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EESMÄRGID JA KÜSIMÄRGID 

Seminaril leiame vastused küsimustele … 
• …MIKS on 360°-tagasisidet vaja ning MIS on riskid ja edutegurid? 

• …KUIDAS tagasisidet anda ja vastu võtta nii, et see edasi viiks? 

• …KES, MILLAL, KUIDAS tagasisidega edasi tegeleb, sh arenguvestlused? 
 

Tagasiside on vahend muutuse saavutamiseks töös või suhetes.   
MILLES SINA TAHAD MUUTUST?  KELLELE ANDA VÕI SAADA TAGASISIDET? 

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

 
 

3600 TAGASISIDE on 
                   Meetod / Mudel 

                         Mõõdetav areng 

                          Mõtteviis 

 

 

KUIDAS ENNAST HÄSTI TUNDA JA TAGASISIDEGA SÕBRAKS SAADA? 

MIS ON SINU KÜSIMUS / EESMÄRK TÄNA? 
 

...............................................................................................................? 
 

 
 
 

Juhi õppimise valem "70-20-10"       Õppimise võtmed:  

70% õppimine oma kogemusest           refleksioon ja eneseanalüüs  

20% õppimine teistelt ja teistega        tagasiside ja kogemuste vahetamine 

10% lugemine ja kuulamine    fookus ja eesmärgid 
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I. MIS ja MIKS?  TAGASISIDE JA KOMPETENTSID 
 

Tagasiside  
on protsess, mille käigus inimene võtab vastu infot 

oma käitumise mõju kohta ja muudab oma käitumist. 
 
 

 

 
 
 

        Side 
      Inimene 

    Protsess ---> muutus 
 
 
 

360°-tagasiside ja arenguvestluste eesmärgid:  

1. Õpetaja + juhi + koolipidaja              kokkulepped 

2. Iseseisvate õppijate areng                tingimused 

3. Õppiva organisatsiooni areng                kultuur 

Eesmärgid on lahti kirjutatud juhendmaterjalides lk.6: 
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2020/08/%C3%9Cldhariduskooli-%C3%B5petaja-kompetentsimudel-1.pdf   

https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2020/08/Koolieelse-lasteasutuse-%C3%B5petaja-kompetentsimudel.pdf. 
 

 

MIS ON JUHTKONNA 360°-TAGASISIDE      MILLISED ON ÕPETAJATE KÜSIMÄRGID? 
JA ARENGUVESTLUSTE EESMÄRGID?           
 

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

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

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

 

  

https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2020/08/%C3%9Cldhariduskooli-%C3%B5petaja-kompetentsimudel-1.pdf
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2020/08/Koolieelse-lasteasutuse-%C3%B5petaja-kompetentsimudel.pdf
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REFLEK-
SIOON

EES-
MÄRK

TOIMI-
MINE

TAGASI-
SIDE

TAGASISIDE VIIB EDASI!  
Õpetajahariduse strateegiast 

 Õpetaja on reflekteeriv praktik ja aktiivne  
õppija.  Õpetajaoskused kujunevad   
töö käigus;   

 Arengu võtmed on eesmärgista- 
mine, sihipärane toimimine,  
tagasiside ja refleksioon;   

 Arengule orienteeritud kultuur  
on „tagasisiderikas“ ning toetab  
õpetajate toimimist ja arengut;  

 Juht on organisatsiooni esiõppija ja -õpetaja. 
 

Juhi ja õpetaja töös on tagasiside asendamatu.   
Hea juht/õpetaja - ka hea lasteaed/kool - januneb tagasiside järele.   

Kahjuks on tagasiside meil saanud negatiivse tähenduse, seostudes 
eelkõige (teiste) kritiseerimisega.  Tegelikult hõlmab tagasiside nii 
positiivset (kinnitavat) kui ka negatiivset (korrektiivset) poolt  

– ja muudab nii tagasiside andjat kui ka saajat. 
 
MIDA SINA ARVAD?  KUIVÕRD SINU INIMESED ON “JANUSED” TAGASISIDE JÄRELE? 

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

 

 
 

ME VAJAME TAGASISIDET NAGU ÕHKU 
 - AGA KARDAME SEDA NAGU TULD. 
 SELLE VASTUOLU ÜLETAMINE ON  

JUHTIMISE ÜLESANNE. 
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HARIDUSJUHI JA ÕPETAJA KOMPETENTSID 

Keskendumine esmatähtsale 
Mudelid keskenduvad võtmekompetentsidele, mis aitavad juhil+õpetajal oma 
eesmärke ellu viia ja nüüdisaegset juhtimis- ja õpikäsitust rakendada.   

Soovitud mõju = tajutud mõju 
360° tagasiside toob välja, kuidas juht/õpetaja ise oma käitumist hindab ning kuidas 
tajuvad tema mõju teised.  See aitab sihipäraselt toimida. 

Arenguvajaduste läbirääkimine 
Kompetentsikeskne tagasiside annab juhile/õpetajale eneseanalüüsiks hea aluse.  
Jagatud refleksioon aitab leida oma tugevused ning arendamist vajavad küljed.   

Mõõdetav areng 
Kompetentsid on kirjeldatud vaadeldavate, konkreetsete käitumiste kujul.  See tagab 
selge tagasiside ja mõõdetavuse tähtsates asjades, mida pole kerge mõõta.   

 
Ülesehitus  

Juht Õpetaja (kool) Õpetaja (la) 
Iga õpilase arengu 

toetamine Iga õpilase arengu toetaja Iga lapse arengu toetaja 

Meeskonna juhtimine Koostöö juhtija ja 
meeskonnaliige 

Koostöö juht ja 
meeskonnaliige 

Innovatsiooni juhtimine Õpikeskkonna kujundaja ja 
haridusuuenduste rakendaja Lapse päeva kujundaja 

Eduloo  tutvustamine Väärtuste kandja ja 
kujundaja Väärtuste kandja 

Tulemuspõhine juhtimine Ennastjuhtiv õppija Ennastjuhtiv õppija 

MÕTLEME JÄRELE!     

    MIKS ON …………………… KOMPETENTS TÄHTIS JUST TÄNA JUST MEIL? 

 
     MIS ON KÕIGE KEERULISEM SELLE KOMPETENTSI ARENDAMISES? 

 
MIS ON JUHI ÜLESANNE SELLE KOMPETENTSI ARENDAMISES?  
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PÕHI- 
VAJA- 
DUSED 

A. AUTONOOMSUS 
B. KUULUVUSTUNNE 

C. KASVUUSK 

II. KUIDAS?  360° TAGASISIDE EDUTEGURID 

ET TAGASISIDE OLEKS EDASIVIIV, PEAKS SEE... 
 

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

A.  ...  austama inimese isiksust ja valikuvabadust; 

B.  ...  arvestama suhteid ja seotusvajadust; 

C.  ...  kasvatama motivatsiooni ja eneseusku; 
 

Lisaks peaks edasiviiv tagasiside … 

D. ...  astuma dialoogi; tekitama mõlemas pooles muutuse. 

E. ...   eeldama head tahet, toetuma eelnevale + kogemusele. 

 

 

Hea tagasiside parandab tulemusi ja kasvatab motivatsiooni, aga … 
kuidas me tagasisidet praktikas kasutame? 
 Peamiselt soovitud käitumise saavutamiseks; 

 Tagasiside on ühepoolne, mitte dialoog; 

 Negatiivne tagasiside on ülekaalus; 

NB! Positiivse tagasiside osakaal (“viis-ühele”) mõjutab  
õppimist ja arengut, soovitud käitumismuutusi ja heaolu. 

 
 

Meie tagasisidekultuur:  

MIS SOODUSTAB/TAKISTAB TAGASISIDET+ARENGUVESTLUSI MEIE ASUTUSTES?   
 
 

   MILLISED PRAKTIKAD MEIL HÄSTI TOIMIVAD; MIDA TAHAME ARENDADA? 
 
 

   MIDA SAAN MINA JUHINA TEHA, ET TAGASISIDE+ARENGUVESTLUSED TOIMIKS? 
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TAGASISIDEOSKUSED 

A.  Tagasiside vastuvõtmise oskused 
Esimene reaktsioon tagasisidele on kaitsesse asumine.   
Kaitsed on: 

 Kiired ja tugevad bioloogilised mehhanismid; 
 Teadvustamata ja kontrollimatud reaktsioonid;  
 Reaalsust moonutavad, et hoida eemale ohutunnetest. 

Kaitsed pakuvad kohest rahuldust/rahustust, kuid lahendus on ajutine. 

 

MIDA SAAN TEHA, ET ISE TAGASISIDET PAREMINI VASTU VÕTTA? 

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

 

Head vastused tagasisidele: 
 Esimene vastus tagasisidele:                 “Aitäh, et sa ütlesid!” 

 Anna endale aega järelemõtlemiseks:                 „Las ma mõtlen natuke…“ 

 Pea meeles, et see on teise nägemus, mitte absoluutne tõde: 
„Mhmm… see on huvitav!“ 

 Küsi ise tagasisidet:              „Kuidas sina minu käitumist näed?“ 

 Küsi inimeselt, keda usaldad, nö. kriitilise sõbra arvamust: 
„Mida sina oleksid teinud?“ 

 
 
 

B.  Tagasiside andmise oskused  

Hea tagasiside eelduseks on eneseanalüüs 
tagasiside andja poolt. 
 

 
 

KUIDAS TEIST AIDATA TAGASISIDET VASTU VÕTTA? 

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

“KUS VIGA NÄED LAITA –   
SEAL VAATA PEEGLISSE!” 

/David Vseviov/ 
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III. EDASIVIIVAD ARENGUVESTLUSED 
 

„KEST“ strateegia       -------->   Nõupidu! 
 Väljapeetud, ettevalmistatud     » Vaba, spontaanne 
 Kalkuleeritud, keeruline     » Kerge, kiire, lihtne 
 Kindla peale minev, faktid ja tõde    » Julge, „minu tõde“ 
 Varjatud motiivid      » Avatud kavatsused 
 Ärev, kaitse v. rünnak      » Rahulik aktiivsus 

 

KUIDAS TOIMUB/TOIMIB ARENGUVESTLUS … 
…PUNASES          VS      …ROHELISES TSOONIS? 

 

 

Tagasiside       vs.    Edasiside 
 Minevikust lähtuv      » Tulevikku suunduv 
 Negatiivne          » Positiivne 
 Nõu andmine, monoloog    » Nõu küsimine, dialoog 
 Kohustamine/kohustumine    » Valik ja võimalus 
 Kursi muutmine, probleemi lahendamine  » Sihi / küsimuse leidmine 

“…me rakendame 30% tagasisidest.  Ülejäänut eirame, blokeerime, moonutame… 

Edasiside hariduses [tähendab] mitte hinnata tegutsemist minevikus, 
vaid küsida positiivseid, avatud küsimusi, kuidas tulevikus [paremini] toimida.“ 

/Joe Hirsch, “Tagasisidest edasisideni”, lk. 12/ 
  

Punane e. ellujäämistsoon      Roheline e. turvatsoon 
 Vastanduv („sina…!“) Empaatiline  
 Kaitsev, oma huvi taga ajav Avab ennast ja mõistab teist 
 Võistlev („mul on õigus!“) Koostöine, „win-win“ 
 Nagu lahinguväljal Otsib lahendusi, mitte süüdlast 
 Ühepoolne, jäik Avatud mõjutustele, paindlik 
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ARENGUVESTLUSE EESMÄRGID  
 
Valikute märkamine ja juhtimine 
Iga päev, minut, hetk on kui kaardistamata territoorium.  Pole kerge leida suunda ja 
aega teha seda, mida ma tahan.  Tuleb ette palju ootamatusi, mis annavad 
põhjuse/vabanduse mitte teha, mida olen plaaninud. 
 
Valikuhetkel mõjutavad mind mitmesugused asjaolud, nt pakilisuse tunne, tahtmised, 
- aga ka sooritusvajadus, mis kaalub üles tulevikuperspektiivi. 

 Valiku- 
hetk 

   mis juhtub  (vrdl mis on juhitud) 
stiimuli ja reageeringu  

vahel? 
 

Stiimul -------------------- Reaktsioon 
 Kuidas olukorrale reageerin?  

 Milliseid valikuid teen? 
 Kuidas ma end pärast tunnen? 

 
 

Stiimul ------------- Peatu! -------------- Vastus 
> Suurenda aega ja ruumi S-R vahel 

> Kasvata võimet teha iseseisvaid valikuid 
 

Teadvustatud valikud 
 Tegevusmaastikul näitab suunda sisekompass („põhjakaar“): 

− … näitab suurima mõjujõuga võimaluse („tähtsam-ehtsam-lihtsam“).   

 Õige valik annab jõudu – mõttetu töö väsitab rohkem kui raske. 
 Õppides “sisemise kompassi” järgi elama, loobun vähemolulisest. 

 

 
Mis on hea arenguvestluse eesmärgid? 

 

 Märgata valikuid ja teha selgeid otsuseid (“Jah! – Ei! -- Võib-olla…“) 
− Pakiline vs oluline -- Praktiline vs põhimõtteline -- Kiirparandus vs tähtsus. 

 Näha perspektiivi ja prioriteete, hoida tähelepanu tähtsal. 

 Motiveerida eesmärgistama („parim võimalik tulemus/tulevik“). 

 Kasvatada enesekindlust + aktiivsust ning tugevdada juhtimissuhet. 

 …………………………………………………………….………………………………………………………… 
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ARENGUVESTLUS 360O-TAGASISIDE PÕHJAL 

-1. Tagasisidekultuur ja juhtimissuhte kvaliteet. 

           0.  Eeltöö, raporti tulemustega tutvumine. 

1.  Kokkulepe ja häälestus tähtsaimale. 

      2.  Vestlus 

   [--- Elu ]  

3.  Areng    

 Mõju + tagasiside 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Eesmärgistamine:   

 Sinu > meie > minu eesmärgid; 

 „Mis on hästi?“ 

 Sinu vrd teiste vaates. 
 
 

2. Dialoog ja koosloomine: 
 Tema arvates kõige olulisemad arengukohad? (ja +1); 

 Uudishimuküsimused (mitte küsimused, mille vastust teate!); 

 Ilma ettekääneteta, kaitseta kuulamine (mitte “Jah, aga...”!).  
 
 

3. Kokkuleppimine ja kokkuvõtmine: 
 Fookus: 1 kompetents aastas (Tugevused ja arengukohad). 

 +1 ---> -1. 

 „Millist juhtimist / koostööd / organisatsiooni sa vajad?“ 
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KÜSIMUSED JA IDEED!?  
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360O-TAGASISIDE TULEMUSED 
 

Tagasisideraport hinnatavale endale ja vahetule juhile: 
 Tugevused ja arenguvajadused viie kompetentsi lõikes. 

Arenguvestlus: 
 Individuaalne arengukava (eneseanalüüs + juhi + teiste vaade). 

Juhtimise arenguvajadused: 
 Õpetajate arengukavadest väljakasvavad arenguvajadused.  

Õppiv organisatsioon: 
 Tugevam side, kasvav arengutahe, selge fookus ja tagasisidekultuur. 

 
 
 
 

PARIM VÕIMALIK TULEMUS SINU/ASUTUSE JAOKS?  

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

 

 

                                                                                                                                                                            
 

 

 

JÄRGMISED SAMMUD TEIE ASUTUSES? 
 

.......................................................................................................................................--->                                                                                                                                                                           
  

 


	________________
	Nimi
	ASUTUS
	Kuupäev
	360 -TAGASISIDE JA KOMPETENTSIMUDELI MEETOD
	Praktiline seminar haridusjuhtidele
	Elukestva õppe strateegia 2020 programm
	„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“,
	alategevus „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“
	Martin Tiidelepp                  AVATUD RING

