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EESMÄRGID 

Eneseanalüüsi- ja tagasisideoskused on töövahendid neile, kes 

tahavad saavutada arengut oma tööolukorras või –suhetes.   

Milles sina tahaksid muutust saavutada? 
 

................................................................................................. 
 

 
................................................................................................. 
 

 
 

360° tagasiside ja kompetentsimudel on hea meetod … neile, kes 

on valmis soovitud muutuse saavutamiseks ise muutuma/arenema. 
 

 

Koolitusel leiame koos vastused küsimustele … 

• …miks on 360o tagasiside õpetaja töös vajalik ning millised on 
edutegurid ja riskid tagasiside protsessis? 

• …kelle tagasiside on õpetajale vajalik ja kuidas seda saada? 

• …mida kujutab endast õpetaja kompetentsimudel ning kuidas see 
toetab professionaalset arengut? 

• …kuidas 360° tagasiside protsess koolis edasi läheb? 

Mis on sinu eesmärgid ja küsimused sellel seminaril? 
 

................................................................................................. 
 

 

................................................................................................. 
 

 

Mida sa tahaksid enda kohta teada saada? 
 
 

................................................................................................. 
 

 
................................................................................................. 
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MIS OLUKORDADES SUL TAGASISIDET VAJA LÄHEB? 
 
................................................................................................. 

 
................................................................................................. 

 

................................................................................................. 
 

 

Tagasiside on protsess, mille käigus informatsioon mineviku või oleviku 
kohta mõjutab käitumist tulevikus. 

 

 

 

 

Info, mis ei saavuta muutust, ei ole tagasiside. 

 

Õpetaja töös on tagasiside andmine ja vastuvõtmine kesksel kohal.  
Esmalt peame õppima igasugust tagasisidet vastu võtma ja enda jaoks 
analüüsima – seejärel saame selle alusel oma efektiivsust tõsta. 

Sõna “tagasiside” on aja jooksul omandanud negatiivse varjundi, 
tähendades teiste (töö) kritiseerimist.  Süsteemiteoorias on tagasiside 
aga neutraalse tähendusega, hõlmates võrdselt nii positiivset 
(kinnitavat) kui ka negatiivset (korrektiivset) poolt.    

 

 

Meenuta olukorda, kus sinu antud/saadud tagasiside on võimaldanud 

saavutada positiivset muutust: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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TAGASISIDE VIIB EDASI 

 

Õpetajahariduse strateegiast: 

▪ Õpetaja on reflekteeriv praktik ja aktiivne õppija; 

▪ Õpetajaharidus on kestev protsess; õpetaja kujuneb töötades; 

▪ Arengu võtmed on eneseanalüüs, tagasiside ja refleksioon; 

▪ Õppimist toetav ja „tagasisiderikas“ organisatsioonikultuur 
toetab õpetajate kollektiivset õppimist ja eneseanalüüsi; 

 
Kuidas õpetaja tagasisidet praktikas kasutab? 

▪ Peamiselt suhtluses õpilastega  

- eesmärgiga elimineerida negatiivseid käitumisi; 

▪ Negatiivne tagasiside on ülekaalus; 

▪ Tagasisidet nähakse ühepoolsena, mitte dialoogina; 

▪ Kiitus vs. tunnustamine; 

▪ Hinnang --- julgustamine --- nõuandmine; 

▪ Positiivne tagasiside on tihedas seoses õppimise ja arenguga 
(suhtarv “kolm-ühele”), distsipliiniga klassis ja koolirahuloluga. 

 
(Porter, 2000; Jones & Jones,1998; Curry & Johnson, 1990; Brophy, 1981; Fredrickson & Losada, 2005) 

 

 

Kuidas mõjutab tagasiside eneseusku ja edenemisuskumusi? 
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ET TAGASISIDE OLEKS EDASIVIIV ... 
 

▪ peaks see................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 

▪ ... olema suunatud muutuse saavutamisele läbi inimese sisemise 
motivatsiooni ja eneseusu kasvamise; 
 

▪ ... olema igapäevase töö osa, mitte ühekordne üritus; 
 

▪ ... keskenduma võrdselt positiivsele ja ka tavapärasele käitumisele, 
mitte ainult vigadele; 
 

▪ ... arvestama nii ülesande kui ka suhete aspekte; 
 

▪ ... taotlema kahesuunalist dialoogi ja mõju - s.h. ka muutust, mida 
on vaja minult endalt tagasiside andjana. 

 
Kõige olulisem tagasiside juures on …………………………………………………….! 

 
 

 

Milline on meie tagasisidekultuur?  Mis võimaldab ja mis takistab 
edasiviivat tagasisidet meie koolis?   

 

+      - 
..........................................   ............................................. 

 

+      - 
..........................................   ............................................. 

 

+      - 
..........................................   ............................................. 
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Tõde on suur lihtsustaja. 
 

TAGASISIDEOSKUSED JA TÖÖVAHENDID 
 
 
 

▪ Väljenda end otse ja kohe. („Mis on kõige hullem, mis juhtuda?“) 

▪ Esimene tõde esmalt („Ma ei teagi, kuidas seda öelda...“) 

▪ Sirgjooneline – mis on vestluse tegelik eesmärk?  (Kõige olulisem 
on su kavatsus) 

 

▪ Arvesta kuulajaga.  Kuidas sa saad temas turvalisust suurendada, 
et ta oleks võimeline kuulama  ja kaasa mõtlema? 

▪ Ära eelda, et teine näeb asju samamoodi.  Ära tee oletusi – las ta 
ise selgitab 

▪ Ära anna hinnanguid.  Kirjelda, kuidas tema käitumine tema enda 
olukorda mõjutab  

 

▪ Kus viga näed laita, seal ………………………………………………… 

▪ Räägi iseenda nimel.  Kirjelda olukorda, nii nagu sa seda näed 

▪ Kasuta mina-teateid  

 

 

 

Rääkida enda nimel 

Mina-sõnum tähendab, et ma räägin enda nimel ja endast lähtuvalt, nt. 
alustades lauset sõnaga mina:  "mina tunnen", "mina arvan", "mina 
soovin" jne.  
 
Mina-sõnumi kasutamise tulemus on, et tekib selge rääkija-suhe ning 
rääkija saadab kuulajale teate sellest, et tal on tõsi taga ja et ta vastutab 
oma sõnade eest.  
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TAGASISIDE VASTUVÕTMINE 
 

▪ Vastus ausale tagasisidele:   “Aitäh, et Sa ütlesid!” 

▪ Pea meeles, et see on teise nägemus, mitte absoluutne tõde 

▪ Anna endale aega järelemõtlemiseks 

▪ Küsi inimestelt, keda usaldad, nende arvamust 

▪ Küsi ise enda kohta tagasisidet  
 

 

KAITSESSE ASUMINE 
Emotsionaalse kaitsesüsteemi eesmärk ei ole mitte kaitsta ennast teiste 
eest, vaid kaitsta iseennast omaenda hirmu- ja ärevustunde eest.  

Kaitsed on: 

▪ Laetud tugeva energiaga ja bioloogilise/füsioloogilise aluspõhjaga 

▪ Teadvustamata ja raskesti kontrollitavad 

▪ Reaalsust moonutavad  

▪ Pakuvad kiiret, kuid ajutist lahendust                   

 
Mida saan ISE teha, et tagasisidet pingevabamalt vastu võtta? 
 

…......................................................................................................................................                                                                                                                                                                               

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Kuidas TEIST aidata, et ta suudaks tagasisidet vastu võtta? 
 

…......................................................................................................................................                                                                                                                                                                               

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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ÕPETAJA KOMPETENTSIMUDEL 
Keskendumine esmatähtsale 
Mudel keskendub kutsestandardi raamistiku võtmekompetentsidele, mis 
on olulised elukestva õppe strateegia ja uute õppekavade rakendumiseks.   
 

Soovitud mõju = tajutud mõju 
360° tagasiside hindamine toob välja, kuidas inimene ise oma käitumist 
tajub ning kuidas tajuvad seda teised.  Tagasiside antakse vaadeldavate, 
konkreetsete käitumiste kujul. See tagab selguse ja võrreldavuse. 
 

Arenguvajaduste ja -võimaluste keskendamine ja läbirääkimine 
Mudel võimaldab õpetajal ennast analüüsida ja leida oma tugevused ning 
arendamist vajavad küljed.  Mudeli käitumised tagavad õpetaja tulemus-
likkuse; keskendutakse üksnes edu ennustavatele kompetentsidele. 
 

Kompetentsimudeli rakendamise mõju:  

• Õpetaja on teadlik iseendast ja on enesejuhtimises eeskujuks.  

• Õppija suhtes rohkem usaldust, vähem autoritaarsust ja kontrolli.  

• Õppija osaluse suurenemine, dialoog on õppeprotsessi loomulik osa.  

• Kasvab tagasisidekultuur ja sihitud, samm-sammuline arenemine. 
 

 
Ülesehitus 

  

 

III.  Õpiprotsessi juhtimine 

Eesmärgipärasus --- Innustamine --- 

Õpikeskkonna kujundamine --- 

Õppimise juhendamine 

II.  Enese ja suhete juhtimine  

Tasakaalukus --- Suhete loomine ja hoidmine --- 

Probleemide ennetamine ja lahendamine --- 

Koostöös osalemine ja koostöö juhtimine --- 

Teiste arendamine 

I. Väärtuspõhised kompetentsid/hoiakud  

Hoolivus ---  

Erinevuste väärtustamine --- 

Muutumisvalmidus ja järjepidev areng 
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I.  Väärtuspõhised kompetentsid (hoiakud) 

1. Hoolivus 
Õpetaja peab iga inimest oluliseks, see tähendab, et ta on hooliv. Hooliv 

õpetaja on heasoovlik, märkab ja toetab kõiki õpilasi. Ta märkab ja tunnustab 

ka õpilaste hoolivat käitumist üksteise suhtes. 

2. Erinevuste väärtustamine 
Õpetaja aitab õpilastel end tundma õppida ning toetab igaühe individuaalset 

arengut, olenemata tema soost ja taustast. Õpetaja ülesanne on innustada kõiki 

õpilasi panustama oma klassi, kooli ja ühiskonna heaks. 

3. Muutumisvalmidus ja järjepidev areng 
Õpetaja jälgib muutusi, mis toimuvad ühiskonnas. Ta kohaneb muutustega ja 

arvestab nendega õppetöös. Õpetaja peab loomulikuks, et ka tema teeb vigu 

ning seetõttu õpib ta järjepidevalt ja küsib vajaduse korral abi. Õpetaja on 

õppimises ja enesearendamises õpilastele eeskujuks. 

 

 
 
II.  Enese ja teiste juhtimine 

4. Tasakaalukus 
Õpetaja on rahulik ja kindlameelne. 

5. Suhete loomine ja hoidmine 
Õpetaja on alati valmis suhtlema erinevate inimestega erinevates olukordades. 

Õpetaja loob ja hoiab suhteid. 

6. Probleemide ennetamine ja lahendamine 
Märkab võimalikke probleeme ja aitab neid ennetada. Probleemide tekkimise 

korral sekkub õpetaja aktiivselt nende lahendamisse. 

7. Koostöös osalemine ja koostöö juhtimine 

Õpetaja teeb õpiprotsessi eesmärke silmas pidades aktiivset koostööd 

vanemate, kolleegide ja kogukonnaga. Enesearenduse eesmärgil osaleb ta 

professionaalsetes koostöövõrgustikes. 

8. Kolleegide arengu toetamine (ainult vanemõpetajatele) 

Jagab eesmärgipäraselt oma teadmisi ja kogemusi kolleegidega. 
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III.  Õpiprotsessi juhtimine 

9. Eesmärgipärasus 

Õpetajad seavad koos õpilastega jõukohased, kuid pingutust nõudvad ja 

mõõdetavad eesmärgid. Eesmärkide seadmisse kaasatakse ka vanemad. 

10. Innustamine 

Õpetaja usub igasse õpilasesse, tema võimesse õppida ja saavutada häid 

tulemusi nii koolis kui ka edaspidises elus. Ta toetab õpilast enese 

proovilepanekul ja raskuste ületamisel. 

11. Õpikeskkonna kujundamine 

Õpetaja loob õppimist soodustava füüsilise, vaimse ja sotsiaalse 

keskkonna, mis on tulemusliku õppimise alus. 

12. Õppimise juhendamine 

Õpetaja võimaldab õpilastel õppimise eest vastutust võtta, õpetab õppima, 

annab tagasisidet ja tunnustab pingutusi. 

 

 

Mõtlemiseks:  

1.  Miks on ………..................... kompetents tähtis just täna meie koolis? 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Mis on kõige keerulisem selle kompetentsi arendamises?   
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ENESEANALÜÜS  
 

Millised kompetentsid tulevad sul kõige paremini välja?  (märgi +)   

Millised valmistavad raskusi?      (märgi -)   

Millest ei saa aru või mis on su jaoks vähem aktuaalsed?  (märgi 0) 

 Nimi  

+/-/0 ……………………………………………………………………………      

 1. Hoolivus        

 2. Erinevuste väärtustamine       

 3. Muutumisvalmidus ja areng      

 4. Tasakaalukus      

 5. Suhete loomine ja hoidmine      

 6. Probleemide lahendamine      

 7. Koostöös osalemine ja juhtimine      

 8. Kolleegide arengu toetamine      

 9. Innustamine      

 10. Eesmärgipärasus      

 11. Õpikeskkonna kujundamine      

 12. Õppimise juhendamine      

 

 

Milline pilt sulle avaneb? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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JOOKSVAD MÕTTED JA KÜSIMUSED 
 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 


