
Meeskonnatöö ja tugistrateegiad
Euroopa kooliarendusprojekt 2006 – 2009

Ettekande koostasid Eva Ojakivi ja  Triin Lingiene 2009. aastal Elvas



• Sørreisa Sentralskole
NORRA 

• Björkängsgymnasiet
ROOTSI

• De Smalle Koolkerke 
BELGIA

• Sint-Jozefistituut

BELGIA

• ITC “Libero Grassi” 

ITAALIA

• Zespól Szkól w Libiąžu

POOLA

• Mansfeld-Schule

SAKSAMAA

• Elva Gümnaasium

EESTI

Partnerkoolid



Projekti üldeesmärgid

1. Emotsionaalsete ja sotsiaalsete erivajadustega õpilaste 
õpetamise kõrgem kvaliteet

2. Alternatiivsed õpetamismeetodid ja tugistrateegiad

3. Suurem koolirahuolu



Projekti ülesanded

1. Tutvustada ning levitada häid õpetamis- ja 
õppimistavasid 

2. Suurendada õpetajate meeskonnakoostöö alaseid 
teadmisi ja oskusi

3. Süvendada õpetajate kultuuridevahelist asjatundlikkust 
ja võõrkeelte oskust 

4. Propageerida euroopalikke väärtusi



Esimene projektikohtumine Elvas

• 12.–18. oktoober 2006

• Osalejad: Elva gümnaasiumi meeskond ja 23 õpetajat partnerkoolidest

• Peateema: Õppigem tundma üksteise muresid ja rõõme!

• Kõrvalteemad: 

• Meie kooli narratiiv

• Koolide tõhusus ja võrdsed võimalused 

• Euroopa mõõde igapäeva koolitöös



Teine projektikohtumine Palermos

• 2.– 8. mai 2007

• Osalejad: ITC “Libero Grassi” meeskond ja 25 partnerkoolide õpetajat 

• Peateema: Kaasava kooli suunas

• Kõrvalteemad:
• Väärtuskasvatus 
• Suhtluspädevus ja emotsionaalne heaolu koolis
• Euroopa kultuuride paljusus õpetajate meeltes ja mõtetes



Kolmas projektikohtumine Brügges

• 16.– 22. jaanuar 2008 

• Osalejad: De Smalle Koolkerke ja Sint-Jozefinstituut’i meeskonnad ning 28 
partnerkoolide õpetajat

• Peateema: Kuidas ennetada halba käitumist koolis?

• Kõrvalteemad:

• Mittesüüdistamise meetod

• Kuus mõtlemismütsi (De Bono õpetuse järgi)



Neljas projektikohtumine Borås’is

• 14.– 20. mai 2008

• Osalejad: Almåsgymnasiet’ meeskond ja 28 partnerkoolide õpetajat

• Peateema: Probleemide lahendamine

• Kõrvalteemad: 

• Kasuta oma tugevaid külgi

• Õppimisstrateegiad

• Eduka kooli saladus



Viies projektikohtumine Libiaž’is

16.– 22. oktoober 2008 

Peateema: Jagades ja hoolides

Kuues projektikohtumine Bochumis

23. – 29. aprill 2009 

Peateema: Mida me oleme õppinud?



Projektiteemadest lähemalt

MEESKONNATÖÖ
• Õpetajate meeskonnad

• Varjatud takistused 
meeskonnatöös

• Tõhus meeskonnasisene 
mõtlemine

TUGISTRATEEGIAD

• Võrdsed võimalused ja kõrge õppeedukus – kas 

üksteist toetavad või välistavad?

• Pro-sotsiaalsed oskused

• Eneseaustus ja -usaldus 

• Koolikiusamine ja -stress

• Erinevad õpistiilid



Koolijuhtimine

• Meeskonnatöö

• Töötingimused

• Sõnale järgneb tegu

• Siiras tunnustus

• Emotsionaalne ja vaimne turvalisus

• Regulaarsed arenguvestlused 

• Visioon

• Võrdsus

• Finantsid

• Tööstruktuurid

• Koolisisesed tugistruktuurid



Probleemsed õpilased

• Kiida rohkem, laida vähem!

• Paindlik ajakava

• Õpilane ise valib

• Eduelamus

• Sotsiaaltöötaja ja koolipsühholoog 

• Tugiõpe 

• Sõber toetamaks tõrjutut

• Klassikaaslased üksteise õpetajaks

• Õppimise  ja  käelise tegevuse 
oskuslik sidumine

• Heategevus



Lapsevanemad

• Koostöö

• Professionaalne nõustamine

• Probleemsete laste vanemad 
tegutsevad üheskoos

• Koolipoolne positiivne tagasiside

• Vanemad on kõige tähtsamad laste 
elus 

• Ka kõige probleemsemas lapses on 
midagi head – leia see üles ja 
tunnusta!

• Professionaalne tugi-grupp õpilaste, 
vanemate, õpetajate aitamiseks 



Õpetajad

• Pädevus

• Kokkuhoidmine

• Positiivne tagasiside 

• Aeg

• Pro-sotsiaalsus

• Struktuur

• Stressijuhtimine

• Väiksemad klassid

• Abiõpetajad

• Kaasaegsed õppevahendid 

• Suhtlusoskuste parandamine



Järeldused

1. Et aidata õpilasi, tuleb kõigepealt aidata õpetajaid.

2. Võrdselt tuleb tähelepanu pöörata nii koolitöö vormile ja sisule, kooli 
visioonile ja missioonile kui koolikultuurile.



Miks me teeme koostööd?

Kultuuridevaheline õppimine

• Uued inimesed, erinevad maad, 
kultuurierinevused

• Võõrkeelte praktiseerimine

• Sallivus, lugupidamine ja 
eneseväärikus

Professionaalne huvi

• Kool kui suur ühiskondlik jõud

• Kogemused, teadmised ja oskused

• Meeskonnatöö

Isiklik huvi

• Ühtekuuluvustunne, sõprus, 
motivatsioon




