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Hea lugeja

Oled rõõmuga palutud sirvima Koolijuhtide järelkasvuprogrammi I lennu 
K.Ä.K.K.-i ehk Kursuslaste Ägedamaid Korjatud Kilde. 

Sinu ees on killud teekonnalt, mille läbimine oli meie jaoks põnev, arendav 
ja meeliavardav. Selle rännaku käigus kohtusime paljude juhtimis- ja haridus-
valdkonna liidrite, ekspertide ja fännidega, kes oma mõtteid meiega jagasid.

Meid disainimõtlemise alal koolitanud Rasmus Pedaniku tsitaadist sündis ka 
selle kogumiku pealkiri. Nimelt soovitas Rasmus koolides soodustada eksimist, 
sest eksimine aitab parimaid lahendusi leida. “Kunagi ei ole esimene hea lahen-
dus parim lahendus. Enne tuleb mitu käkki teha, et ideaalse tulemuseni jõuda. 
Mida kiiremini eksite ja oma esimese käki kokku keerate, seda kiiremini jõuate 
eduni,” julgustas ta.

Niisiis, armas lugeja, on meil hea meel Sinuga jagada meie esimest K.Ä.K.K.-i, 
mille põhiosa moodustavad meid inspireerinud ideed Koolijuhtide järelkasvu-
programmi koolitustelt, kohtumistelt ja koolide külastustelt. Lisaks vahendab 
K.Ä.K.K. meie igaühe isiklikku õpikogemust koolijuhiks kasvamise teekon-
nal. Loodame, et see aitab natukenegi kokku võtta meie erakordset elamust. 
K.Ä.K.K.-i ülesehitus püüab oma vagural moel luua struktuuri seal, kus seda 
võiks vaja minna, minetamata samas spontaansust ja vaba meelt.

Oleme tänulikud programmi ellukutsumise eest Kristi Mikiverile, Triin Noor-
kõivule ja Haridus- ja Teadusministeeriumile ning programmi organiseerimise 
ja meie toetamise eest Sigrid Meltsile, Ann Leppimanile ja Sihtasutus Innovele. 
Täname siiralt kõiki meie koolitajaid, kooliperede liikmeid, kes tihti nädalava-
hetuseti pidid leidma aega meiega tegelemiseks. Te olete erilised ja jääte meie 
mälestustesse. Lubame, et teiega kohtume juba õige pea uuesti. Siis juba töö-
asjus.

Aitäh Eesti riigile ja Euroopa Sotsiaalfondile programmi elluviimist toetamast!

Virgutavat lugemist ja kogutud kildude tervikuks sidumise harjutust soovides 

Eesti koolijuhtide järelkasvuprogrammi I lend
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Eestvedamine 

Nagu oinas ees, nõnda lambad järgi (Eesti vanasõna)

•	 Koolijuhid peavad teadvustama oma rolli ja võtma vastutuse õpilaste aren-
damise eest. (John Turner, International Leadership Associates direktor)

•	 Peamine takistus, miks organisatsioon ei muutu, on see, et juht ei taha muu-
tuda, aga ei taha ka ära minna. (Rasmus Pedanik, Sotsiaalsete Ettevõtete 
Võrgustiku juhatuse liige)

•	 Good speech, no action - pointless. (Tiibeti munka tsiteeris Piret Jeedas, kaasa-
mispraktik, MTÜ Ruumiloojad)

•	 Kui sa visiooni tutvustad ja sellest räägid, siis pead ise 100% sellesse uskuma 
ja nii sa tõmbad teised kaasa. Tark on ära näidata teekond, kuidas eesmär-
gini jõuda ja millised on vahepealsed takistused. Veenmiseks on vaja kätte 
saada n-ö kriitiline mass. (Rein Rebane, AS Rocca al Mare Kooli juhataja)

•	 See on müüt, et juht saab midagi teha oma meeskonnaga ilma et ta ise mi-
dagi endas muudaks. (Rasmus Pedanik, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku 
juhatuse liige)

•	 Mitmete rahvusvaheliste uuringute järgi on õpetajate töö kõrval järgmiseks 
kõige suuremaks õpilaste õppimise mõjutajaks kooli juhtimine. Kõik muu - 
näiteks õppevara, õppekava, õpilaste arv klassis, tunni pikkus - mõjutab olu-
liselt vähem. (John Turner, International Leadership Associates direktor)

•	 Juht peab alati minema ees, kuid ta peab vaatama üle õla, kas teised jõua-
vad tema järel tulla. Tuleb aidata tagant või korraldada nii, et üks aitab teist. 
(Liis Reier, Võsu Kooli direktor)

•	 Juhid elavad organisatsiooni kultuuriga, kuid liidrid muudavad organisat-
siooni kultuuri. (Peter Drucker, tsiteeris Piret Jeedas, kaasamispraktik, MTÜ 
Ruumiloojad)

•	 Eest vedada saab siis, kui on järgijaid. Eestvedaja ehk liider peab ise uskuma 
– tahtma, olema idee kandja ja oma tööle pühendunud. (Rein Rebane, AS 
Rocca al Mare Kooli juhataja)

•	 Hea juhi üks tunnuseid on oskus öelda EI-sid. JAH-isid on väga kerge öelda 
ja selleks ei ole juhti vaja. EI on emotsionaalselt raske öelda ja igat EI-d elab 
juht sisemiselt raskelt üle. (Rein Rebane, AS Rocca al Mare Kooli juhataja)

•	 Juht ei ole püramiidi tipp, kooli juhtkond on kõige all ja tipus on õpilane. 
Juhid on organisatsiooni teenistuses. Juht peab tagama selle, et õpetaja-
tel oleks hea toimetada ja siis saavad nad õpilasi teenida. (Rein Rebane, AS 
Rocca al Mare Kooli juhataja)
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•	 Liider peab olema nähtaval ja ta peab näitama initsiatiivi. (Priit Karjus, Aju-
trusti juhtiv partner)

•	 Eestvedamise kolm sammast on süsteemsus, järjepidevus, eeskujuks ole-
mine. (Karmo Kurvits, Võru Gümnaasiumi direktor)

•	 Mõtle, mis on sinu kui koolijuhi kaubamärk. See võiks olla seotud sinu isi-
kupäraga / väärtustega, mitte konkreetse valdkonnaga / teemaga. See on 
sinu selgroog. (Mari Nõmm, TÜ juhtimise- ja organisatsioonipsühholoogia 
õppejõud)

•	 Hea koolijuht ei lähtu printsiibist “mina arvan”, vaid mõtleb läbi ja kaasab 
teisi. Ta ei torma eest ära või ei jää maha, ta liigub koos oma meeskonnaga. 
(Mari Nõmm, TÜ juhtimise- ja organisatsioonipsühholoogia õppejõud)

•	 Keskendu sellele, mis on sulle omane. Ülejäänud asjadele leia meeskond. 
(Ichak Adizes, psühholoog Roman Timofejevi vahendusel) 

•	 Igasugune käitumine on sõnum. (Roman Timofejev, psühholoog)

•	 Kuidas ehitada ained üles õpilasi kaasavalt? See tähendab, et õpetaja annab 
ära kontrolli ja ta ei tea, mis saama hakkab. Õpetaja peab selle tundega hak-
kama saama. See tähendab võimust loobumist. (Rasmus Pedanik, Sotsiaal-
sete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige)

•	 Koolijuht, luba ainult seda, mida suudad ellu viia. Koolid kubisevad täitmata 
lubadustest. Koolijuht, kui eksid, ära otsi süüdlasi kolleegide hulgast. Vaata 
peeglisse. (Tanel Linnus, Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor)

Juht kui õppija
Tõeliselt pime on see, kes ei taha näha (tundmatu)

•	 Kõik, mis ma head olen õppinud õpetamise kohta, olen kelleltki varasta-
nud. Kasutage aktiivselt tunnivaatlust, jagage häid praktikaid, õppige üks-
teiselt. (Tony Ryan, Chiswicki kooli direktor). 

•	 Teadvusta oma tugevusi ja õpi oma edust. (Mari Nõmm, TÜ juhtimise- ja 
organisatsioonipsühholoogia õppejõud)

•	 Õppimine on avastus, et ma olen suuteline rohkemaks, kui arvasin. (Kersti 
Türk, sisehindamise nõustaja, koolitaja, Tartu Waldorfgümnaasium)

•	 Selleks, et õppida targalt mõtlema, on vaja suhelda ja rääkida tarkade ini-
mestega. On vaja, et keegi esitaks küsimusi, mis panevad meid mõtlema. 
(Rasmus Pedanik, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige)
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•	 Suur osa meie peades toimuvast ei ole mõtlemine, vaid harjumuspäraste 
mustrite rakendamine. Õppimiseks tuleb asju teistmoodi teha, mis tähen-
dab õppija jaoks oma mugavustsoonist väljatulemist. (Rasmus Pedanik, Sot-
siaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige)

•	 Täiskasvanud õpivad enamasti probleeme lahendades. Oluline on usk, et 
suudan omandada teadmised ja oskused, mida on vaja probleemide la-
hendamiseks. (Rasmus Pedanik, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatu-
se liige)

•	 Päris-elus on inimene ise üks oluline osa probleemist, mida ta lahendada 
tahab. Ennast muutmata ei saa ka enamasti probleemi lahendada. (Rasmus 
Pedanik, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige)

•	 Eksimine aitab leida parimaid lahendusi. Otsuste kvaliteet sõltub sellest, 
mitu küsimust enne selle langetamist küsiti. Kunagi ei ole parim lahendus 
esimene hea lahendus. Enne tuleb vähemalt mitu käkki teha, et hea asja 
juurde jõuda. Mida kiiremini eksite ja oma esimese käki kokku keerate, 
seda kiiremini jõuate eduni. (Rasmus Pedanik, Sotsiaalsete Ettevõtete Võr-
gustiku juhatuse liige)

•	 Koolijuht, suhtle teiste koolijuhtidega: see on ammendamatu vara-laegas. 
(Tanel Linnus, Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor)

Muutuste juhtimine
Paigalseis, seltsimehed, on igatahes tagasiminek… 

(Eesti filmiklassika “Mehed ei nuta”)

•	 Muutused saavad teoks, kui muutuvad meie arusaamad ja oletused. Pea-
mised oletused või meie põhiuskumused on need, millest me ei pruugi 
olla teadlikud, aga mis tegelikult mõjutavad seda, kuidas me käitume ja 
kujundame maailma. (Piret Jeedas, kaasamispraktik, MTÜ Ruumiloojad)

•	 Esimene aasta ära muuda midagi! Tutvu, räägi inimestega, valmista neid 
muutusteks ette. Vii läbi ühiseid arutelusid. Juht peab tundma kollektiivi. 
Tegele nendega, kes on sinuga täiesti päri või enamasti päri. (Karin Lukk, 
Tartu Kivilinna Kooli direktor)

•	 Toimivasse kooli tööle minnes tuleb kaasata liidreid ja alustada järgmistest 
punktidest:
 · kuhu sattusid?
 · kuidas asjad toimivad?
 · kas selline moodus on tõhus?
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 · kas inimesed on koolis õnnelikud?
 · planeeri muudatuste tegemist
 · vii muudatused sisse korraga kõigis viies valdkonnas (eesmärgid, struk-

tuur, koosseis, tegutsemispõhimõtted, hindamisalused) ja suhteliselt 
lühikese aja jooksul, sest jõgi tahab minna oma esialgsesse sängi tagasi. 
(Rein Rebane, AS Rocca al Mare Kooli juhataja)

•	 Selleks, et ennast kaitsta, ei taha inimene üldiselt muutuda. Et muutusi ellu 
viia, alusta väikestest asjadest. (Piret Jeedas, kaasamispraktik, MTÜ Ruumi-
loojad)

•	 Muutuste edukus sõltub muutujate sisemistest tingimustest – kõige suurem 
töö tuleb teha iseendaga. Takistused asjade mõistmiseks tulevad inimese 
enda seest. (Piret Jeedas, kaasamispraktik, MTÜ Ruumiloojad)

•	 Õppiv organisatsioon on kui elav organism. See võtab omaks omaenda 
sees loodud lahendused, süsteem muutub, kui tema arusaam iseendast ja 
oma vajadustest muutub. Õppiv organisatsioon leiab ise selle lahenduse, 
mis töötab. (Piret Jeedas, kaasamispraktik, MTÜ Ruumiloojad)

•	 Inimestel on rohkem usku tulevikku, kui nad kannavad endas killukest mine-
vikust, ja kui me kanname kaasas minevikku, siis olgu see parim osa sellest. 
(Piret Jeedas, kaasamispraktik, MTÜ Ruumiloojad)

•	 Kui me mõtleme sellest, mida soovime muuta, siis tuleb mõelda ka sellele, 
mida soovime hoida. (Piret Jeedas, kaasamispraktik, MTÜ Ruumiloojad)

•	 Muudatuste läbiviimiseks loo turvaline keskkond. Muutub ainult see, kes 
tunneb end turvaliselt. (Mari Nõmm, TÜ juhtimise- ja organisatsioonipsüh-
holoogia õppejõud) 

•	 Parim viis ideele toetuse saamiseks on teha see kellegi teise ideeks. “Make 
it somebody else’s idea”. (Tony Ryan, Chiswicki kooli direktor)

•	 Iga probleemi taga on täitumata unistus. (Peter Lang, tsiteeris Piret Jeedas, 
kaasamispraktik, MTÜ Ruumiloojad)

•	 Eesti hariduse probleemiks on suletus - me ei näita enda koolis toimuvat 
teistele koolidele, ei jaga kogemusi. (Liina Tamm, Konguta kooli direktor)

•	 Sisehindamine – see on ISEhindamine! Arengukava koosta arvestades sise-
hindamise protsesse ja sisehindamisel lähtu arengukavas sõnastatud prot-
sesside eesmärkidest. (Kersti Türk, sisehindamise nõustaja, koolitaja, Tartu 
Waldorfgümnaasium)
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Meeskonna juhtimine

Parem tuima tülitädä, parem laiska lähätädä, 
parem koos kakelda kui üliütsindä olla (Eesti vanasõna)

•	 Ülesande lahendamisel leppige kokku igaühele oma roll ja vastutus, siis 
hakkab meeskond tööle. Juht peab veenduma, kas kõik saavad aru, mida 
tegema hakatakse. Arusaama selgitamiseks tuleb juhil teistelt küsida – kuidas 
me seda teeme? Kas-küsimus ei anna sisulist vastust. Kõige paremad on 
need otsused, mis tagavad motivatsiooni protsessis osaleda. Inimest aitab 
motiveerida selgus selles, mida temalt oodatakse (mida tegema hakkan? 
kust ma infot saan? jne). (Ingmar Elm ja Erik Rüütel, Meeskonnatreeningute 
agentuuri MAD koolitajad)

•	 Juht peab hindama, kas kõik saavad oma tööd teha. Kui on tunne, et see, 
mida ja kuidas me teeme, ei tööta, siis see tunne on alati õige. Seda sama 
edasi teha ei ole mõtet. (Ingmar Elm ja Erik Rüütel, Meeskonnatreeningute 
agentuuri MAD koolitajad)

•	 Oluline on pidev kommunikatsioon juhi ja meeskonna vahel. Liikmed pea-
vad aru saama, kust ja kuidas otsused tulevad. Juhil peab olema julgust 
selgitada, miks selline otsus tehti. Siit tuleb välja organisatsiooni kultuur. 
Madal kaasatus, vähene kuulamine ja distsipliini puudumine viib selleni, 
et esimesena jäävad vait need, kellel oleks tegelikult midagi öelda. (Ingmar 
Elm ja Erik Rüütel, Meeskonnatreeningute agentuuri MAD koolitajad)

•	 Inimesed saavad täiesti erinevalt aru ka kõige lihtsamast pildist. Kommuni-
katsioon on koostöö aluseks. (Priit Karjus, Ajutrusti juhtiv partner)

•	 Meeskonnatöö ei teki iseenesest, selleks peab inimeste aega eraldi planee-
rima ning koostööd nõudma. Juhtkonnal lasub vastutus koostöö käivitami-
seks vajalike tegevuste planeerimistel, alustades tundide planeerimist nii, et 
tekib aeg koostöökoosolekute läbiviimiseks kuni tööjaotuse planeerimiseni, 
mil ühe klassi / aastakäigu eest vastutab terve meeskond. (Max Haimendorf, 
King Solomon Academy direktor)

•	 Juhi põhiline roll on luua sobivad tingimused, mis aitavad meeskonnal 
ühist eesmärki saavutada. Väga oluline, et tegevuskava on lõpuni läbi 
mõeldud ja igal meeskonnaliikmel on roll ja ülesanne vastavalt tema või-
mekusele. Meeskonna juht peaks pidevalt kontrollima, et kõik tegevu-
sed viivad meeskonda ühise eesmärgi suunas. (Ingmar Elm ja Erik Rüütel, 
Meeskonnatreeningute agentuuri MAD koolitajad)
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•	 Kaasamine. Igal organisatsiooni liikmel on võimalik midagi väärtuslikku 
anda. Ka koristajal ja meditsiiniõel on oluline info, nende kokkupuude õpi-
lastega on unikaalne. (Piret Jeedas, kaasamispraktik, MTÜ Ruumiloojad)

•	 Juhi ülesanne on mõista, kas organisatsiooni ambitsiooni tase ja liikumis-
suund ning organisatsiooni liikmete tahe ja suund on samad. Juhul kui 
need on erinevad, siis on juhi ülesanne keerukam ja võib nõuda muutusi 
meeskonna koosseisus. (Priit Karjus, Ajutrusti juhtiv partner)

•	 Neid inimesi, kes julgevad oma arvamuse välja öelda, tuleb hoida ja oma 
paati saada. (Tanel Linnus, Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor)

•	 Hea sõna juhilt ja kolleegide tugi – see on parim motivatsioon. Need pea-
vad olema osa kooli kultuurist. (Tanel Linnus, Võrumaa Kutsehariduskeskuse 
direktor)

•	 Kui miski muu ei tööta, kasuta ausust. (Piret Jeedas, kaasamispraktik, MTÜ 
Ruumiloojad)

Õppe- ja kasvatustöö
Mida külvad, seda lõikad (Eesti vanasõna)

•	 Koolijuhil peab olema julgust küsida õpetajalt, kuidas nad õpitulemusteni 
jõuavad. Miks ja kuidas nad ühte või teist teemat käsitlevad? (Pille Liblik, 
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja).

•	 Igast õpetajast võib saada meister. Leia tugevus igas ühes ja toeta seda, 
rakenda organisatsiooni hüvanguks nõnda, et kool saab seda, mida temal 
vaja, ja õpetaja seda, mis talle korda läheb, et ta ei oleks alarakendatud. 
Koolijuhi kohustus on küsida õpetajalt, millist abi ja kellelt ta ootab, et oma 
tööd paremini teha. (Mari Nõmm, TÜ juhtimise- ja organisatsioonipsühho-
loogia õppejõud)

•	 Koolijuht kallab õpetaja „klaasi“ tühjemaks, et sinna saaks voolata uut tead-
mist-oskust-energiat. (Rein Rebane, AS Rocca al Mare Kooli juhataja)

•	 Sa näed seda, mis toetab sinu uskumusi. Sa märkad seda, mis toetab sinu 
uskumusi. Kui sa muudad oma uskumusi teise inimese käitumise kohta, 
siis muutub tegutsemisstrateegia. (Rasmus Pedanik, Sotsiaalsete Ettevõtete 
Võrgustiku juhatuse liige)

•	 Kool peab olema võimalikult avatud. Kool on eksimise koht, siin õpitakse, 
tehakse vigu, arenetakse. Anna koolijuhina oma õpetajatele vabadust ja 
usalda neid, siis ei saa midagi valesti minna. (Liina Tamm, Konguta Kooli 
direktor)
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•	 Kuna pole vettpidavaid tõendeid, et õpetajate tulemuspalk parandaks õpi-
laste õpitulemusi, tasub tõsiselt kaaluda, millist ja kui keerukat õpetajate 
tasustamis- ja motivatsioonisüsteemi luua. (Mari Nõmm, TÜ juhtimise- ja 
organisatsioonipsühholoogia õppejõud)

•	 Arstide ja õpetajate puhul ei pruugi tulemuspalk end õigustada. Nende 
ametite puhul on osutatavate teenuste kvaliteedistandardid nii kõrged, et 
alla latti sooritused pole lihtsalt aktsepteeritavad. (Mari Nõmm, TÜ juhtimise- 
ja organisatsioonipsühholoogia õppejõud)

Otsustamine
Kes kahju kardab, see õnne ei leia (Eesti vanasõna)

•	 Kui sa ootad koolijuhiks kandideerimisega nii kaua, et sul on selleks 
tööks kõik vajalikud oskused olemas, siis seda hetke ei tulegi. (Tony Ryan, 
Chiswicki kooli direktor)

•	 Kontrollküsimus koolijuhile: kui minu laps käiks siin koolis / selles klassis, 
kas see otsus oleks tema huvides? (Tony Ryan, Chiswicki Kooli direktor)

•	 Iga otsus puudutab moel või teisel organisatsiooni sihtrühmi (nt õpilane, 
lapsevanem, õpetaja, tugipersonal, koolipidaja). Kuidas see otsus mõjutab 
erinevaid sihtrühmi? Kelle huvides see eeskätt on? (Mari Nõmm, TÜ juhtimi-
se- ja organisatsioonipsühholoogia õppejõud)

•	 Miks? Miks? Miks? Kui küsid esimest korda miks, tuleb tõenäoliselt kiire pin-
napealne vastus. Küsid teist korda, peaksid nägema küsimust laiemalt ja 
sügavamalt. Vastates küsimusele kolmandat korda, võiks sind tabada sel-
gus. (Ricardo Semler TED-kõnes How to run a company with (almost) no rules)

Õpetamine
Ega muidu targas ei saa, kui kooliraha ei massa (Eesti vanasõna)

•	 Iga laps on haridusliku erivajadusega laps, kuna iga lapse õppimine on uni-
kaalne. (Rein Rebane, AS Rocca al Mare Kooli juhataja)

•	 Meie koolis usume, et pedagoogika on suhe. Kui sul on hea suhe, siis sa 
saad õpetada. Mõnda last kohtled tugevamalt ja järsemalt, mõnda üliõr-
nalt. Tuleb olla kõigi õpilastega dialoogis. (Liivika Simmul, Püha Johannese 
Kooli direktor)
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•	 Õpilased ei lase õpetajal armastada oma ainet rohkem kui õpilasi. (Kersti 
Türk, sisehindamise nõustaja, koolitaja, Tartu Waldorfgümnaasium)

•	 Loomulikult võib tuua näiteid PISA-tippudest (näiteks Hiina, Korea, Jaapan), 
kus õpilaste kõrgete saavutuste taga on meeletu surve kõrgeteks sooritus-
teks ja pingutuseks, mida juhib kontrolliv õpetaja. Inimeste unikaalsust ja 
heaolu väärtustavas kultuuriruumis liigub aga õpetamine ja õpetaja roll 
üha enam individuaalsuse ja õpipartnerluse suunas. Tasuks hetkeks mõel-
da, kas Eesti PISA-testide kõrged tulemused on seotud pigem idakultuuri-
de ranguse ja jäikusega või pingereas meie lähedal paiknevatele Soomele 
ja Hollandile omase individuaalsuse arvestamise ja paindlikkusega. (Kristi 
Vinter, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi direktor)

•	 Õpetaja ei saa õpetada seda, mida ta ise ei oska - kui õpilane peab kirjuta-
ma esseed, siis kirjuta ise samal ajal kaasa ning analüüsige seda hiljem koos. 
Õpetaja on eesõppija, eeskuju. (King Solomon Academy poliitika õpetaja)

•	 Koolides õpetatakse väga sageli lahendama ülesandeid, mis eeldavad 
kindlat vastust ja kindlat lahenduskäiku ning ei nõua loovust. Tegelikus 
elus tuleb meil lahendada probleeme, kus ei ole kindlat vastust ega ainu-
õiget lahenduskäiku. (Rasmus Pedanik, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku 
juhatuse liige)

•	 Koolis kehtib põhimõte: vähem liigseid sõnu ja otsest õpetamist, rohkem 
õiges meeleolus ja seisundis olemist. (Liivika Simmul, Püha Johannese 
Kooli direktor)

•	 Õpetaja ei õpeta midagi, mida ise ei usu. Kui autoriteetide ehk vanemate 
ja õpetajate sõnad ning teod ei ole kooskõlas, siis kaotab ka laps eneseusal-
duse ning tulevases elus nii vajaliku intuitsiooni, sest tal on vajadus usal-
dada autoriteete ning kui need eneselegi aru andmata „valetavad“, õpib 
laps mitte usaldama oma sisemaailma ehk taevast kuningriiki ning kaotab 
sellega kontakti. (Liivika Simmul, Püha Johannese Kooli direktor)

•	 Tundub, et heaks saada on väga raske, kuid tegelikult on see lihtne, kui lap-
sepõlves on pandud paika hea algus. Kasvades ei ole raske, sest headus on 
juba sinu sees, sa elad sellega. Ta on sinu väärtus, mida sa hoiad, kui oled 
tähelepanelik, kogu eluks. (Liivika Simmul, Püha Johannese Kooli direktor)

•	 1,5 tundi istumist mõjub tervisele sama kahjulikult kui üks sigaret, seetõttu 
on ka 45-minutilise tunni puhul vajalik teha liikumispause. Ka umbne klassi-
ruum on väga kahjulik õppimisprotsessile, vähendades laste aju võimekust 
kuni 30%-ni. Kui lapsed käivad vähemalt ühe vahetunni väljas, taastub aju 
võimekus 75% peale tagasi. (uuringu tulemusi tutvustas Karin Lukk, Tartu 
Kivilinna Kooli direktor)
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Väärtused 

Mis ühele rämps, see teisele aare (tundmatu)

•	 Kooli põhiväärtused peavad olema ka presenteeritud ja välja toodud, näi-
teks igal aastal üks, sest need kipuvad kergelt igapäevamelus meelest mi-
nema. (Karin Lukk, Tartu Kivilinna Kooli direktor)

•	 Kui valisime oma kooli õpetajaid, siis oli üheks tingimuseks, et nad pidid 
välja paistma õnnelike inimestena. (Rein Rebane, AS Rocca al Mare Kooli 
juhataja)

•	 Tulenevalt Rocca al Mare Kooli väärtustest: õnnelikkus, vaimus ja eetilisus - 
peaks enne iga tegevust vastama küsimustele:
1. Kas otsus on kasulik lapse arengule?
2. Kas see ei tule lapse õnne arvelt?
3. Kas see on eetiline?
4. Kas see on vaimselt arendav? (Rein Rebane, AS Rocca al Mare Kooli 

juhataja)

•	 Oleme maailma sündinud mitte selleks, et meeli lahutada, vaid selleks, et 
meeli rakendada. (Rein Rebane, AS Rocca al Mare Kooli juhataja)

•	 Järgnetakse sellele, kelle sees on päriselt olemas see, mida ta teeb. Ta on ise 
ideekandja. (Rein Rebane, AS Rocca al Mare Kooli juhataja)

•	 Probleem pole takistus, vaid ülesanne, mis tuleb lahendada, ja ülesanne on 
üks huvitav asi. (Rein Rebane, AS Rocca al Mare Kooli juhataja)

•	 Kõik, mis me tahame, et ühel tuleviku ühiskonnaliikmel olemas oleks, anna-
me me talle siin koolis. Me ei saa eeldada ja oodata, et küll lapsevanem aren-
dab ja õpetab. See on meie, kooli ülesanne, kasvatada ja õpetada hästi elus 
hakkama saavaid ja õnnelikke inimesi. (Liina Tamm, Konguta kooli direktor)

•	 Peame head haridustaset, toetavaid inimsuhteid ning loomingulisust 
soosivat atmosfääri kaasaja koolis iseenesestmõistetevaks, iga lapse, pere 
ning õpetaja loomulikuks õiguseks. (Liivika Simmul, Püha Johannese Kooli 
direktor)
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Mida Koolijuhtide järelkasvuprogramm 
mulle andis? 

Vastavad programmis osalejad.

Äärmiselt praktiline, emotsionaalne ja oluline aasta oli. Käsikäes kooli-
juhiks õppimisega tegelesin läbi aasta uue kooli avamise ettevalmista-
misega. Programmist oli mulle tuge paljudes sisulistes küsimustes, aga 
ka julgustuse ja innustuse andjana. Programmi väärtuslikem osa on 
kindlasti kohtumised lennukaaslaste, koolijuhtide, õpetajate ja õpilas-
tega. Piiritult inspiratsiooni olen saanud vaimustavatest koolidest Eestis 
ja Londonis. Mõtteid ja ideid, mille juurde oma tegemistes tagasi tulla, 
on kaustikud pungil. Programm oli väga oluline samm minu koolikesk-
konna loomise teekonnal ja koolijuhiks kasvamise rajal. 

Helen Sabrak

Esiteks on meie koolitusprogramm andnud mulle usku, et meie kodu-
maa koolikorraldus on võimeline edasi arenema. Meil on piisavalt ini-
mesi, kes tunnevad asja vastu huvi ja on taibukad. Võta kasvõi meie 
endi programmi liikmed. Teiseks võin väita, et on toimunud isiklik 
areng – see väljendub mõningates muudatustes mõtteviisis ja tulevik-
ku vaatamises. Kolmandaks – olen saanud juurde võimekust ja oskusi 
koolijuhina tegutsemiseks, seda alates spetsiifiliste teadmiste omanda-
misest kuni silmaringi laienemiseni. 

Huko Laanoja
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vaimus loodud programmi. Tundsin tõelist õpirõõmu. Selle isikliku 
kogemuse tõttu mõtlen aina enam õpetajatest ja teistest haridustöö-
tajatest kui pühendunud õppijatest. Programm süvendas veendumust, 
et koolijuhi käes on võti õppiva organisatsiooni kultuuri loomisel, mis 
toetab koolimeeskonna arengut, koosõppimist ja koostööd, mille vil-
jad omakorda jõuavad iga õpilaseni. Omaette väärtus on programmi 
käigus tekkinud võrgustik. Õpiteekonnal oleme kohtunud inspireeri-
vate koolijuhtide ja teiste huvitavate tüüpidega, kel on midagi olnud 
kaasa anda tulevastele koolijuhtidele. Kümne kuu peale jaotunud 30 
intensiivset koosõpitud päeva on lennukaaslastest teinud juba omad 
inimesed, kellega kindlasti jätkame maailmaparandusvestlusi.  

Kadri Suni

Sain sellelt programmilt väga tugeva raamistiku ja tööriistad. Kui varem 
teadsin lihtsalt, et tahan läbi koolijuhtimise muuta meie ühiskonda 
paremaks, siis peale programmi lõppemist on mul ka kindel plaan, kui-
das seda teha. Kõik mu ebamäärased mõtted ja strateegiad paigutusid 
nagu pusletükid iga kohtumise käigus kogetu põhjal kindlale alusele. 
Sain juurde väga palju kindlust, et olen teoorias olnud õigel teel. Olles 
nende kuude jooksul enda jaoks enamus olulisi teemasid läbi mõtes-
tanud, julgen täna astuda ükskõik millise haridusvaldkonna inimese 
juurde ja alustada vestlust, tundes end sealjuures kindlalt. Parim komp-
liment, mille olen saanud, oli Noored Kooli korraldatud kohtumisel ühe 
koolijuhiga, kus Noored Kooli tegevjuht pöördus minu poole sõnadega: 
“No sina oled juba küll valmis koolijuht!” Ma tõesti tunnen, et olen val-
mis! Mitte küll valmis koolijuht, aga olen valmis võtma vastutust, mida 
koolijuhi roll endas kannab.  

Mona Mägi Soomer
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dusjuhi koha vastu võtsin, siis pidasin end juba kogenud pedagoogiks. 
Amet õpetas, et minu senistest teadmistest ei piisa, kuid mul polnud 
aimugi, mida kõike ma ei tea. Koolijuhtide järelkasvuprogramm on 
näidanud, mida kõike ma teadma peaks, uks on lahti, edasine sõltub 
minust. Ja tahtmist seda uut maailma endasse ahmida jagub, sest prog-
ramm on viinud mind kokku inimestega, kes inspireerivad, kes on tar-
gad ja mõtlevad südamega.  

Aare Ristkivi

On see vast olnud üks vahva õpikogemuste jada! Mäletan seda posi-
tiivset ärevust, uhkust ja ka suurt vastutust olla väljavalitute hulgas, kes 
programmi alustasid. Programmis osalemine on andnud suurepärase 
võimaluse ennast analüüsida nii juhina kui meeskonnaliikmena. Olen 
senisest teadlikum enda potentsiaalist ja ka arendamist vajavatest kül-
gedest. Lisaks olen kogunud hulgaliselt teoreetilisi teadmisi ja praktilisi 
“tööriistu”, mida koolijuhil vaja läheb. Kohtumised põnevate isikutega, 
juhtide lood (Mida teeksid täna teisiti?) ja mälestused koolide külastus-
test on väärtus, mida endas kannan. Lisaks on kaasosalejategrupp  mind 
isiklikult puudutanud - innustanud, toetanud, mugavusest välja raputa-
nud ja siis taaskord inspireerinud. Aitäh teile! Olen aru saanud, et koo-
lijuhiks saamise unistus võib realiseeruda erinevalt. Tuleb vaid märgata 
seda, mida elul on meile pakkuda. Olen tänulik iga senise „kivikese“ eest, 
millega olen sillutanud koolijuhiks saamise teekonda. Retk läheb edasi!

Margit Kagadze
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Olin programmi sisenedes kõrgete ootustega. Pidasin seda hästi ette 
valmistatuks ning Eesti ühiskonna jaoks oluliseks. Programmi läbinuna 
hindan seda aga veelgi kõrgemalt. Programmi käigus omandatud mit-
mekülgsed teadmised ja muutunud õpikäsitlust mudeldav õppimine 
on loonud mulle tervikliku pildi koolijuhtimisest. Programmi jooksul on 
mul olnud au kohtuda mitmete kogenud ja oma tööd armastavate kooli-
juhtidega, kes igaüks omal moel on mind inspireerinud. Programm on 
andnud mulle kindluse, et selline kool ja õpetamine, millesse uskunud 
olen, on enam kui võimalik. Avatud, professionaalse, koostöise ja õpi-
himulise koolijuhi eestvedamisel sünnib kahtlusteta õpilaste igakülgset 
arengut toetav kool. Olen õnnelik, et kaasõppijate näol olen leidnud en-
dale andekad, tegusad ja head huumorit hindavad uued sõbrad, kellele 
ka tulevikus toetuda ja kellega koos tähenduslikke õpiteekondi läbida.

Liina Põld

Kui võrdlen varem läbitud haridusasutuse juhtimise koolitust ja kooli-
juhtide järelkasvuprogrammi, siis esimene pakkus 240 tunniga hulgali-
selt teoreetilisi teadmisi, teine võimaldas aga lisaks saada praktilist koge-
must erinevate koolide ning koolijuhtidega kokku puutudes. Meil oli 
võimalik näha koole seestpoolt, kuulda, katsuda ning väsimatult küsida 
nii juhtidelt, õpetajatelt, õpilastelt kui ka koolipidajatelt kõike, mis huvi 
pakkus. Sain hulgaliselt inspiratsiooni ja innustust inimestelt, kes tee-
vad oma tööd tõesti südame ja suure pühendumisega. Koolis öeldakse 
tihti, et iga klass on oma klassijuhataja nägu. Siin koolitusel süvenes 
minu jaoks arusaamine, et iga kool on vägagi oma koolijuhi nägu. See 
suhtumine ja need väärtused, mida kannab juht, kanduvad edasi kogu 
kooliperele. Hooliva ja innustava koolijuhiga koos on hea kasvada ja 
areneda nii õpilastel kui õpetajatel. Ja õppimine on tõeliselt lahe! 

Ave Kikas
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Minu jaoks oli see programm ainulaadne kiirkursus hariduse korraldus-
poolele. Olles ise pikaajaliselt juhtimise valdkonnas töötanud, oli mul 
võimalik saada süsteemne ülevaade praktikute käest ning tulemusena 
on mul kujunenud oma meetmete kogu kooli ülesehitamiseks ja juhti-
miseks. Avastasin mitmeid suurepäraseid Eesti koole, innustavaid juhte 
ning veetsin hulga aega õppimise protsessi lahti- ja ümbermõtestami-
sel. Nägin, et edukad on koolid, kus on olemas selge visioon, toimub 
eestvedamine ning kus on pidevalt arenev, õpihimuline meeskond. Sain 
kinnitust oma sisemisele veendumusele, et koolid on Eesti tuleviku te-
gelikud kujundajad. Hindan väga koolitajaid kui ka meie õpirühma, kel-
lega veetsime hulga aega arutledes Eesti hariduse erinevate aspektide 
teemal. Kindlasti on üks oluline tulem uute tuttavate leidmine. Uue tegi-
jana haridusmaastikul on mul hädavajalik oma valdkondliku võrgustiku 
olemasolu. Kursuse tulemusena on mul olemas visioon kooliuuendami-
seks kui ka teadmised ja enesekindlus selle teostamiseks.  

Toomas Adson



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks


