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Eessõna
Koolipsühholoogia käsiraamat on mõeldud eelkõige õpetajatele – aineõpetajatele ja klassijuhatajatele. Loodan väga, et sellest saab praktiline abiline ka koolijuhtidele ja tugispetsialistidele, loodetavasti ka lapsevanematele.
Olen tänulik kõigile minu koolitustel osalenud inimestele, kes on aidanud selle
raamatu jaoks mõtteid selitada. Olen tänu võlgu Turba Gümnaasiumi andekatele lastele, kes etteantud raskete teemade järgi joonistasid raamatu jaoks
toredad pildid, ja nende õpetajatele Tiiu Pajurile, Mari-Anne Haasale, Katrin
Jõestele ja kunstiõpetaja Piret Tammele. Tänan ka Irene Artmat, suurte kogemustega õpetajat Viljandist, kes luges, parandas ja julgustas kirjutamisel. Kõige
suurem tänu aga kõigile lastele (nii oma pere lastele kui ka paljudele poistele
mitmesugustest koolidest), kellega rääkides, keda õpetades või nõustades olen
võtnud südameasjaks ühe või teise teema, millest kirjutada.
Olen paljusid praeguseks raamatuks saanud materjale kasutanud kümmekond
aastat erinevatel koolitustel ja nõustamistel. Nii on selle raamatu saamislugu
pikk ja algallikat on tihti raske leida. Suures tänutundes toon tekstis siiski esile
üksnes väheseid autoreid, kelle teostest, artiklitest olen saanud häid mõtteid,
mis on kasutuskõlblikud ka praktilises koolielus. Olen püüdnud need esitada
lihtsalt ja selgelt, et neid oleks hõlpus kasutada õpetajatöös. See ei ole mingil
juhul teaduslik raamat, kuid siin on lihtsas keeles algteadmised psühholoogiast,
mida kõik inimestega töötavad spetsialistid peaksid teadma.
Minu loetud ja soovitatud raamatud on ära nimetatud iga peatüki ees. Need on
valitud just kasulikkust ja kättesaadavust silmas pidades. Loodan väga, et õpetajate harjumus lugeda psühholoogiakirjandust saab tuult tiibadesse ja nad avastavad neist teostest palju kasulikku, mida saab tõesti ka koolipraktikasse rakendada. Psühholoogia õppepäevadel koolides olen tihti kuulnud, et psühholoogia
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oli ülikoolis õpetajatele raske, keeruline ja arusaamatu aine, millest neil pole
eriti midagi meeles. Peale selle olevat seal õpetatud ka vähe sellist, mida praktilises õpetajatöös ja koolielus kasutada saab. Tahaksin siin tõestada, et psühholoogias on palju huvitavat ja praktikas kasutatavat nii selles käsiraamatus kui ka
praktilise koolipsühholoogia koolitustes.
Kasutan palju näiteid ja esitan tihti ka pikema eelloo iga uue teema ees, et lugeja
mõistaks, millistest elujuhtumitest tuleb juttu. Need näited on valitud teema
järgi kindla sihiga, aga kui keegi arvab ennast ära tundvat, siis olen rõõmus, et
need läksid täkkesse.
Peangi ennast „tõlgiks”, sest vahendan paljusid häid, kuid keerulisi psühholoogiaraamatuid, laste ja vanematega peetud jutuajamisi ning emana, õpetajana ja
psühholoogina saadud praktilisi kogemusi, aga ka tehtud vigu ja eksimusi lihtsasse argipäevakeelde, et tuua kasu lugejatele.
Mis on praktiline koolipsühholoogia?
Pean seda psühholoogia eriliseks valdkonnaks, kus kohtuvad kõigi ülejäänud
psühholoogiaharude avastused, tarkused ja põhimõtted, mida saab kasutada
koolielus ja -töös. Praktilises koolipsühholoogias saavad kokku teemad, teadmised ja seaduspärasused isiksusepsühholoogiast, sotsiaal- ja suhtlemispsühholoogiast, juhtimispsühholoogiast, lapse-, nooruki- ja õpetajapsühholoogiast, pedagoogilisest ja kliinilisest psühholoogiast, psühhoteraapiast, psühhomeetriast ja
psühhohügieenist, keskkonnapsühholoogiast, töö-, spordi-, reklaami- ja organisatsioonipsühholoogiast ning paljudest teistest psühholoogia valdkondadest.
Koolis on üldse psühholoogiateadmiste kasutamine nii õppimises, õpetamises,
argipäevasuhtlemises kui ka juhtimises praktiliselt hädavajalik, sest me töötame
inimestena, inimestega ja inimeste keskel.
Tahan raamatust esile tõsta ühe tähtsama teema ja peatüki – „Osavõtlik kool”.
Soovin väga, et iga kool Eestimaal oleks osavõtlik kool, kus peetakse kalliks ja väärtuslikuks iga inimest, olgu ta siis õpetaja või õpilane, juht või koolitädi, koristaja,
valvur või kokk. Tahan, et tema vajadustega arvestatakse, muresid kuulatakse ja
emotsionaalse valu eest kaitstakse.
Minu praktilise koolipsühholoogia raamatu põhimõtted on kristlikud, mis antud
juhul väljenduvad nii: Iga inimene – olgu väike või suur, õpilane või õpetaja, terve
või haige, jõukast perest või vaesest, lastekodulaps või erivajadustega õpilane, edukas
või ebaedukas, eeskujuliku käitumisega või probleemne, väikeste vaimsete võimetega
või eriliselt andekas – on Jumala imeline looming ja selle tõttu väärib ta hoolimist
ning austust igal pool ja alati. Tema isiksusega peab arvestama, tema põhimõtteid
hindama, temaga suhtlema ja käituma nii, et säiliks tema eneseväärikus, vabadus ja
heaolu.
Meeldivat lugemist Teile!
Lugupidamisega Tiia Lister
Jõulukuul, anno Domini 2011
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Positiivse mõjuga õpetaja

Karoliina Säälik, 1. klass

Hea õpetaja mõju jääb kogu eluks õpilasega
Hea õpetaja on paljude meelest sündinud õpetajaks, ta on huvitav isiksus. Milline õpetaja kellelegi meeldib, selles on küsimus.
Tõsiasi aga on, et hoolimata suurepärastest eeldustest tuleb ikkagi õpetajaks
õppida, kuigi palju saab ära teha ka ennast arendades ning psühholoogilises
plaanis muutes.
Erinevad arusaamad õpetajaoskustest ja pädevustest on kirjas õpetaja kutsestandardis, ametijuhendis, uues õppekavas.
Psühholoogilises mõttes on head õpetajat kerge iseloomustada, sest ta on iga
õpilase arengu, kasvamise ja õppimise mõjutaja, kujundaja ja teatud mõttes selle
protsessi kulgemise eest vastutaja koolis. Ta on klassis õpetamisprotsessi juht ja
klassikollektiivi kujundaja. Kõik need on rollid, mis võimaldavad õpetaja käitumist psühholoogiliselt analüüsida ja hinnata.
Kuigi tihti kritiseeritakse, et kool pole lõbustusasutus ega osuta sotsiaalabi, siis
psühholoogilises mõttes ei saa toimuda edukat õppetööd, kui koolis pole positiivne mikrokliima või õpetajal pole piisaval tasemel tundetarkust õpilastega
suhtlemiseks.
See pole enam kellelegi meeldimise või suhtelisuse küsimus: nagu on olemas loodusseadused füüsilises maailmas, nii on ka kindlad psühholoogilised
Positiivse mõjuga õpetaja
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seaduspärasused inimestega suhtlemises. Kool on koht, kus töötavad, õpivadõpetavad ja suhtlevad inimesed ning suurel osal neist, õpilastel, pole selleks piisavat tarkust ega elukogemust. Nii lasub õpetajal eriline vastutus, et tema mõju
oleks õpilasele selline, mis soodustab tema arengut olevikus ja tulevikus.
Kui tuua välja mõned võtmeteemad, siis esimene on kindlasti suhtumine, eelkõige suhtumine õpilasesse. Positiivne suhtumine on hea vastastikuse suhtlemise
eeldus ja kui õpetaja ei suuda hästi suhtuda oma õpilastesse, siis ei ole sellest
koostööst midagi head loota. Õpetajal kui täiskasvanul ei ole luksust oodata
enne õpilaselt lugupidamist ja austust, et siis võiks samaga vastata. Õpetaja on
ise juht ja mikrokliima kujundaja, tema suhtumistest algab kõik.
Kuna positiivne suhtumine on võimalik eelkõige headust ja austust väärtustava
maailmavaate korral, siis on positiivse mõjuga õpetaja väärtushinnangud kindlasti väga tähtsad. Kui õpetaja suhtub austusega õpilasesse kui erilisse isiksusse,
siis suudab ta näha noores võimalust eduks ja arenguks, mõistab tema muresid
ja rõõme ning oskab tänu oma sotsiaalsetele oskustele leida viisi, kuidas oma
käitumisega toetada õpilast ka õppimises.
Teine oluline valdkond on suhtumine endasse ja enesehinnang. Kui õpetajal
oma isiksusearengus pole olnud võimalust kujundada välja tegeliku elu ja käitumisega kooskõlas mina-pilti ning enesehinnangut, siis on tema isiksuse probleemid takistuseks suhtlemisel klassiga. Siis võib öelda, et tema tagala – tema enda
psüühika ja peresuhted – pole korras ning tema mõju on negatiivne ka koolis.
Korras ja tasakaalustatud elu toob õpetajale kaasa võime olla oma nõudmistes
järjekindel ja range, samal ajal suhtudes olukordadesse lahendusi otsides ning
elurõõmsalt.
Õpetaja rolli kõige keerulisem valdkond on juhtimine. On ju õpetaja juht ja liider klassis nii õppetöös aineõpetajana kui ka klassijuhatajana. Selleks on vaja
teadmisi juhtimispsühholoogiast ja kogemusi kollektiivi juhtimisel. Kui õpetaja
mõistab, et klass on tervikkooslus oma seaduspärasuste ja iseärasustega, siis suudab ta olla nii positiivsete tulemustega protsesside katalüsaator kui ka aktiivne
ja õpilasi juhendav organiseerija.
Kui õpetaja tunneb ennast piisavalt nii isiksuse kui ka juhina, oskab ennast kehtestada oma rollis, suudab oma emotsioone ja hoiakuid teadlikult juhtida, siis
võib loota, et ta on ka oma õpilastele positiivse mõjuga.

Praktiline kasu
Esimene peatükk annab ülevaate õpetaja rollist, rollikäitumise iseärasustest ja
erinevatest teguritest, mis rollikäitumist mõjutavad.
Õpetaja õpib ennast paremini tundma, kui ta täidab mitmeid eneseanalüüsi
küsimustikke, mõtiskleb oma enesehinnangu, väärtuste, hoiakute, sotsiaalsete
oskuste ja emotsionaalse intelligentsuse üle.
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Tänu eneseanalüüsile muudab ta oma käitumist õpilastega analüüsida ja võib
kogeda suuremat rõõmu õpetajaametis.
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Õpetaja roll ja rollikäitumine
Eellugu

Kui õpetajad ühel pärastlõunal õpetajatetoas ist sid ja sõid kolleegi sünnipäevakooki, küsis alles sügisel kooli t lnud noor õpetaja: „Kuidas te küll kannatate seda
välja, et koolis ei saa kunagi õpetajana olla päris mina ise? Aina mingid nõudmised ja kohust sed. Aga kui ma ei taha neid täita? Mulle meeldib õpilastega
suhelda, aga ma ei taha e-kooli täita. Õpetaja on nag sunnitööl – tee seda ja teist!
Kus on vabadus?”
Teised õpetajad jäid vait, vaid üks pika staažiga vanem kolleeg ütles: „Mida tähendab sinu ar ates „mina ise”? Kas tamm mõtleb, et tahab olla t gev, või roos, et ta
on ilus? Kas soliidne meesterahvas peab ping tama, et viisakalt käit da või on see
tal veres? Kas naine, kellel on eneseväärikus olemas, laseb sellel kaduda, kui peab
klassis suhtlema mürakar dega? Ei! Kõigil neil on see „mina ise” olemas ja lihtsalt
paistab välja!
Õpetaja elukutses on vast t s väga suur ja seal ei saa olla esiplaanil õpetaja soov
olla vaba või mina ise. Kui inimene on ennast leidnud, siis paistab see alati välja.
Õpetajarollis pead mõtlema lastele ja sellele, et sina oled neile eeskujuks ja toeks
täiskasvanuks saamise teel. See on nii tähtis, et selle nimel unustad oma vabadusepüüded ja täidad neid kohust si, mida sinult nõutakse ja oodatakse. Kui sa tahad
palju raha või alati olla vabalt mina ise, siis ei saa olla õpetaja. Selleks on palju
sobivamaid elukutseid. Aga siis ei ole sul ka rõõmu lastest ja nende kasvamisest!”
 Mõtteaineks
• Kuidas sulle tundub, kas see vanem kolleeg teadis, mida tähendab olla õpetaja ja
kuidas käituda selles rollis või oli ta leidnud mingi muu oma tee?
• Kas siis, kui õpetaja hommikul kooli tulles unustab ära oma kodused mured,
pühendab ennast päeval oma õpilastele, õhtul paneb oma kohustused maha ega
võta tööd koju kaasa, on ta õpetajarollis või mitte? Kas niimoodi on üldse võimalik
elada ja töötada õpetajana?
• Kas siis, kui inimene käitub mingis rollis edukalt, näiteks õpetajarollis, ei saa ta
samas olla enam vabalt mina ise? Miks sa nii arvad?

Õpetaja roll on kõigile teada
Rolli mõju inimesele on alati kahetine, kuigi psühholoogilises mõttes pole
võimalik tegutseda koolis õpetajana, mõistmata, et sellega täidetakse alati
õpetajarolli.
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Ühelt poolt roll piirab käitumisvabadust ja suunab selle kindlatele rööbastele,
teisalt aga võimaldab suhtlemist asjalikumaks ja endastmõistetavaks muuta ning
kõrvaldab tarbetu pinge ja määramatuse.
Sel kombel pakub roll selle täitjale ka kaitset võimalike ootamatuste puhuks.
Õpetaja roll on tema olemise viis ja käitumiste kogusumma, millele õpetaja
peab vastama ja mida täitma.
Seetõttu peegeldab õpetaja roll tema positsiooni koolis, olemasolevaid norme ja
võimusuhteid. Igas organisatsioonis, nii ka koolis, oodatakse teatud sotsiaalsel
positsioonil olevalt või teatud tegevuse eest vastutavalt isikult selle positsiooni
kohast käitumist. Õpetajalt oodatakse õpetajakohast käitumist.
Sama kehtib koolijuhi rolli suhtes.
Teatud roll annab inimesele selle rolliga seotud tegutsemisvõimalusi, aga ühtlasi piirab tema käitumist. Roll esitab kohustused, aga annab ka õigusi.
Õpetaja elukutse on ühiskonnas avalik ja teada. Nii oskavad kõik öelda, milline
on hea või halb õpetaja. Õpetajal endal, tundes hästi koolielu, võib olla raske
otsustada ja hinnata, milline see õige õpetaja on.
Rolliga seonduvad mitmed põhimõisted: rolliootused, rollikujutlus, rolli omaksvõtt, rollirepertuaar, rollikonflikt ja rollikäitumine.
Õpetaja rollipilt muutub koos ajaga ja muutuma peaks ka õpetaja rollikäitumine ning tema enda arusaamine uutest õpetajale esitatavatest ootustest ja
nõudmistest.

Rolliootused ja rollikäitumine
Rolliootused on õpilaste, lapsevanemate, haridusametnike, ühiskonna esitatud
selged, vahel ka sõnastatavad ja heakskiidetavad ootused õpetaja isikule ning
tema käitumisele.
On selge, et on olemas avalikud ootused õpetaja professionaalsusele, heatahtlikkusele, viisakusele, inimlikkusele, tarkusele. Tihti lisanduvad sellele veel kirjutamata, sõnatud ootused õpetajale, mille mittetäitmine tekitab pettumust.
Ka siis, kui konkreetne õpetaja pole võimeline täitma just neid ootusi või nõudmisi, tekivad tülid, pettumused, halvimal juhul soovitakse õpetajast lahti saada.
Professionaalsed (formaalsed) ja argipäeva (mitteformaalsed) rollid erinevad
just selle poolest, et professionaalsetel rollidel on selge rollipilt ühiskonnas välja
kujunenud ja tihti ka fikseeritud, näiteks ametijuhendis või kutsestandardina.
Sellised argipäevarollid, nagu lapsevanema või ema roll, on rohkem tunnetuse ja
traditsioonidega seotud, seetõttu on neid ka raske muuta.

Positiivse mõjuga õpetaja
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