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1. Kool on väärtuskeskkond 
 
 
Oluline on  suurt  tähelepanu  pöörata tunnikeskkonnale ja suhetele. Efektiivne ja vastastikku 

rikastav on tund, kus õpetajad tekitavad õpilastes kokkukuuluvustunde nii õpetajaga kui 

omavahel.  Teadmised  ja  õppimine koosnevad  nähtamatutest  võrgustikest  ja  omavahelistest 

suhetest, mille käigus inimene loob teadmisi endast kui mõtte-, tunde ja suhtetargast inimesest. 
 
 
Koostöö, partnerite toe tajumine, sisemine valmisolek teisi toetada ja endast ning teistest lugu 

pidada on koostöise tunni väärtuskeskkonda iseloomustavad märksõnad. Koostöö algab 

kuulamisest ja vestlusest. Koosolemine ja koos arutamine loob võimaluse mõelda meie sees ja 

meiega toimuva üle. Kaaslaste kuulamine ja teadmine, et meidki kuulatakse, teeb meid inimlikult 

lähedasemaks. 
 
 
Eesti kool on ühiskondlike arengute tulemusena jõudnud äratundmisele, et inimene ja inimlikud 

väärtused vajavad fookusesse tõstmist, arutamist ja kokku leppimist. Kooli osa  väärtusarenduses 

on ülisuur: seal puutuvad kokku erinevad põlvkonnad, erinevad isiksused ja   väärtushoiakud, 

õpitakse üksteist kuulama, koos töötama, üksteisega arvestama ja endast ning üksteisest lugu 

pidama. Kool on oma töös edukas, kui koolikogukond (lapsevanemad, õpilased ja koolitöötajad) 

on oma väärtuskasvatuses ühtne ja usaldab üksteist. Väärtustele rajatud kool – väärtuskool - 
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hoiab need esiplaanil ja kannab hoolt selle eest, et huvid väärtusi varjutama ei hakkaks. Kui 

koolikogukond ühistes väärtustes kokku lepib, on need kogu kooliaja vältel  tähelepanu keskmes. 

Kooli   väärtuslepetest   kinnipidamine   on üks   olulisemaid   kogukonna   toimimise   viise. 

Väärtuskool   toimib väärtustepõhiselt kõiges, mida   ette võtab. Kõik õpetajatöö eesmärgid on 

teadlikult seotud väärtustega, seega toimub lapse kõige olulisem areng väärtusruumis. Kooli 

väärtused peavad olema avalikult kirjeldatud ja kõigile teada, et lapsevanemad saaksid teha 

sobiva valiku. 
 
 
Kodu ja kool on põhilised kasvatuskeskkonnad. Lapsed tulevad kooli oma kodu väärtusi kandes, 

ent kool on siiski ainus koht, kus väärtuskasvatusega süsteemselt tegeldakse. Väärtused ongi see 

lõim, mis seob kõik õppeained  terviklikuks kultuuriruumiks. 
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2. Kokkulepped ja koostöö väärtuskasvatuse osana 
 
 
Koolis  saab  õpilane  oma  väärtusruumi  kujundada,  jälgides  ja  tunnetades  selle  tegelikku 

toimimist. Kõigi koolitöötajate üheks suurimaks väljakutseks on tegutseda nii, et deklareeritud 

väärtused ka reaalselt toimiksid. Kokkulepped väärtuste kohta nõuavad reaalset pingutust, sest 

mõned koolile olulised väärtused võivad mõnikord meie eneste väärtustega konfliktis olla. 

Väärtuslepete  sõlmimine  ja  väärtustest  lähtumine  igapäevatöös  loob  kõigile  turvatunde,  ent 

samas ka kohustuse nende väärtuste eest seista. Kokkulepitud väärtused muutuvad 

koolikogukonna õiguseks. 
 
 
Koostööd tehes peame märkama seda, et mõned väärtusi märkivate sõnade tähendus on  meie ja 

meie õpilaste jaoks mõnikord erinev ning paljud mõisted ei oma õpilaste teadvuses veel piisavat 

sisu. Koostööleppeid sõlmides tuleb alustada mõistete ja sõnade selitamise ja  ühiste väärtuste 

kokkuleppimisega. Koostöine tund toimib diskussioonina, kus kõik osapooled peavad endasse 

vaatama ja ühisosa leidma. Muus osas tuleb õpetajal ja õpilastel olla salliv ja avatud, ent 

mõnikord peab õpetaja kooli väärtusi silmas pidades  ka piire kehtestama. 

Väärtuskasvatuse põhisõnum koolis on see, et iga inimene on alati väärtuslik, 

keskkonnakäitumine on alati väärtuskäitumine (ökoeetika) ja inimene on looduse lahutamatu osa 

- seega laieneb roheline mõtlemine  ka sotsiaalsele keskkonnale. 
 
 
 
Kooli olulisteks väärtuskasvatuse keskkondadeks on tund, vahetund, arenguvestlused, 

koosolekud, kooli- ja klassiüritused.   Tunnis saavad õpetaja ja õpilased aja ja võimaluse koos 

luua  selle  tunni  kultuuriruum, üksteiselt  õppida,  koos  tegutseda  ja  areneda.  Iga  tunni 

väärtusülesanne on luua keskkond, kus õpilane saab endast, oma vanematest ja õpetajast lugu 

pidada, kus reaalselt toimivad kooli väärtused. 
 
 
Iga tunni ülesanne on lisaks akadeemiliste teadmiste omandamisele toimida nii, et õpilased 

õpivad  iseendaga ja  oma eluga edukalt toime tulema. Need oskused saadakse koos mõeldes ja 

koos tegutsedes –  koostööd tehes. Õpilased ootavad tundi  head ainetundjat ja eetilist suhtlejat, 

kes oma õpilastest hoolib. Õpetaja peab lapsi õpetama iseseisvalt mõtlema ja õppima ning 

andma edasi neid oskusi, mida ta ise hästi valdab. 
 
 
Koostöine tund on väärtuskooli toimimise üks olulisemaid keskkondi. Koostööd tehes saab iga 

osaline  areneda  turvalises  keskkonnas,  tunda  kaaslaste  tuge  ja  õppida  koosolemise  kunsti. 
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Koostöises tunnis avalduvad kõik väärtuskasvatuse dimensioonid: kognitiivne, afektiivne ja 

käitumuslik dimensioon. Siin avaldub paljude väärtuste koosmõju: kõrged akadeemilised 

teadmised,  individuaalne lähenemine, lugupidav suhtlemine ja koostöö, terve eluhoiak, vaimsus, 

ökoeetiline vaatenurk, austus, õiglus, inimväärikus, töökus ja korraarmastus, informeeritud 

valikute tegemine ja vastutusoskus, loovus, armastus emakeele ja isamaa vastu. 
 
 
Koostöist tundi iseloomustab tasakaalustatus, jagatud vastutus ja partnerlus, sest nii õpilased kui 

õpetaja  on  teadlikud  ja  aktiivsed  õppimisprotsessi  koosloojad.  Õpilased  ei  tee  õpetajaga 

koostööd, kui õpetaja ei tee õpilastega koostööd. Õpilased teevad koostööd,   kui saavad hästi 

aru, mida neilt nõutakse, millised on kokkulepped ja milline on eeldatav tulemus. Õpilased on 

valmis vaeva nägema, kui nad tajuvad, et õpetaja on innustav ja heatahtlik ning pingutab tunni 

õnnestumise nimel. Koostöö tekkimiseks saab õpetaja luua usaldusliku õhkkonna  ja vähendada 

otsustavalt   oma kõneaega. 
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3. Koostöö lähtealus - positiivse enesehinnangu toetamine 
 
 
Koolikogemused näitavad, et tunni õnnestumiseks tuleb õpetajal olla avatud suhtleja, anda 

hinnanguvaba tagasisidet nii, et see ei kahjusta õpilaste enesehinnangut, vaid aitab neil avada 

oma andeid. Mida realistlikum on inimese enesepilt, seda adekvaatsem on enesehinnang. Õpetaja 

tööd kergendab teadmine, et õpilase eitavad hoiakud tunnis võivad tuleneda tema hinnangust 

iseendale  ega ole seotud  suhtumisega õpetajasse ja õppeainesse.  Õpilased  väljendavad  oma 

negatiivseid tundeid neile turvalisena tunduvate õpetajate tundides. Teatud mõttes on tegemist 

„positiivse tagasisidega“ õpetaja isiksusele. 
 
 
 
Madala enesehinnanguga õpilane tunneb ennast rumalana, abituna, soovimatuna, läbikukkujana. 

Selline õpilane ei usu oma võimetesse, kardab ebaõnnestumist ja tal on raske koostööd teha. Ta 

tunneb, et ei oska end kokku võtta ja alahindab oma rolli tunni õnnestumises. Tunnis mitte kaasa 

töötav õpilane on sageli õnnetu ja tunneb ennast üksildasena. Õpetaja saab aidata õpilasel 

iseendaga  sõbraks  saada  sellega,  et  seab  õpilase  negatiivse  enesepildi  kahtluse  alla. Enda 

aktsepteerimine ei tähenda, et inimesele endas kõik meeldib, vaid ta oskab endaga toime tulla ja 

ennast mõnikord ka huumoriga võtta. Õpilast  saab toetada adekvaatse enesehinnanguga õpetaja, 

kes õpilastest lugu peab. 
 
 
Õpetajal on õpilase arengu toetajana suured võimalused: ta saab abistada õpilast mõistlike 

eesmärkide püstitamisel, edu ja ebaeduga toimetulemisel. Adekvaatse enesehinnanguga õpilane 

on koostöövalmis, talle pakuvad huvi väljakutseid esitavad ülesanded, ta aktsepteerib oma 

partnerite, sh õpetaja erinevaid ideid ja tegutsemisviise. Õpetaja, kes oma õpilast usaldab ja 

austab, suudab panna õpilasi ennast ületama. 
 
 
Enesehinnangu toetamisel peab õpetaja meeles pidama, et õpilastele meeldivad need õpetajad, 

kellele nemad meeldivad – seega tuleb väljendada oma siirast kiitust ja sümpaatiat. Suhted on 

alati vastastikused ja õpilased vastavad samaga. Oleme inimestena erinevad, ent head koostööd 

tugevdame veelgi, kui näitame endas neid jooni, mis meil õpilastega sarnased on. 
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4. Koostöine tund on turvaline ja õpilasekeskne 
 
 
Õpilastel  on tunnis  turvaline,  kui  õpetaja on  asjatundlik  ning hoiab arusaadavat  joont.  Igal 

inimesel  on puudusi ja valdkondi, kus võiksime paremini toimida. Kui õpetaja tajub koostöös 

õpilastega oma puudusi või vajakajäämisi, tuleb seda õpilastele öelda. Koostöises tunnis 

kompenseerivad õpilased  heatahtlikult nii mõnegi valdkonna, kus õpetaja ei toimi parimal moel. 

Nii saab õpilasi kaasata tunni juhtimisse ja aidata neil kogeda kaasvastutust. Õpetajatöö üks 

meeldivamaid hetki on võimalus tunda uhkust, kui õpilased ennast ületavad. Koostöö avatud ja 

pühenduvate õpilastega on suur rõõm. Igal inimesel on vajadus endast lugu pidada ja midagi 

saavutada ning selle põhimõtte silmaspidamine loob tugeva koostöö aluse. Õpilastele tagasisidet 

andes saame toetada õpilaste enesehinnangut ja vajadust õppida, areneda ja sellest rõõmu tunda. 

Toetavat tagasisidet andes peab silmas pidama, et inimesed üldjuhul ei rõõmusta teenimatu 

tunnustuse üle. 
 
 
Koostöö õpilaste ja õpetaja vahel toetub mõlema poole  üldinimlikele vajadustele ning see teeb 

koostöö loomulikuks ja meeldivaks. Meil kõigil on vajadus midagi saavutada, olla autonoomne, 

tunda end tugevana ja olla tunnustatud. Me naudime realistlikke väljakutseid, meile meeldib läbi 

rääkida, veenda ja nõu anda. Suurim rõõm on see, kui suudame õpilast kui isiksust toetada ja 

selle tulemused avalduvad õppetöös. 
 
 
Koostöises tunnis toimivad hästi kõik õpetamismeetodid, kui tund on selgelt eesmärgistatud ja 

sellest õpilastele teada antud. Koostöise tunni oluliseks tunnuseks on kokkulepped eesmärkide, 

õpistiilide ja õpetamisstiilide osas. On otstarbekas jagada õpilastele rolle, mis neid arendavad ja 

paremal moel tunni õnnestumisele kaasa aitavad. Rollidena saab õpilastele soovitada olla mõne 

tunniosa või rühmatöö juht, ajahoidja, tehniline ekspert, ülestähendaja, spetsialist jne. Mida 

enam on õpilastel võimalik kaasa rääkida ainetunni korraldamise osas, seda suuremat vastutust 

nad õnnestumise nimel võtavad. 
 
 
Kooliaasta alguses, kui koos õppematerjalidega tutvutakse ja ainet sisse juhatatakse, on loomulik 

kõnelda ainekavast  ja arutleda kontrolltööde graafiku  üle. Kui  õpilased  teavad  ajagraafikut, 

saavad nad paremini oma õppimist korraldada. Tunnis, kus õpilastel on võimalik õppetöö 

korraldamises kaasa rääkida, suhtuvad nad sellesse suurema vastutusega. 
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5. Vastupanuga toimetulek 
 
 
Üleminekul  õpetajakesksest  tunnist  koostöisele  tunnile  ei  toimu  iga  kord  tõrgeteta.  Mida 

tugevam on vastupanu, seda selgemaks saab, et muutused oleksid pidanud juba varem toimuma. 

Muutmine nõuab õpetajalt suurt eneseületamist, ent meeldivad tulemused tasuvad nähtud vaeva 

mitmekordselt. 
 
 
Meil kõigil on väljakujunenud rutiin, mis annab meile teatava turvatunde. Igasugune muutus 

riivab kõigi asjaosaliste turvatunnet. Muutustega tulevad paremini toime need õpilased, kes oma 

õpetajat usaldavad. Vastavalt õpilaste isiksuslikele omadustele ja kultuuritaustale võib täheldada 

erinevaid vastupanuviise:  sabotöörid teevad kohe teatavaks, et neid see ei huvita ja nad ei taha 

sellest isegi rääkida; õpilased-eksperdid teatavad teile, et nad teavad täiesti kindlasti, et see kõik 

on üks suur jama; klassi täpsuskütid - analüütikud otsivad õpetaja ja pakutava idee nõrka kohta ja 

tulistavad; võimuvõitleja – domineerija teatab kõigile, kuidas asjad tegelikult on ja mida kõik 

teised sellest arvavad; tähelepanuvajadusega õpilane sekkub igal moel tunni käiku, kuigi sisulise 

arutlusega see iga kord ei haaku jne. Tagasihoidlikuma enesehinnanguga õpilane võtab endale 

mõnikord  küllaltki  agressiivse  rolli  ja  püüab  iga  hinna  eest  vaimukas  olla.  Osad  õpilased 

jälgivad mängu kõrvalt, otsekui pealtvaatajad; kaasanoogutajad on kõigega nõus, ükskõik kui 

vastakad seisukohad ka poleks. Sageli istub klassis selliseid õpilasi, kes on täiesti vait ja ei tee 

midagi. 
 
 
Kõige sellega püüab õpetaja oma igapäevatöös toime tulla. Koostöö saavutamiseks tuleb 

kõigepealt vastupanusid uurida ja meeles pidada, et vastupanu tekitavad hirmud oma toimetuleku 

ja kättevõidetud positsiooni võimaliku ümberjagamise pärast uutes tingimustes. 
 
 
Vastupanude uurimise parimaks viisiks on vestelda, küsida ja kuulata. Õigeid küsimusi esitades 

saame  teada palju olulist, mida  koostöö kujundamiseks ära kasutada. Alati on mõistlik õpilaste 

vastupanude põhjuste mõistmiseks paluda, et õpilane selgitaks, mida ta öelda tahtis. Vastupanijat 

on vaja kuulata ja kaasata teisi õpilasi vestlusse, et vältida konfronteeruvaid dialooge. Õpilaste 

käitumist tagasi peegeldades anname teada, et märkame, kui mõni õpilane arvamust ei avalda, 

aga  tahame väga teada, mida ta asjast arvab. Vastasseisu tekkides on mõistlik paluda õpilastel 

paarides arutada, mida nemad õpetaja asemel teeksid, paluda õpilast hinnata oma vastumeelsust 

skaalal 1 – 10 ja seda põhjendada või klassis pingerida moodustada, kus ühes otsas on need, kes 

on täiesti poolt ja teises need, kes täiesti vastu.  Sellised tegevused annavad õpetajale võimaluse 
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vastupanust üle saada. Vastupanuga tegelemisel tuleb mõnikord endale meelde tuletada ka 

järgmist põhimõtet: kus arvad, et viga näed laita, ära kohe mine ja aita. Nii mõnigi suhtehäire või 

vastupanu lahustub sõbraliku ja avatud koostöö käigus parimal moel ja säästab õpilase 

enesehinnangut. 
 
 
Koostööle aluse  panemiseks  tuleb  märgata,  mida iga õpilane tegi  ja millised  olid  selle teo 

tagajärjed.  Kõik  hoiakud  väljenduvad  käitumises  ja  nii  saame  väärtuslikku  teavet  oma 

kasvatustöö tõhustamiseks. Muutused mõtlemises muudavad käitumist ja see annab meile 

tagasisidet oma õnnestumise või arenguruumi kohta. 
 
 
Igasuguse suhtlemise aluseks on vastastikune lugupidamine ja õpetaja saab oma käitumisega ette 

näidata, kuidas see toimib. Suhete parandamiseks ja kootöise tunnini jõudmiseks tuleb meeles 

pidada,  et etteheidete asemel saab tagasisidet anda ehk toimunut peegeldada oma silmade läbi: 

ma kuulsin, märkasin, tundsin, et... 
 
 
Heatahtlikkus, lubadustest kinnipidamine, heauskne suhtumine, imestamise oskus ja 

andeksandmine toetab parimal moel arengut ja intellektuaalset pingutust nõudva kultuuriruumi 

loomist tunnis. 



Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus„ – Koostöine tund kui väärtuskasvatuse meetod koolis 

 

 

 
 

6. Koostöise tunni etapid 
 
 
Koostöises tunnis on üldise õnnestumise saavutamiseks  olulised 3 etappi: uurimine, tegutsemine 

ja analüüs. 

Esimene etapp – uurimine. 
 

Oluline on oma õpilastelt uurida, mida nad seni on hästi teinud ja mis neil on õnnestunud. 

Mõistlik on arutada selle üle, mis pole hästi õnnestunud ja mis on   raske. Selline ainetundide 

analüüs annab õpetajale võimaluse oma õpilasi aidata ja nõustada. Õpetaja ülesandeks on olla 

tähelepanelik, küsida õigeid küsimusi ja jälgida oma õpilasi tunnis töötamas. Hea on kaasata 

uurimisse õpilased ja paluda neil analüüsida oma õpistiile. Isiklike õpistiilide vaatlemine ja 

nende kõrvutamine oma õpitulemustega on nii mõnigi kord mõtlemapanev tegevus, millest võib 

sündida soov midagi teistmoodi teha. Õpilastega koos on hea arutleda selliste küsimuste üle: 

Mida tahad saavutada? Millest sa aru saad, et oled eesmärgi saavutanud? Mis toimub tunnis 

teisiti, kui sina teistmoodi käitud? Kas oma käitumise muutumine väärib pingutust? Kui palju 

oleme koos valmis vaeva nägema? 
 
 
Isiklikud eesmärgid peavad olema realistlikud ja nende saavutamine ei tohi sõltuda teistest. 

Koostöö õnnestub, kui oleme avatud ja parimal moel arvestame igaühe eesmärke. 

Teises etapis tuleb tegutseda. Õppetöö planeerimise käigus arvestab õpetaja lisaks ainealasele 

tegevusele ka väärtuskasvatuse eesmärkidest tulenevate ülesannetega. Lähtumine klassi 

kultuuriruumist ja olemasolevast suhtevõrgustikust aitab õpetajal mõtestada järgmisi küsimusi: 

Mida selles klassis koostöö loomiseks/edendamiseks teha tuleb? Milline on minu autoriteet? Kui 

palju tohin eksida? Kui palju tohib riskida, valides erinevaid meetodeid? 
 
 
Mõned meetodid sobivad õpetajale olemuslikult paremini. Uute õpetamisviiside rakendamine 

eeldab kogemust ja oskust tundi orkestreerida. Suuremaid muudatusi oma tundi planeerides on 

mõistlik neid enne õpilastega arutada. Koos on hea plaani pidada selle üle, mida uut õpilased 

tunnirutiini ootavad, kuidas peaksime muutusi tehes koos tegutsema, millised võimalused meil 

on ja kas oleme valmis proovima. 
 
 
Klassis, kus algselt on koostöölepped sõlmimata ja õpilased pole tunniprotsessi aktiivselt 

kaasatud, võib tekkida olukord, kus õpetaja tegutseb sellisel hapral piiril, kus tal puudub 

usalduskrediit ja ta ei saa muutustega riskeerida. Ilma usalduseta ei saa õppida ega õpetada. 

Alustada  tuleb  oma  suhete  korrastamisest,  mille  parim  viis  on  õpilaste  arvamusi  kuulata. 
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Arvamuste avaldamiseks peavad õpilased tajuma, et tunnikeskkond on turvaline. Õpetaja saab 

õpilastele näidata, et on vastuseid kuuldes heatahtlik, avatud ja peab sõna. Kuulamine ei tähenda 

vastuvaidlemist  ja  eneseõigustamist  isegi  siis,  kui  õpilased  head  võimalust  tunnetades  liiga 

hoogu  satuvad.  Selliseid  vestlusi  pidades  tuleb  õpetajal  säilitada  enesekontroll  ja  mitte 

väljendada oma solvumist ning teisi negatiivseid tundeid. Heatahtlik osutamine sellele, kuidas 

oma arvamust kellegi tundeid riivamata avaldada, on üks suhtearendamise võtmeküsimusi. Hea 

on endale meelde tuletada, et kõik küsimused on mõeldud ka õpetajale ja kõik käitumisjuhised 

käivad ka õpetaja kohta. 
 
 
Koostöise tunni kolmas etapp on analüüs. 

 

Isikliku  arengu  vaatlemiseks  on  hea  mitu  korda  õppeaasta  jooksul  aega  võtta  ja  arutleda 

järgmistel  teemadel:  Kuidas  sa  eesmärgi  poole  liigud  ehk  kuidas  sul  läheb?  Mida  oled 

tegutsemise käigus enda kohta õppinud? Kas oled saanud konstruktiivset tagasisidet? Millega 

tulid ilma nõu küsimata hästi toime? Mis läheb kõige paremini? Mis nii hästi ei õnnestu? Miks 

sinu arvates sul see  ei õnnestu? 
 
 
Koos arutamiseks ja oma ainetunni vaatlemiseks saab üksteiselt küsida järgmist: 

 

Milline on meie hetkeseis? Kas sul on tunnis parem olla? Kas muutuste tulemusena on 

õpitulemused paranenud? Kas oleme nüüd enesekindlamad? Mida võiksime veel silmas pidada? 
 
 
Tunni ja klassi õhustiku analüüsiks võib kasutada küsitlemise tehnikaid, et jõuda konkreetse 

järelduseni. Õpetaja saab asjakohastada õpilase mõtlemist  täpsustavate küsimuste abil: Mida sa 

täpselt tegid? Kuidas teised reageerisid? Kas mitte kunagi ei saa niiviisi teha? Kas alati juhtub 

just nii? 
 
 
Õpetaja näeb oma õpilase oskusi ja potentsiaali sageli selgemalt kui õpilane ise. Palju 

sisendusjõudu tuleb suunata sellele, et õpilane julgeks proovida ja katsetada. Tegeleda tuleb 

sageli esineva irratsionaalse mõttega: ma ei saa/oska. Keskenduda tuleb sõnale „mina“: mina ei 

oska ja mina ei saa. Minast hoitakse kinni kui oma identiteedist: 

- minul see kunagi ei õnnestu 
 

- teised võivad seda suuta, aga mina... 
 

- see asi läheb mul alati käest ära 
 

Sea oma õpilase „aga― ja „kunagi― ja „alati“ kahtluse alla. 
 

Ma ei saa/oska on uskumus, mis kammitseb mõtet ja hoiab inimest tagasi. Tegutsemine ja uue 

kogemuse saamine sõltub meie enesehinnangust, mis omakorda on tugevasti seotud väärtuste ja 
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uskumustega. Kui  usume, et midagi oskame, on meil õigus, ja kui usume, et  ei oska, on meil 

samuti õigus. Õpetaja saab eeskuju näidata, kuidas sellega leppida ja toime tulla. „Ma ei oska“ 

on suurepärane tõdemus - see on oma arenguruumi kirjeldamine! 
 
 
Sellised mõisted nagu „tegutsema“ ja „katsetama“ eeldavad konkreetseid 
oskusi. 

 

Kui õpilane on kindel, et ta ei tule toime, siis on asjakohane küsida: aga mis siis juhtub, kui elu 

sind vastupidises veenab? 
 
 
„Hakkama  saamine“ märgib  hinnangut  mingile  käitumisele/tegevusele.  Hinnang  tekitab 

vastupanu ja kõhklusi. Millegi tegemine uut moodi tähendab ka uut moodi käitumist. Kusagilt 

oleme teada saanud, et täiskasvanu enam ei muutu. Võib-olla tekitab selline veendumus meis 

teatud kindlusetunde: midagi on ometi paigas, olgu siis heas või halvas. Samas teame, et 

õpetajaamet on kõike muud kui rahu ja leppimine. Õpetajaamet on pidev õppimine – uut moodi 

vaatenurkade nägemine, uute toimetulekuviiside omandamine, uute eduelamuste saamine. Uusi 

käitumisviise saab õppida ja aja jooksul end jälgida, sest meil on lõppematu oskus ennast 

üllatada. Iga väiksemgi uus teadmine ja muutus häirib mõneks ajaks meie sisemist tasakaalu. 

Samas ei saa lasta neil asjadel, mida me veel ei oska, varjutada neid, mida me oskame. 
 
 
Üksteisest arusaamise kontrollimiseks on hea vahepeatusi teha ja järele uurida, kas me ikka 

räägime ühest asjast ja kas me saame ühtviisi aru. Väga oluline on enda ja oma töö analüüsimisel 

teha kokkuvõtteid, et arutlusest jääks selge pilt: „Ah, et sa oled proovinud... Ühesõnaga, sulle 

selline õppimisviis sobib...― 
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7. Kuulamise olulisus 
 
 
Koostöö eelduseks on head suhted, mis põhinevad eneseregulatsioonile ja eneseusaldusele 

tugineval kuulamisoskusel. Õpetaja peab lisaks headele esinejatele kindlasti tunnustama ka 

õpilasi, kes kuulata oskavad. Hea kuulaja tõstab kaaslase eneseväärtusetunnet, loob usaldussuhte, 

on lugupidav ja heasoovlik. 
 
 
Uue klassi ette astudes vajame õigeks tegutsemiseks vajalikku teavet. Kui hoiame kokku 

kuulamise pealt, asume puuduliku info põhjal tegutsema ja otsuseid langetama, tekitades õpilaste 

hulgas vastupanu ja liigseid emotsioone. Mõnikord võib õpetaja oma suhtumise õpilastesse liiga 

tugevasti siduda õpilase edukusega tema aines. Inimliku suhte seisukohalt pole õppeaine 

primaarne. Õpetaja võimuses on õpetada inimlikku kontakti ja siirast suhtlemisrõõmu hoidma ka 

siis, kui kõik kokkupuuteaspektid seda ei soosi. Kooli eesmärk pole ainult ainetarkade, vaid 

tundetarkade ja adekvaatse enesehinnanguga oma eluga hästi toime tulevate eetiliste inimeste 

juhendamine. Õppeainet on raske tulemuslikult õpetada, kui suhted on korrastamata. 
 
 
Õpilaste suhtlemisoskusi jälgides võime mõnikord märgata, et vait olev laps ei kuula tegelikult 

üldse, ta on ennast lihtsalt välja lülitanud. Mõnikord peab laskma sellel seisundil olla. Paljud 

õpilased reguleerivad oma tähelepanu teatud väljalülitamiste kaudu. Jälgida tuleb, et need pausid 

ei veniks ülemäära pikaks. Õpetajatöö nõuab suurt keskendumist ja tähelepanu ning sellepärast 

tuleb ka endale mõnikord andeks anda, kui avastame, et oleme kuulamise asemel oma mõtetega 

ametis. Tähelepanelik peab aga olema siis, kui tabame, et ootame oma kõnekorda vaid selleks, et 

juba valmis seisukohti formuleerida. Ettevaatlikkusele sunnib olukord, kus oleme kuulamise 

asemel ametis inimese tehtu ja räägitu hindamisega ja meile on niigi kõik selge, sest oleme oma 

otsuse juba teinud. Kuulamine  on edutu,  kui oleme ise ebakindlad, sest kardame enda kohta 

ebameeldivat tagasisidet saada. 
 
 
Ebaeduka kuulamise tagajärjel kuuleme valikuliselt vaid seda, mida tahame kuulda. Võib tekkida 

tunne, et teame, mida õpilased mõtlevad ja öelda tahavad. Niiviisi käitudes tekibki olukord, kus 

räägime üksteisest mööda, saame valesti aru ja meie suhted pingestuvad.  Koostöises tunnis on 

tunda ja teada, kui üksteist kuulatakse. Õpetaja saab eeskujuks olles väljendada oma siirast huvi, 

märgata õpilase tundeid, olla samal lainepikkusel ja olla vait. Kuulamine tekitab sellise ruumi, 

kus rääkija saab aru, mida ta tegelikult mõtleb. Endast lähtuvad reaktsioonid võivad õpetamise 

käigus  olla  igati  asjakohased,  ent  mitte  siis,  kui  peame  oma  koostööpartnereid  kuulama. 
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Õpilastega suhtlemisel tuleb arvestada, et neil puudub alati võimalus ja oskus samal tasemel 

vastata. Mittekuulamine mõjutab õpilaste väärikust. Kuulamisoskuse puudumine toob 

tunnikeskkonda suuri pingeid ja teeb kahju koostööle. 
 
 
Kuulamine võimaldab vabaneda pingetest ja negatiivsetest tunnetest. Õpetaja siiras huvi toetab 

parimal moel õpilase enesehinnangut ja annab  võimaluse õpilasel endal oma probleemidele 

lahendusi leida. Õpilaste soove ja vajadusi tundmata ei saa sõlmida kokkuleppeid ja teha 

koostööd. Kuulamine võimaldab: 

- märgata seda, mis toimub ja mis ei toimu; 
 

- märgata, mis toimib ja mis ei toimi; 
 

- töötada sellega, mis toimub ja toimib/ei toimu ja ei toimi; 
 

- tuua fookusesse, kuidas ja miks midagi toimib/ei toimi; 
 

- anda konstruktiivset tagasisidet, et õpetajal/õpilasel oleks sellest abi; 
 

- tõsta õpetaja/õpilase eneseteadlikkust; 
 

- tõsta õpilaste/õpetaja eneseväärtust; 
 

- panustada koostööle õpetaja ja õpilaste vahel; 
 
 
 
Tundi koostööle häälestades tuleb õpetajal enda suhtes olla väga tähelepanelik ning oma sõnades 

ja kehakeeles kooskõla ilmutada.   Kooskõla tekkimisele aitab kaasa mõistlik sobitumine oma 

õpilaste kehakeele, hääletooni ja kõnelemise kiirusega. Samasuguse keele ja maneeride 

kasutamisega tuleks pigem tagasihoidlik olla, sest meie eesmärk on õpilastele optimaalse 

arengukeskkonna loomisel saavutada häid koostöösuhteid, mitte tekitada rollisegadust ja ennast 

õpilastele lähisõbraks pakkuda. Liiga lähedased suhted tekitavad pigem suhtlemisärevust ega aita 

õpilastel seada ja tunnetada olulisi piire. Kokkulepitud piiride aktsepteerimine annab kõigile 

osapooltele turvatunde ja vabaduse toimida parimal moel. Üksteisega sobitumine on pigem 

alateadlik protsess, mis eeldab ja kasvatab partneritunnetust ja taktitunnet. Heatujuline ja 

naljasoonega õpetaja suurendab õpilaste enesekindlust ja loob sundimatu keskkonna. 
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8. Õpetaja kui väärtuste ja hoiakute arengu toetaja 
 
 
Koostöine tund on suurepärane väärtuskasvatuse keskkond, kus koostöö eesmärgiks on õpilasele 

parima ja õpetajale huvitava ning väljakutseid pakkuva diskursuse loomine. Õpetaja on klassi 

suhtekorralduse juht, sest omab suuremat analüüsi- ja üldistusoskust. Sellised oskused lubavad 

õpetajal  oma  partneritele  rohkem  ruumi  anda,  neid  rohkem  usaldada.  Koostöises  tunnis  on 

õpetaja nii moderaatori kui aineedastaja rollis. Õpetaja on õppimise toetaja selle sõna kõige 

laiemas mõttes. 
 
 
Koostöises  tunnis  on  õpetaja tähelepanu  pinge  ühtlasemalt  jaotatud  ning tekib   võimalus 

tunni kulgemist kõrvalt jälgida ja oma käitumist mõtestada. Avaneb võimalus vaadelda tundi 

metatasandilt (väärtusruum, kultuurikeskkond, tööhügieen jne). Nii saab paremini hoiduda tunni 

kestel oma hoiakute esitamisest ja jälgida tegevuste sagedust, käitumismustreid, kehakeelt. Hea 

on mõelda toimuvale tunnile õpilase vaatekohast, võtta ise kõigist tunni tegevustest osa ja jälgida 

meetodite  sobivust  antud  teema  käsitlemisel  ja  õpilaste  isiksusega  arvestamisel.  Koostöises 

tunnis on võimalus   anda õpilastele rohkem ruumi ja märgata info liikumist tingimustes, kus 

õpetaja ennast juhtrollist veidi taandab. 
 
 
Kogemustega õpetaja on vabanenud paljudest illusioonidest ja irratsionaalsetest mõtetest enda 

suhtes, samas on ta teadlik nendest, mis tal veel alles on. Õpilase arengut toetades saab õpetaja 

aidata oma õpilastel toime tulla ka nende irratsionaalsete mõtetega, mis tal endalgi aeg-ajalt 

esinevad: 

- Õpilane/õpetaja peab käituma nii, et ta kaaslased teda armastaksid ja temast lugu peaksid; 
 

- Õpilane/õpetaja peab pidevalt tõestama oma kompetentsust, adekvaatsust ja andekust; 
 

- Kui tund ei lähe nii nagu vaja, on see kohutav ebaõnnestumine; 
 

- Oma ärevuse ja depressiooniga pole võimalik toime tulla, sest elu ongi selline; 
 

- Eneseteadlikkus teeb veel ärevamaks ja murelikumaks – parem on mitte teada; 
 

- Õpilane/õpetaja on pahatahtlik  ega salli mind; 
 

- Kui mind kiidetakse, olen hea õpilane/õpetaja; 
 

- Ma vastutan oma õpilaste arengu eest; 
 

- Teised on ebakompetentsed; 
 

- Mina tean, mis on parim; 
 

- Kui ma selles asjas ebaõnnestun, olen inimesena läbikukkunud; 
- Lõppude lõpuks - kes meist õpetaja on. 
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Koostöine tund toetub üldinimlikele kokkulepitud väärtustele ja asetab õpilase keskkonda, mida 

kujundavad akadeemiline teadmine (know- how), rakendamisoskused (know-what) ja mõtestatus 

(know-why). Selles keskkonnas arenedes saab õpilane aimu iseendast, oma tugevustest, 

arenemispotentsiaalidest ja oma isiksuseomadustest (know-who). Selline tund pakub põnevust ja 

avastamisrõõmu koostööst ja koos kogemisest. Koostöine tund on   hea võimalus ennast eluks 

ette valmistada ja osaleda mõtestatud, vastastikku meeldivas keskkonnas. 
 
 
 

Mõtestamine 
know-why 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enesetundmine ja 
väärtushoiakute 
teadvustamine 
know-who 

 
 

Teadmine 
know-how 

Kogemine 
know-what 

 
 
Joonis 1 Koostöine õpikeskkond 

 
 
 
Koostöö ja üksteise toetamise tulemusena korrastub enesepilt ja endast mõtlemine. Mõtestatud ja 

kokkulepitud väärtustel põhinev koostöö annab õpetajale alust tasakaalukateks ratsionaalseteks 

mõteteks: 

- Õpetaja olla on uhke ja hää. 
 

- Ma ei loooda, vaid tean, et meil läheb hästi. 
 

- Õpilastel on endal palju muresid – nad ei mõtle sellele, kuidas minu elu kibedaks teha. 
 

- Õpilased teevad õpetaja elu kibedaks sellepärast, et neil on palju muresid. 
 

- Ma saan olla mõne õpilase jaoks  inimene,  kes märkab ja hoolib. 
 

- Tahan õppida ja veel paremaks õpetajaks saada. 
 

- Tundi minnes valmistun alati parimaks. 
 

- Keskendun olevikule - sellele, mis praegu toimub. 
 

- Olen hea õpetaja. 
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- Luban endal vigu teha ja õpin sellest. 

 

- Usun hea sõna jõusse. 
 

- Minu õpilased hoiavad mind sellepärast, et mina neid hoian. 
 

- Ma tahan, et mu õpilastel läheks elus hästi. 
 

- Ma hoolin oma õpilastest väga. 
 

- Lõppude lõpuks - kõik on õpetajad. 
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9. Õppimise väärtustamine 
 
 
Kõike,  mida oskame, oleme millalgi kusagilt õppinud, seega - oleme õpivõimelised. Seda on 

mõnikord hea endale meelde tuletada. Õppida saab jäljendamise teel, kogemuse kaudu ja 

teooriat rakendades ehk proovides ja katsetades. Tegelikult õpime kogu aeg, sest meie ümber 

on  pidevalt  muutuv  keskkond,  mis  hoiab  meid  liikumises.  Muutumiste  kaudu  õppimine 

eeldab ärksust ja teadlik olemist. Me kõik õpime,  ilma et keegi teine meid otseselt õpetaks. 
 
 
Oma õpivõimet saab ergastada, kui: 

 

- teadlikult otsida ja märgata, jagada oma kogemusi ja kuulata teiste omi – olla aktiivne; 
 

- luua  koostöökeskkond, kus saab vaadelda ja tagasisidet anda  – olla peegeldaja; 
 

- üldistada nähtut  – olla teoreetik; 
 

- püüda uut teadmist  rakendada – olla praktik. 
 
 
 
Aktiivselt tegutseval õpetajal on mõistlik püüda oma kogemust mõtestada. Peegeldajal on 

otstarbekas  püüda  aktiivsemalt  tegutseda  ja  ise  vastutust  võtta.  Õpetaja-teoreetik  peaks 

püüdma oma teadmisi julgemalt rakendada. Praktiku jaoks võib olulise õppimise kogemuse 

anda oma tegevuse analüüsimine ja üldistamine. 
 
 
Kõiki neid tegevusi saab parimal moel ellu viia, kui suudame võimalikult paljudes 

koolitundides luua koostöökeskkondi. Koostöises tunnis rakenduvad loomulikus 

töökeskkonnas kõik väärtuskasvatuse põhimõtted ja eesmärgid. Väärtuskooliks saab end 

nimetada selline kool, kes seab oma toimimise olemuslikuks eesmärgiks inimese arengu. 

Kool on ju loodud õpilaste pärast. Koolikogukonna püüdlusi toetavad meie ühisväärtused, 

meie toimimist suunavad ühised vajadused - me kõik tahame endast ja teistest lugu pidada. 

Koosmõtlemine ja koostoimimine on  parim  viis  oma kultuuri  ja  riiki  edendada. Sellelt 

ühisaluselt lähtudes saame kokku leppida, kokku hoida ja üksteist toetada. Koostöises tunnis 

muutub selline olemisviis omaseks ja kujundab inimese väärtuskäitumist. Õpetaja kohtub iga 

päev paljude õpilastega ja teab, et igaüks meist on eesti kultuuriväärtus. 
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