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Koolikultuur väärtuste ja hoiakute kujundajana 
 

 
 

1. Tervitamise rituaal – on see väärtuskasvatuse osa? 
 
 
Tervitamise rituaalid  on  iidsed ja enesestmõistetavad,  kuid  sisaldavad  ka paljusid  erinevaid 

sõnumeid.  Nn  „vanas  koolis―  kehtis  reegel,  et  õpilased  pidid  alati  vanemaid  inimesi,  sh 

õpetajaid,  esimesena tervitama. Minu  vanaema  rääkis  oma  koolimälestusi  jutustades,  et  20. 

sajandi kahekümnendatel aastatel tuli Pärnu tütarlastegümnaasiumis direktrissi tervitada 

reveransiga ja nõnda läbis kooli koridori direktori saabudes tõeline liikumislaine. Tänases koolis 

ei pruugi tervitamine olla enam seotud autoriteedi tunnustamisega, pigem on tegu märkamisega 

– nähtusega, mis on meie informatsiooniliselt üleküllastunud päevades omaette väärtus ning 

samas ka hoolivuse oluline praktiline komponent. Kuna õpetajad valmistuvad tundi minekuks, 

tervitab erinevates koolides lapsi enamasti direktor või mõni juhtkonna liige. Mida koolijuht 

hommikuti märkab? Kas „tere― on lihtsalt automaatne? Või on hommikune õpilaste tervitamine 

direktori jaoks tõsine teabekogumise ja infotöötlemise võimalus? 
 
 
On täheldatud, et koolis, kus lapsi hommikul personaalselt vastu võetakse, esineb ka 

koolivägivalda vähem. Miks see nii on? Silmside ja tervitamine annavad noorele tunde, et teda 

on  tähele  pandud,  nõnda  luuakse  oluline  kontakt.  Lisaks  tekib  teretulnud  olemise  tunne  ja 

väheneb (eriti suurtes koolides) anonüümsus. Tervitamise rituaal võimaldab direktoril ka väärtusi 

edasi anda, meeleolu luua, loomingulisust õhutada – vabariigi aastapäeval võib õpilasi tervitada 

pidulikus ülikonnas ja akadeemiliselt, 1. aprillil maski kandes, kooli sünnipäeval komme või 

laste endaküpsetatud vahvleid jagades. 
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2. Vahetund – džungel või pügatud põõsastega park? 
 
 
Vahetunni iseloomustamine dţungli metafooriga on põhjendatud selles mõttes, et just vahetund 

on aeg, mil erinevad väärtused, isiksused, vajadused jms saavad põrkuda ja grupeeruda, just sel 

ajal tekivad konfliktid ja leitakse lahendusi – seda kõike sageli vormis, mida me pedagoogidena 

taunime. Tuleb ette kiusamist, tõrjumist, füüsilisi kokkupõrkeid, sõprussuhete loomist, 

lahkuminekuid ja igapäevaasjade ajamist. Pügatud põõsastega pargi kujund kirjeldab aga sellist 

vahetundi,  mis  oli  üldlevinud  veel  1960-ndatel  –  õpilased  kõndisid  ringiratast  koridoris, 

jooksmist  ja  müramist  ei  sallitud  ning  keegi  poleks  isegi  tulnud  selle  peale,  et  mõelda 

vahetunnist kui sotsialiseerumise jaoks oluliselt ajast. Kõik vahetunnis toimuv oli nö pügatud ja 

piiratud, täieliku kontrolli all. Kas pole mitte pügatud park õpetaja jaoks mugavam? Kas 

vahetunni kontekstis saab üldse rääkida õpetaja kui käitumisharjumuste kujundaja rollist? 
 
 
Viimsi koolis on iga päev üks juhtkonna liige ka päevakorrapidaja, õpetajad on korrapidajad 

koridorides. Korrapidajana mööda maja liikudes on võimalik suhelda nii õpetajate kui ka 

õpilastega. Hoolimata minevikuhõngulisest nimest, on korrapidamisel tänapäeval peamiselt 

suhtlemise funktsioon. Õpetajate nähtavalolek vahetundide ajal võimaldab ka informaalset ja nö 

tunnivälist  suhtlemist. Siiski  ei tohiks  õpetaja suhelda semulikult  (õpetaja roll  ei  muutu  ka 

väljaspool  tundi), kuid  ta saab  olla eeskujuks  näiteks  selles,  kuidas  grupivestlusega liituda, 

kuidas  demokraatlikult  suhelda  (mõnikord  tunniformaat  seda  suhtlusviisi  ei  toeta),  kuidas 

suhelda viisakalt. On oluline, et õpetajate ja õpilaste vahel ei jookseks jäika piiri, mis jagab 

maailma kaheks eraldiseisvaks osaks. Oluline on õpetajate ja õpilaste vaheline partnerlus. 

Vahetund võib olla õpilaste ja õpetajate vahelise suhtekliima indikaatoriks. Kui õpilased 

vahetundi õpetajatega suhtlemiseks heal meelel kasutavad, siis on see märk sellest, et õpetaja kui 

kasvataja  roll  ulatub  õppeainest  kaugemale.  Ja  veel  võib  heade  suhete  korral  järeldada,  et 

õpilastel pole käitumisharjumusi, mida nad tahaksid õpetajate eest varjata (kiusamine, 

mahakirjutamine jmt). Kui õpilased õpetajate seltskonda vahetunnis pelgavad ja väldivad, siis 

tuleks tõsiselt küsida, mis on sellise olukorra põhjuseks. Mõnele õpilasele on õpetaja 

juuresviibimine tõesti vajalik ka selleks, et ta suudaks ennast pidurdada ja oma käitumist 

kontrollida. 
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3. Viisakuse olulisusest 
 
 
Oluliseks diskussiooniteemaks on õpilaste ebaviisakas, labane, bravuurne ja reegleid eirav 

käitumine. Kirjanduse tunnis võiks seda teemat käsitledes vaadelda aadlike käitumistavasid 

romaanis „Sõda ja rahu“ või analüüsida tänapäeva noortele lähedasema Paolini Eragoni- 

fantastikasarja pikki arutelusid selle üle, miks sadu aastaid elavate haldjate jaoks on viisakus 

ellujäämisviis. Ehk siis – koolitunnis saab muuta viisakuse nähtavaks ja tajutavaks juba seeläbi, 

et suunata noored seda üldse märkama ja teadvustama – esialgu raamatutes, hiljem argielus. 

 
 
Mis puutub aga viisakuse kui käitumisharjumuse kujundamisse, siis saab kriitiliseks küsimus, 

kas  täiskasvanute  ootused  õpilaste  suhtes  on  vastavuses  sellega,  kuidas  täiskasvanud  ise 

käituvad. Kas õpetajatel endil on harjumus õpilase isiklik ruum puutumata jätta? Kas õpetaja 

jaoks on enesestmõistetav mitte häält tõsta? Kas õpetaja jaoks on loomulik esitada mina- 

sõnumeid ja edastada palveid mitte käske? 
 
 
Mis eelnes sellele kui õpilane õpetaja p...-e saatis? Kuidas olukord lahendada? Kahtlemata leidub 

paljudes koolides õpilasi, kelle jaoks on ebatsensuursed sõnad ainuvõimalik viis emotsioonide 

väljendamiseks. Tegu on oskamatusega oma sisemaailmaga toime tulla. Ehk võiks lahendus 

peituda selles, kui õpetaja solvumise asemel tõlgiks: ma saan aru, et sa oled tüdinud, hirmul, 

vihane vms. Nõnda saab õpetaja oma isiku kaitsmise asemel näidata, et ta väärtustab emotsioone 

kui selliseid ja suudab olukorra lahendada täiskasvanu tasandilt. 
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4. Autonoomia – väärtus või probleem? 
 
 
Viisakuse küsimus on sageli seotud valikuga, millist tasandit õpilasega suhtlemiseks kasutame. 

Kas  ka  õpetaja  laskub  vahel  solvudes  ja  jonnides  lapse  rolli?  Või  võtab  näägutades  ja 

kamandades lapsevanema rolli? Õpetajatena saame oma suhtlemistasandit valida ja kujundame 

nii  teist  olulist  põhiväärtust:  autonoomiat.  Informatsiooniühiskonnas  tuleb  noortel  hakata 

varakult tegema keerulisi valikuid ja otsustusi. Paljukultuurilises ja kiiresti muutuvas 

inimühiskonnas on ka normid pidevalt muutuvad. Seega, nii tülikas kui see ka kasvataja 

seisukohast ei tundu, on vältimatu toetada õpilase autonoomse otsustusvõime kujunemist. 

Rõhutan, et eesmärk on risti vastupidine nn vabakasvatuse moondunud kontseptsioonile, kus 

vanem või kasvataja lihtsalt ei vaevu lapse valikutsesse sekkuma. Vastupidi, autonoomia 

arendamine eeldab empaatiat, head kuulamisoskust, õpetaja enda selgeksmõeldud ja põhjendatud 

väärtushinnanguid ning valikuid. 
 
 
Autonoomia ja enesemääramine on koolis traditsiooniliselt seotud kontrollimise ja karistamise 

teemaga. Jutuks tulevad need küsimused näiteks kooli kodukorda luues ja muutes. Kuidas 

koostada selline kodukord, mida tõepoolest täidetakse? Kuidas juhtida protsessi, et kõik 

mõistaksid  kodukorras  kirjapandut  üheselt?  Kuidas  kontrollida  erinevate  reeglite  täitmist? 

Kuidas karistada? Kas üldse peab kõik üksikasjad kirja panema? Arvan, et kontrollimisega tuleb 

piiri pidada, sest liigne kontrollimine võib soovitud eesmärgi asemel tekitada hoopis vastuseisu 

ning võtab kontrollitavalt vastutuse. Õpilase vastutuse tunnistamine on aga ainus viis tunnustada 

tema enesemääramise õigust ja autonoomiat. Sageli võib kõiki  pisiasju puudutavate reeglite 

kirjapanemine nihutada tahaplaanile enesestmõistetava kohustuse käituda igas olukorras 

inimlikult. Õpilasele tuleks jätta võimalus järgida omavahelisi suulisi kokkuleppeid, mis kahjuks 

on meie ühiskonnas järjest harvemad. Samas tuleb rikkumist märgates kindlasti reageerida ja 

selgitada reegli tähtsust ning põhjusi, mille pärast reegel loodud on. 

6. klassi õpilane lasi poole päeva pealt koolist jalga. Järgmisel päeval kutsusin ta oma kabinetti juhtunust 

kõnelema. Palusin tal rääkida eilsest päevast. Ta ei tahtnud seda teha, saades aru, et probleemiks on 

tema koolist lahkumine. Alustasime siiski hommikust ja jõudsime küsimustega äramineku hetkeni. Siiani 

oli poiss minu küsimustele vastanud, siis aga vaikis ja hakkas nihelema. Ütlesin talle, et ma nägin, kuidas 

ta lahkus ja olin pettunud. Kuid lisasin ka, et küllap oli tal äraminekuks oma põhjus ja et ma usaldan teda 

tema valikus. Poiss jäi vait ja ütles pärast pikka pausi, et ta läks ära lihtsalt ilma põhjuseta ja tunneb 

ennast praegu väga halvasti. Tänasin teda aususe ja usalduse eest. Selle peale poiss vabandas. Sellest 

juhtumist on mõni aasta möödas ja siiani pole see poiss rohkem põhjuseta puudunud. Just see, et 

austasin tema valikuid, tekitas temas häbitunde, mis pani teda hiljem oma käitumise eest suuremat 

vastutust võtma. 
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5. Karistamine versus motiveerimine 
 
 
Kui õpilane tunnis kaasa ei tööta, on üks levinud karistamisviise panna talle mitterahuldav hinne. 

Paraku ei motiveeri aga negatiivne hinne pingutama. Selline karistus ei toimi, sest põhjus, miks 

õpilane ei taha tunnis tööd teha, jääb leidmata. Võib-olla karistas õpetaja õpilast selle eest, et oli 

ise ülejõukäivad ülesanded valinud? 
 
 
Ka karistamine on sotsiaalse suhtlemisega seotud teema. Esmajärjekorras karistama rutates 

näitame õpetajana oma abitust ja võtame karistatavalt süütunde. Karistusi ei tohi kõrvale heita, 

kuid ennekõike tuleks kasutada läbirääkimisi, tagajärgede selgitamist ja kokkuleppeid. Kui 

ebameeldiv juhtum leiab aset esmakordselt, on oluline õpilane ära kuulata, oma seisukohti 

selgitada ja teada anda, mis järgmisel analoogsel korral juhtub. Just selline lähenemine annab 

õpilasele võimaluse oma käitumise eest vastutada. Väga kiire karistamisega tekitame vaid 

vastupanu. Samuti on oluline enne karistuse määramist aega võtta, et karistuse suurus ja ajaline 

kestvus hästi läbi mõtelda – kas oleme valmis määratud karistuse eest ka vastutama ning selle 

elluviimise tagama? 
 
 
 

5.1. Märkused – koolikultuuri osa? 
 
 
Mulle ei meeldi sõna märkused, kuna see kannab endas tugevat autoritaarset hõngu. Kellel on 

õigus teha märkusi? Kui väärtusarendust tõsiselt võtta ning hoolivuse arendamist tähtsustada, 

peaks ju igaüks, nii õpetaja kui õpilane, pidevalt ümbritsevat kriitiliselt jälgima ja märkama seda, 

kuidas tema käitumine kaaslasi mõjutab. Pigem võikski kasutada vähem hinnangulist mõistet 

tagasiside. Meie eesmärgid on hoolivus ja märkamine, kuid sageli paneme tähele pigem 

negatiivset või vähemalt reageerime sellele rohkem. Selleks, et soovitud käitumist toetada, peab 

tagasiside olema hinnanguvaba – kirjeldav. Kindlasti tuleb kirjeldada ka seda, mida õpilastelt 

ootame: õpilase käitumist saame kujundada, kui kirjeldame positiivset käitumist. Kui piirduda 

keelamisega, ei pruugi õpilased mõista, mida nad valesti teevad. Hinnangut väljendavaid sõnu 

mõistetakse väga erinevalt ja seepärast tuleb need kindlasti lahti rääkida. 
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Lahendasime 6. klassi noortega klassis suhete probleemi. Klassis oli palju tüdrukuid ja väga vähe poisse. 

Tüdrukud domineerisid. Üks poiss üritas minu tähelepanu pälvida väljakutsuvate kommentaaride ja ülbe 

kehakeelega. Igale tema kommentaarile reageerisin tema mõtte ümbersõnastamisega ja tunnustasin 

tema arvamust (mis oli küll paljus minu ümbersõnastuse tulemus, kuid algtõuge oli tema mõtteavaldustes 

peidus olnud). Andsin tunnustavat tagasisidet, kui ta suutis teisi kuulata. 20 minuti möödudes oli „klouni“ 

rollis kinni olnud poisist saanud tunni lõpuni arukas ja sirgjooneline noormees, kes ei häbenenud oma 

arvamust normaalselt välja öelda. 
 
 
 
Üks enamlevinud märkusi on: ära togi teisi! Sellise sõnastuse asemel võiks küsida õpilaselt, kas 

talle  meeldiks,  kui  teda  togitakse,  ning  selgitada,  et  togimine  –  kaaslase  isiklikku  ruumi 

tungimine – mõjub erinevatele inimestele erinevalt: mõnele see meeldib, kuid mõne jaoks on 

liiga isiklik. 
 
 
Teine tavapärane näide: õpetaja teatab, et need, kes maha kirjutavad, saavad hindeks ühe. Sellise 

jäiga lahenduse asemel võiks läheneda mitmetasandilisemalt: leppida kokku, missugused faktid 

tuleb kindlasti pähe õppida ja milliseid materjale tohib kasutada. Võib-olla oleks tulemuslikum 

käsitleda spikri kirjutamisest saadavat kasu ja spikerdamise psühholoogilist poolt (nt fakt, et 

spikri kasutamine katkestab mõtlemisprotsessi ja nõnda on väga raske pärast spikerdamist jälle 

iseseisvat mõtlemist alustada). 
 
 
Ilmselt on paljudele koolitöötajatele tuttav ka olukord, kus end ebatsensuurselt väljendanud 

õpilasele käratatakse: „Ara ropenda!― Selle asemel võiks proovida öelda: „Mulle meeldib, kui sa 

mulle ütleksid, et sa oled vihane, tüdinenud, et sa ei suuda vmt, sellisel juhul tunnen, et saan 

sinuga kui partneriga suhelda―. Või : „See riivab mind, kui sa räägid selliste sõnadega, see ei 

sobi mulle―. 
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6. Klassijuhataja kui väärtuste kujundaja argipäev 
 
 
Lisaks igapäevasele aineõpetaja tasandile on väga oluline klassijuhataja roll igapäevaste 

käitumisharjumuste kujundaja ja koolikultuuri võtmeisikuna. Klass on grupp, kus väga 

intensiivselt toimub väärtuskommunikatsioon, kus teravalt ilmnevad väärtuste konfliktid (eriti 

õpilaste vahel) ning sotsiaalsete oskuste puudulikkus annab tunda situatsioonides, kuhu õpetajad 

enam otseselt sekkuda ei saa. Ehk siis – hea (vahe)tunnikultuuri eelduseks on hea 

klassijuhatajatöö. 
 
 
Milliseid rolle kannab klassijuhataja? Koolikultuuri seisukohalt väga paljusid ning need rollid 

puudutavad otseselt õpilasi kui üksikisikuid, klassi kui tervikut ja lapsevanemaidki. 

Klassijuhataja on juht, vahendaja, diplomaat, suunaja, korraldaja ja palju muud. Probleemne on, 

et klassijuhataja keerulise rolli täitmiseks ei pakuta kõrgkoolis piisavat ettevalmistust. 
 
 
Klassijuhataja saab klassikollektiivis toimuvaid protsesse paljuski juhtida. Klassijuhataja tund on 

väga hea võimalus tegeleda klassisiseste suhetega, probleemide üle arutlemise ja nende 

lahendamisega. Erinevaid meetodeid kasutades saab pöörata otsest tähelepanu väärtusselitusele. 

Kui klassijuhataja jõuab oma klassiga koostööni, läbides sõltuvus-, konflikti- ja eraldumisfaasi, 

siis on ka teistel õpetajatel selle klassiga lihtsam koostööd saavutada. Kui klassis valitseb hea 

õhkkond, siis on palju lihtsam arutleda ka selle üle, mis toimub ühiskonnas, koolis, tööturul, 

analüüsida sotsiaalseid väärtusi. Klassis, mis ei vaevle sisepingete ja erinevate gruppide 

väärtuskonfliktide käes, on tihti ka akadeemiline edasijõudmine parem. 
 
 
 
Klassijuhataja kui juhi rolli juurde kuulub ka suhtlemine ja suhestumine lapsevanematega. Ka 

siin läbitakse üheskoos kõik grupi arengufaasid ja just klassijuhtaja on selle protsessi juht. See, 

kuidas klassijuhataja oma klassi lapsevanematega esimest korda kohtub, mõjutab omavahelist 

suhtlemist, suhtlemist aineõpetajatega ja üldist suhtumist kooli. On väga hea, kui lapsevanem 

kaasatakse eesmärgistamisesse, aruteludesse ja otsustesse. Lapsevanemal peab olema võimalus 

olla turvaliselt ära kuulatud. Selleks on eelkõige vajalik luua soosiv keskkond. Tähtis on näiteks 

ringis istumine, mis annab füüsiliselt võimaluse partnerlussuhete loomiseks. On suur pluss, kui 

ühe klassi lapsevanemad üksteist tunnevad, samas peab säilima võimalus kaitsta laste ja nende 

perede privaatsust. Ja kõige selle juures puutub klassijuhataja kokku liidrirolli väga erinevalt 

mõistvate vanematega. On neid, kes eeldavad õpetajalt autoritaarsust ning distsipliini tagamist, ja 
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neid, kes näevad klassijuhatajat eeskätt moderaatorina. Kavalal viisil on võimalik neid rolle ka 

ühendada: 
 
 

III   kooliastmes  korraldasime  kolleegidega  töö   nõnda,   et   kõigi   paralleelklasside  lapsevanemate 

koosolekud toimusid üheskoos, 9. klassis kutsuti koosolekutele ka õpilased. Tagasisidet küsides selgus, 

et sellise töökorraldusega olid väga rahul nii vanemad kui noored. Vanemad tõid välja, et nõnda leidsid 

noori puudutavad küsimused lahenduse koostöös noortega, samuti ei pidanud vanemad kodus „aru 

andma“ sellest, mis koosolekul toimus. Noored ei tundnud, et neid oleks taga räägitud, vaid õppisid ka 

hilisemas elus väga vajalikku oskust koosolekul käituda. Minu joaks kandis selline ühiskoosolek veel ka 

väärtusi, millest oli  eespool juttu  –  vastutuse andmine ja  võtmine. Lapsevanemate koosolekust sai 

viisakuse ning koosolekukultuuri õpetamise ja õppimise võimalus. 
 
 
Kindlasti on ülioluline ühe kooliastme klassijuhatajate koostöö. Korraldades mitme klassi lastele 

ja lapsevanematele ühiseid üritusi, muutub tervikuks kogu lend. Näiteks oleme juba kolm aastat 

korraldanud perepäeva, kus isad ja pojad mängivad korvpalli, emad ja tütred kokkavad ning 

õhtul mängitakse ja tegutsetakse koos. Sellised traditsioonid, millest pered üheskoos osa võtavad 

(ja seda ka veel 9. klassis), on väärtuskasvatuse seisukohalt üliolulised – kipuvad ju noored just 

murdeeas sageli vanematest kaugenema ning pere ühistegevustest eemale tõmbuma. 
 
 
 

6.1. Klassijuhataja kui suunaja 
 
 
Klassijuhataja täidab vahendaja rolli aineõpetaja ja õpilase, aineõpetaja ja lapsevanema, õpilase 

ja õpilase, õpilase ja lapsevanema vahel. Vahendajana on klassijuhataja roll keeruline. Tavaliselt 

leidub ühe klassi lapsevanemate hulgas väga erinevaid hoiakuid kandvate inimesi. Nii lapse, 

tema vanema kui õpetaja väärtushinnangud võivad olla erinevad. Näiteks võib klassijuhatajatöös 

puutuda kokku lapsevanemaga, kelle jaoks on tähtis formaalne hindamine ja numbriliselt head 

hinded, kusjuures tal on ükskõik, kas laps spikerdab, kui ta vahele ei jää. Samal ajal soovib laps 

aga tegeleda ainult kahe talle meeldiv õppeainega ja ei näita ülejäänud ainete suhtes trotslikult 

mingit huvi üles. Õpetaja isiklikult väärtustab emotsionaalset stabiilust ja kooliskäimise rõõmu. 

Kuidas selliste vastuoluliste väärtuste korral konflikte lahendada ning osapoolte vahendajaks 

olla? Üheks võimaluseks on üleskerkinud teemad lastevanemate koosolekul läbi rääkida. Näiteks 

võib  ühe teemana käsitleda õpilase koduseid  ülesandeid  ning vanema  abi  selle juures.  Kui 

eesmärk on töö lihtsalt ära teha, siis on protsess suunatud hindele ja lõpptulemusele. Koduste 

ülesannete juures on aga palju olulisem õppimisprotsess ja iseseisva õppimise oskuse 

omandamine. 
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Õpiprotsessi väärtustamiseks loob hea võimaluse kujundav hindamine. On oluline ühiselt, koos 

noortega õpitav eesmärgistada ning anda õppeprotsessi kohta hinnanguvaba tagasisidet, mille 

tulemusel kujuneb ühiselt loodud hindamismudeli järgi hinne. Viimsi koolis on kujundava 

hindamise ja õpikogukonna mõiste sisse toonud kooli direktor Leelo Tiisvelt. Terve aasta vältel 

käivad koos neli õpikogukonda, mida juhivad neli moderaatorit (Viimsi koolis kooli juhtkonna 

liikmed). Igasse kogukonda kuulub 4-6 õpetajat. Töösessioonid toimuvad igal kuul, kohtumiste 

vaheajal töötatakse paarides kindla ülesande kallal. Järgmisel aastal on praegused kogukonna 

liikmed juba ise moderaatorid. Kõige selle eesmärk on tõsta õpilase panust tundides. Praegu 

kipub õpetaja võtma sageli rohkem vastutust õpetamise, kui õpilane õppimise eest. 
 
 
 

6.2. Klassijuhataja kommunikatsioonijuhi rollis 
 
 
 
Klassijuhataja on ka koolisisese info vahendaja. See, kuidas näiteks mõnda üritust puudutav info 

õpilasteni jõuab ja kuidas see vastu võetakse, sõltub klassijuhataja enda aktiivsusest, 

meelestatustest ja suhtumisest. Kui klassijuhataja on entusiastlik ja orienteeritud ürituse 

õnnestumisele, aktiviseerub ka klass. Hoiakud väljenduvad selle kaudu, mida teemaks võetakse 

ja millest räägitakse. 
 
 

„Rebaste” ristimine oli väljunud viisakatest piiridest ning muutus juba n.ö retsimiseks. Vaja oli midagi 

muuta. Kuna konflikt oli koolis tuntav, siis kasutasin olukorda ära. Kutsusime kokku ühise kogemuste 

koja, kaasatud olid nii õpetajad kui õpilased. Rääkisime ürituse eesmärkidest ja sellest, mis üldse on 

rituaal ja traditsioon. Tegime ajurünnaku ja panime kirja väga tugeva aluspõhja, millelt edasises lähtuda. 

Järgnevalt korraldas õpilasesindus õpilaste seas küsitluse, et uurida õpilaste suhtumisi ja hoiakuid. Selle 

küsitluse põhjal pidasid kaks õpilast õpilaskonverentsil ettekande. Tulime kokku, et ürituse formaadi osas 

lõplikult kokku leppida. Kui septembris taas 10. klassi noorte ristimise aeg kätte jõudis, rääkisin 12. 

klassidega läbi, millistes raamides üritus toimuda saab ja meenutasin sõlmitud kokkuleppeid. Viisime läbi 

ajurünnaku antud piiridesse jäävate võimaluste leidmiseks. Ideed oli fantastilised ja neid oli palju! Koos 

valiti ka aktiiv, kes ürituse korraldamisega edasi hakkas tegelema. Vaheetappidel pidasime koosolekuid 

koos aktiiviga, kus rääkisime kõik kavandatava läbi. Kogu ettevõtmine oli väga väärikas. Sai nalja ja oli ka 

pidulikkust – ära jäid alandus ja labasus. 
 
 
Leian, et ühiste suurte ja erakordsete ettevõtmiste juures peab andma klassijuhatajale võimaluse 

olla oma õpilastele partner. Samas on oluline, et õpilastel tekiks kogemus lävida aegsasti ja 

sõbralikult ka kooli juhtkonnaga. Et „meie� muutuks nii kogu koolikultuuri osaks. 
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Klassijuhataja roll hõlmab otseselt väärtuste selitamise juhtimist. Klassijuhatajal peab olema 

oskusi ja motivatsiooni esitada küsimusi, nagu: kumma tee valid sina, kas kolm lehekülge ausalt 

ära õppida või kuidagimoodi maha kirjutades? Mille põhjal sa nii valid? Mida see valik igaühe 

enda  ja  kaaslaste  jaoks  tähendab?  Kas  mahakirjutamine  on  teie  kõigi  jaoks  aktsepteeritav? 

Õpetaja suurim oskus on sõnastada küsimused nii, et vastaja tunneks inspiratsiooni, mitte sundi, 

et vastaja tunneks end väärikana. Sageli küsime kinniseid kas-küsimusi, mis sunnivad langetama 

otsust, mida pole sageli varrukast võtta. Miks-küsimus võib olla ründav, sest nõuab konkreetset 

vastust ja kipub olema agressiivne. 
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7. Õpetaja peamine küsimus – kuidas ma hakkama saan? 
 
 
Õpetaja on nii ainetunnis kui klassi juhatades on ülesannetes suhteliselt üksinda. Suureks abiks 

oleksid inimesed, kellega nõu pidada siis, kui midagi on jäänud märkamata, midagi on 

arusaamatu, kui jääb segaseks, kust probleem alguse saab ja kuhu edasi areneb. Õpetaja peaks 

saama tagasisidet selle kohta, kuidas tema enda väärtused ja käitumisharjumused kooli ja 

õppetunni kontekstis väljenduvad. Just nende küsimuste lahendamisel  oleksid suureks  abiks 

tugispetsialistid – partnerid, kes muu hulgas võiksid ka õpetaja väärtusi ja käitumisharjumusi 

peegeldada. Spetsialistide ülesanne on märgata tervikpilti (õpilane, õpetaja, lapsevanem), jäädes 

samas ise erapooletuks. Suhted ei ole kunagi ühepoolsed ja probleemi korral saavad kõik 

osapooled lahendusprotsessi mõjutada. 
 
 
Üks kergesti rakendatav neutraalne nõustamismeetod on videotreening. Mis võiksid olla selle 

meetodi tugevad küljed koolikultuuri kontekstis? Nii mõnigi kord püütakse käitumisprobleemi 

lahendada nõnda, et keegi kõrvaline isik külastab tundi – vaatleb, võib-olla aitab korda pidada ja 

annab õpetajale hiljem tagasisidet. Väga raske on aga tundi nö „tagasi kerida― ja ette tulnud 

situatsiooni uuesti täpselt kirjeldada. Samuti muudab väljaspoolseisja juuresolek tunni 

möödapääsmatult teistsuguseks. Teine oluline aspekt on ka see, et minnes kõrvalseisjana tundi 

korda looma, vähendan ma õpetaja autoriteeti ning võimalust olukorraga ise toime tulla. Just 

selleks, et kirjeldatud negatiivseid tegureid kõrvaldada, kasutasimegi videotehnikat. Kaamera 

paigutati kord klassi ette, kord tahaossa, kord  suunati objektiiv õpetajale, kord õpilastele  – 

erinevates tundides paigutati kaamera erinevalt ja lülitati tööle, keegi kaamera taga ei istunud. 

Keegi peale õpetaja enda salvestusi ei vaadanud. Küll aga anti õpetajale nõustamisprotsessis iga 

kord erinevad  küsimused,  millele videot  vaadates  tähelepanu  pöörata.  Video  vaatamisele ja 

iseseisvale  analüüsile  järgnes  vestlus.  Esimesed  vestlused  olid  pigem  positiivsele  suunatud, 

hiljem sai õpetaja välja tuua ka punktid, kus ta midagi muuta sooviks. 
 
 
Sellist meetodit kasutades säilitatakse õpetaja väärikus, areneb eneseanalüüsi oskus ja paraneb 

töö efektiivsus. See kõik on koolikultuuri seisukohalt väga oluline. 
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Kokkuvõte 

 
 
Püüdsin näidata võimalusi, kuidas arengukavade deklaratiivsena tunduvad eesmärgid 

argipäevaseks  mõelda  ning reaalse koolielu konteksti asetada. Vaatlesime  väärtusarenduse 

teemat rituaalide, viisakuse, karistamise, märkuste ning vahetunni kontekstis. Samamoodi 

võib väärtusarenduse eesmärkidest  lähtudes analüüsida kooli sööklat, parkimiskorraldust  

või  aula kujundust. 
 
 
Teiselt poolt seisab väärtusarenduse keskmes õpetaja kõigis oma erinevates rollides: 

klassijuhataja, aineõpetaja ning direktsiooni liikmena. Väärtusarenduse seisukohast on väga 

olulised  ka  koolielu  argipäeva  enesestmõistetavad  pisiasjad  –  näiteks  see,  kuidas  

õpetaja küsimusi formuleerib ning mil viisil õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega 

suhtleb. 
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