
             

 

 

 

 

Tõnu Jürjen                                                                             

 

Töötab Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuses psühholoogina 
ning on Tartumaa alaealiste komisjoni liige. Enne seda on ta 
töötanud koolipsühholoogi ning kriminaalhooldajana. Ta 
kasutab oma töös peamiselt motiveerivat intervjueerimist ning 
on ka selle nõustamistehnika üks treeneritest Eestis. 

 

 

 
 
 
 
 



Tugispetsialisti koostöö õpetajaga  laste käitumisprobleemidega 
toimetulekul 

Tõnu Jürjen, psühholoog, Hariduse Tugiteenuste Keskus 
 

Käitumine kujundamine on tõhus ainult siis, kui see toimub paralleelselt ja 

integreeritult kõigil kolmel tasandil: 

1. kool 

2. klass 

3. õpilane 

Töö kõigil tasanditel nõuab koostööd ning partnerite haaramist sekkumistegevusse. 

Tõhus klassihaldus on proaktiivne – peamiseks fookuseks on probleemide 

ennetamine, mitte nendele reageerimine. Käitumisprobleemide esinemissagedus 

sõltub kasutatavatest strateegiatest. Olulised on kõik viis klassi haldamise 

strateegiate kategooriat: 

1. klassi ja õppetöö struktureeritus; 

2. õpetaja-õpilase suhted; 

3. juhendamine; 

4. reageerimine kohasele käitumisele; 

5. reageerimine mittekohasele käitumisele.  

 

Neljas korrus: 

Hüvest ilmajätmine, karistus, eraldamine. 

Kolmas korrus: 

Planeeritud ignoreerimine, eksplitsiitsed noomitused, valikuline kinnitamine. 

Teine korrus (positiivne ja proaktiivne), reageerimine kohasele käitumisele: 

Žetoonimajandus, grupitunnustus. 

Esimene korrus (positiivne ja proaktiivne), klassiruumi struktureerimine: 

Reeglite ning ootuste õpetamine, aktiivne jälgimine, prekorrektsioon, tähelepanu 

signaalide õpetamine, ruumi organiseerimine, tõhus juhendamine, käitumisele 

suunatud tunnustuse pakkumine ootustele vastamisel. 

Vundament: Positiivsed õpetaja-õpilase suhted 

Klassis kasutatavate sekkumiste hierarhia 

Mida kõrgemalt korruselt kukute, seda valusam on maandumine. 



 

Üks võimalik mudel efektiivseks tööks käitumisprobleemidega toimetulekul 

(Classroom Check-Up) 

Samm 1. Hinda klassiruumi: Intervjuu õpetajaga, struktureeritud ankeet 

klassiruumi hindamiseks, struktureeritud 

vaatlused, hinnangud klassis toimuvale. 

Samm 2. Paku tagasisidet Konsultant pakub hindamiste tulemuste põhjal 

tagasisidet, mis hõlmab nii õpetaja tugevusi kui 

arenguvaldkondi. 

Samm 3. Arenda välja valikute menüü Õpetaja koostöös konsultandiga genereerib 

alternatiivseid strateegiaid, mis võiks toetada 

positiivset tulemit. 

Samm 4. Vali interventsioon(id) Õpetaja valib ühe või mitu sekkumist, mida ta 

rakendama hakkab. Konsultant pakub tuge nende 

elluviimiseks. 

Samm 5. Tegevuste planeerimine ja 

õpetaja enesejälgimise julgustamine 

Õpetaja koos konsultandiga arendab välja 

tegevuskava sekkumiseks. Õpetaja jälgib 

igapäevaselt valitud interventsiooni kasutamist 

enesehindamise vormi abil. 

Samm 6. Paku jätkuvat tagasisidet. Konsultant viib läbi klassis vaatlusi. Õpetaja ja 

konsultant jälgivad interventsiooni efektiivsust 

ning vajadusel viivad sisse muudatusi. Konsultant 

annab õpetaja tegevusele tagasisidet. 
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