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Lugege teksti ja koostage küsimused tekstist läbilõikes.

https://www.eetika.ee/et/hea-kooli-kasiraamat-koostoo-head-suhted järgi

 Koostöö ja head suhted – kas need on üksteist välistavad?

 Koolielu  ei  tähenda  ainult  ainetundide  andmist  ja  üksinda  töötamist.  Selleks,  et  kool  toimiks

orgaanilise tervikuna, ühtse perena, on vaja ühiselt läbi mõelda olulisi küsimusi. Et õpitavast tekiks

tervik,  on  abiks  õppeainete  lõimimine  (LAK).                                     .

 See kõik aga vajab koostööd õpetajate vahel. Kui selline koostöö pole õpetajate tunnetatud vajadus,

vaid seda tajutakse väljastpoolt (nt direktsiooni) kehtestatud nõudena, võib tõepoolest kerkida valik

koostöö ja heade suhete vahel.  Kas me laseme igaühel vanaviisi jätkata ning töötada omaette, et

mitte rikkuda häid suhteid, või püüame sissejuurdunud töötamisviise muuta ning tekitame esialgset

ebamugavust ja võimalikku frustratsiooni.                                                                                          .

 Siiski,  enamasti  käivad  koostöö  ja  head  suhted  käsikäes  –  kollektiivis,  kus  ei  ole  omavahel

usaldust, vastastikust toetust  ja head läbisaamist,  ei toimi koostöö tõhusalt.  Igaüks on valvel,  et

tema õigusi ei rikutaks või pole inimesed motiveeritud ühiste eesmärkide nimel panustama rohkem

kui hädapäraselt ette nähtud. Koostöö on omamoodi indikaator heade suhete olemasolust või nende

puudumisest.

 Koolikultuur

Kent  D.  Peterson  ja  Terrence  E.  Deal  (2002)  uurisid  erinevates  koolides  valitsevaid  suhete  ja

toimimise  mustreid,  mida  nad nimetasid koolikultuuriks.  Selle  väljendumist  uurisid  nad koolile

iseloomulike  normide  ja  väärtuste,  uskumuste  ja  traditsioonide,  rituaalide  ja  igapäevaste

suhtlusviiside kaudu. Koolikultuur on suhtevõrgustik, mis seob kooli tervikorganismiks ja teeb selle

eriliseks;  see  määratleb  viisi,  kuidas  üksteisega  suheldakse,  probleeme  lahendatakse  ning

uuendustesse  suhtutakse,  kuidas  inimesed  koos  töötavad,  milline  on  õppetöö,  isegi  kuidas

riietutakse. Koolikultuur on tihti teadvustamata; see on nagu õhk, mida on raske tähele panna, kuid

millest sõltub, kas koolis on hea olla või mitte. Oma uuringu tulemusel liigitasid Deal ja Peterson

koolid seal valitseva kultuuri alusel järgmiselt:

 Toksilise  kultuuriga  koolid.  Nende  koolide  silmatorkavaimaks  tunnusjooneks  oli

vaenulikkus. Seal nähti õpilasi ja ka nende vanemaid potentsiaalse probleemina. Õpetajate

toas  ja  koridorides  räägitavad lood keskendusid eelkõige ebaõnnestumistele,  kriitikale  ja

negatiivsetele aspektidele, ainsateks kangelasteks olid antikangelased. Muutustesse suhtuti

peamiselt vaenlikult ja kriitiliselt ning arutlustes keskenduti põhjustele, miks ei ole võimalik

uuendusi ellu viia. Kuna iga uus idee ja parandusettepanek kohtas kriitikat ja umbusaldust,
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ei  otsitud  neid  ka  ise  ning  omavahel  ei  jagatud  ideid  ega  materjale;  õpilasi  süüdistati

ebaõnnestumises.  Toksilistes  kultuurides  valitses  negatiivne  nii  suhtluses  kui  ka

planeerimisel.

 Bürokraatliku  kultuuriga  koolid.  Teise  rühma  koole  nimetasid  Deal  ja  Peterson

bürokraatliku  kultuuriga  koolideks.  Nende  peamiseks  märksõnaks  oli  normeeritus.  Neis

koolides oli väike grupp inimesi, kes otsustasid, kuidas asjad peavad käima. Direktsioon

kehtestas selged reeglid, eesmärgid ja normid ning teiste ülesanne oli neid järgida. Kui seda

teha  ei  soovitud,  siis  vahetati  töökohta.  Õpetajad  mõjutasid  suuri  otsuseid  väga  vähe,

õpilased  tavaliselt  üldse  mitte.  Sellises  õhkkonnas  ei  näidatud  üles  isiklikku  initsiatiivi,

enamasti  töötati  isolatsioonis.                                        .

Kuigi  probleemide  lahendamiseks  olid  välja  töötatud  tegutsemisjuhised,  pidi  iga  õpetaja

nendega  hakkama  saama  üksi.  Probleemidega  mittehakkamasaamist  käsitleti

läbikukkumisena ning siis sekkus kooli administratsioon. Tihti kaasnes sellise kultuuriga ka

võistluslikkuse  rõhutamine.  Kui  õpetajad  tunnetasid  konkurentsi,  ei  toetanud  see  nende

omavahelist koostööd ning tööst kadus rõõm.

 Kollegiaalse  kultuuriga  koolid.  Kolmanda  rühma  moodustasid  kollegiaalse  kultuuriga

koolid,  mille  iseloomulikeks  joonteks  olid  vastastikune  toetus,  püüd  areneda  ja  tugev

motiveeritus.  Sellises  koolis  hinnati  õpilaste  saavutusi,  õpetajate  uuendusi  ja  vanemate

pühendumist. Inimestevaheline suhtlus oli avatud, seda iseloomustas hoolimine ja huumor.

Sellises  koolis  julgeti  abi  küsida.  Õpetajad  katsetasid  uusi  õpetamise  viise  ning  jagasid

üksteisega  nõnda  omandatud  kogemusi  –  räägiti  nii  õnnestumistest  kui  ka  otsiti  viise

ebaõnnestumistest  ülesaamiseks.  Kõik  töötajad  osalesid  oluliste  küsimuste  ja  kooli

arengukava arutelus. Kogu kollektiivile, nii õpetajatele kui ka õpilastele, olid seatud kõrged

ootused, millega kaasnes tajutav toetus ning edusammude tunnustamine ja tähistamine.

Koostage teksti kohta nende küsisõnadega küsimused nii, et oleks hõlmatud kogu tekst.

1. Kuidas ........................................................................................................................................

2. Millal .........................................................................................................................................

3. Millises  .....................................................................................................................................

4. Mis  ............................................................................................................................................

5. Millena  .....................................................................................................................................

6. Kes  ............................................................................................................................................

ÜLESANNE 2

Esitage oma küsimused kaaslasele. Kommenteerige tema vastust.


