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Laps seob inimesi. 

Laps ei tohi jääda inimeste vahele.

Lapsevanem on võtmeisik – vastutaja ja võimaldaja.

kogukond

kodu kool



Koostöö või vastuolude õhkkond?

Millised on kodu ja kooli ootused üksteisele?

Milline on lapsevanemate ja õpetaja vastastikune mõistmine ?

Kui laps läheb kooli, millised omadused ta endaga  klassi viib?

Kui laps tuleb koolist koju, millised emotsioonid  ta endaga kaasa toob?



Lapsevanema kaasatus – koostöö 

Ülesehitav sekkumine. Ka õpetaja vajab toetust. Rääkides  õpetajaga mulle olulistel teemadel 
kuuleb õpetaja mind paremini, kui olen:  

• huvituv

• mõistev

• usaldav

• abistav 

• tunnustav

• toetav

• mõistlik



Lapsevanema kaasatus – koostöö  

Lammutav sekkumine ei anna edasiviivat  
lahendust keerulisele  olukorrale.   

Õpetajal on raske vastata 

lapsevanema ootusele, kui tema poole 

pöördumine on:  

• usaldamatu

• kahtlustav

• uuriv

• halvustav

• kõiketeadev  

• keelav

• kontrolliv



Sekkumise püramiid

Taga

järjed, 

piiride seadmine

struktuur, reeglid, 
selged ootused 

(5 max)

kiitus, tunnustus, positiivne 
tähelepanu

suhted, kontakt

Usaldavad suhted ja hea kontakt on sekkumiskäitumise  vundament. Lahendustele 

suunatud, võimalusi  arvestav, positiivsele keskenduv, tugevusi esiletoov suhtumine 

võimaldab saavutada vajalikke muutusi.     



Sekkumise püramiid
Taga

järjed, piiride 
seadmine

struktuur, 
reeglid, selged 
ootused(5 maX)

kiitus, tunnustus, 
positiivne tähelepanu

suhted, kontakt

Kui alustada reeglite kehtestamisest, siis on raske saavutada  heade suhete tasakaalu.



Tänased väljakutsed hariduses.

Erilisus, unikaalsus on väärtused. 

Ainult võimetekohased nõudmised on jõukohased.

Aus ei pruugi olla alati õiglane.

Ebavõrdsete võrdsest kohtlemisest võib sündida  ebaõiglus ja ülekohus.



Ealisest ja individuaalsest   arengust tulenevat  tuge vajab iga õpilane ?

Kuidas toetada õpilast õigeaegselt, ennetavalt?



„Minu  lapse  lugu.“ 

Tunnen seda raamatut lapsevanemana kõige paremini, sest olen ise sinna lugusid 

kirjutanud ja pilte maalinud. Lapses elustuvad need kogemuste ja  elamuste näol ning  

väljenduvad käitumises. 

Kes on koolis need inimesed, keda usaldan, kaasan, pühendan …  

Kui palju peavad minu last õpetavad inimesed temast teadma, et lapsele esitatavad 

nõudmised oleksid talle  jõukohased? 



Käitumine algab vajadusest – eesmärgist, mis tuleb saavutada. 

Lapse  seisund sõltub keskkonnatingimuste mõjust ja võimalustest.

Miks on talvel puud raagus? Mida suudab kevad? 

Millised omadused tulevad minu lapses esile, et talle esitatud nõudmistega hakkama saada?



Tasakaal

• Andekus 

• Õpiedukus
• Andetus

• Õpiedutus

Õpetamise töö on pime ime.

Jõukohane õpetamine on peen kunst. 



Õppetöö  on tulemusele orienteeritud ajamahukas ja energiakulukas tegevus. 

Tulemus 

Aeg
liigub edasi, tagasi keerata ei saa. 

Tähtis on oma aega planeerida.

Õpetada lapsele ajaga ümberkäimist.   

Energia 
kulub, ja see on taastoodetav. 

Väsimusest saab välja puhata. Tühja kõhtu 
saab täita jne.  



(T)ÖÖPÄEV – kaua võib, palju suudab, mida jaksab  ? 

• Koolis koolitöö • Kodus kodutöö 



Mille peale energiat kulub? 

Mis nõuab pingutust ? 

Mis väsitab? 

Kuidas puhkab?

Kes aitab? 

koolis kodus

Jaksu!

Jõudu!

Kannatlikkust

!

???...
!!!



Sisukas vaba aeg taastumiseks on hädavajalik. 

Töö ja lõbu käsikäes. 



Tänan kaasa 

mõtlemast ! 


