noori aitama-toetama. Samas 
lapsevanemad ja õpilased taotlesid koolilt seda, et jätkuks distantsõpe ka hetkel, mil oli võimalus taas kooli 
tulla. Enam ei köida eakaaslastega/klassiga suhtlemine/vahetu kontakt, on mugavus ja harjumus voodist tundi 
minna. Olulised sündmused, nt klassipildistamine, enam neid ei kõneta – klassipildikski ei soovitud kooli tulla. 
Depressiivne foon on tajutav. Kooliskäimise harjumus puudub, päevakava-rutiin on sassi läinud. 

JUHTUM: Konflikt klassis

Konflikt kolme 6. klassi tüdruku vahel. Kahe sõbranna vahele tuli uus tüdruk, mille tõttu sõprus sai läbi teatud 
solvumise ja rahulolematusega. Klassikaaslastel on oma chat, kus nö filtrita väljendatakse oma mõtteid ja tundeid 
üskteise suhtes. Olukord eskaleerus ja tekkis konflikt. Vanemad olid küll juhtumiga kursis ja teadlikud, mis 
chatis kirjutatakse, kuid ei sekkunud, lootes, et olukord laheneb iseenesest. Tänu ühe lapsevanema reaktsioonile 
konflikt tuli avalikuks ning teema jõudis klassijuhatajani.
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