
UUED TEADMISED – UUED VÕIMALUSED!

Väärtuspõhise koolikultuuri loomise koolitused
"VÄÄRTUSLIKE INIMESTEGA
VÄÄRTUSPÕHISE TULEVIKU KOOSLOOMINE "

Ära iial kahtle, et väike grupp mõtterikkaid ja pühendunud inimesi
suudab muuta maailma.

Tegelikult on see ainus, mis kunagi on maailma muutnud.
Margaret Mead

OSALEJAID: kooli töötajad ja kogukonna esindajad
AEG: 23.11-24.11.
KESTUS: 2 koolituspäeva, a’ 8 ak h
KOHT: Hargla Kool



VÄÄRTUSKOOLITUSTE HEAD TULEMUSED:

• Koolitustel osalejad on laetud positiivse energiaga, mis on parim alus
tõhusaks koostööks

• Loodud on positiivne ja avatud õhkkond, mis soodustab ladusamat
suhtlemist

• Koos on üle vaadatud kooli visioon-missioon ning tehtud konkreetsemaid
plaane nende elluviimiseks

• Inimesed on saanud teadlikumateks organisatsiooni väärtustest, miks need
olulised on. Ühisväärtuste üle vaatamine ja hetkeseisule vastavamaks
tegemine, et jõuda paremini oma Unistuste Koolini

• Osalejad mõistavad enda isiklike väärtuste seost kooli väärtustega • Osatakse
teadlikult juhtida väärtuspõhise koolikultuuri protsessi • On saadud hulgaliselt
uusi ideid ja tehtud konkreetseid plaane, kuidas koos  uut väärtuspõhist aastat
looma hakatakse.

I KOOLITUS Hargla kool – meie Unistuste kool
ning  meile olulised väärtused

Koolituse teemad:
• Sissejuhatus ja soojendus teemasse. Vaatame otsa üksteisele ja meie enda

väärtustele/väärtuslikkusele. Meie kogukond.
• Väärtuse mõiste, väärtushinnangud, väärtushoiakud.
• Minu isiklikud väärtused, ning nendest tulenevad isiklikud valikud ja

motivatsioon. Minu südame tee.
• Süsteemne lähenemine organisatsioonile – R.Diltsi mudel
• Vaatame üle hetkel arengukavas olevad definitsioonid, kõikide osapoolte

ühise  eesmärgi.
• Unistame suurelt läbi loovtegevuste – Minu Unistuste Hargla Kool ja meie

ühine  koostöö selles. Osapoolte kaasamine.
• Miks meil ühisväärtuseid vaja on? Prioriteedid, hoiakud ja väärtused teel

meie  unistuste koolini
• Inspireerivaid näiteid toimivatest väärtustest ja teadlikult juhitud

organisatsioonikultuuridest/koolidest nii Eestis kui välismaal.
• Paneme pead kokku – meie identiteet, meie toimimise viisid – vaatame üle

ühised  väärtused.
• Väärtuste juhtimise protsess – etapid ja kui palju kuhugi aega ja energiat
panustame • Koostöised tegevused, et suurendada meie-tunnet.
• Tunnustused ja kokkuvõtted.



UUED TEADMISED – UUD VÕIMALUSED!

•

II KOOLITUS
Läbi ühisväärtuste Kogukonnakoolini – väärtuste
kommunikatsioon ja rakendamine.
Väärtuskasvatus.

Koolituse teemad:
• Eelmise koolituse kokkuvõtted-settinud mõtted
• Meie ühisväärtused – mida nad tähendavad igaühe jaoks. Millised käitumised ja

tegevused toetavad neid. Mida teeme – mida kindlasti ei tee
• Õpetaja ja lapsevanemad kui väärtuskasvatajad, eeskujud.

Väärtuspõhine juhtimine.
• Väärtuste kommunikatsioon. Inspireerivad motod ja sümbolid.
• Õpetajate väärtuste mängu mängimine – kuidas väärtused

igapäevasituatsioonides rakenduvad.
• Parimad ideed erinevatest organisatsioonidest, kuidas väärtuseid on

rakendatud  ning milline kultuur sellest tulnud on.
• Kuidas meie ühisväärtusi igapäevaelus rakendada?
• Koolitusel vahelduvad lühiteooria mudelid ja parimate praktikate jagamine

ühiste arutelude ja aktiivülesannetega.
• Koolituse II päeva programm täpsustub I koolituspäeval toimunu põhjal. •
Ideede korje – mida plaanime alanud aastal teha. Esimesed sammud ja
inimeste  kaasamine.



KOOLITAJA:

Merike Mitt

Akadeemiline haridus TÜ eesti filoloogias ja psühholoogias. Täiendharidus TPÜ
organisatsioonikäitumises, grupipsühhoteraapias (GIS-international Eesti).
Diplomeeritud  koolitaja-suhtlemistreener (Self II). DISC® sertifitseeritud konsultant.
Õppinud kvaliteedijuhtimist ja ettevõtete konsulteerimist. NLP Practitioneri väljaõpe
NLP  Instituudis. Kutsekoolide juhtide nõustaja kutse (MISA), riigiettevõtete assessor.
Õppinud meeskondade coachingut (Ericsson International). Lõpetanud Tartu ülikoolis
väärtusarenduse koolitaja ja nõustaja väljaõppe ning õppinud Vaikuseminutite
koolitajaks. 2018 Lõpetas pikaajalise (5 aastat) holistilise regressiooniterapeudi väljaõppe
Holistika Instituudis.
2019 a lõpetas Ericksson College’i meeskonnacoachingu väljaõppe ning 2020
lahenduskeskse coachi (ICF sertifikaadiga) pikaajalise väljaõppe. Jätkab osalemist
TÜ  Eetikakeskuse juures väärtusnõustajate "kriitilise sõbra" programmis.

Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu liige. Iga-aastase TÜ Eetikakeskuse
tunnustusprogrammi  „Hea kool“ ja „Hea lasteaed“ väärtusnõustaja.
Loonud ja juhtinud organisatsioone, nii mittetulundussektoris kui
äriühinguid.  Koolitajana tegev alates 2003 aastast

Väärtuste teemaga on Merike on viimase 10 aasta jooksul tegelenud süvitsi. Ta
on olnud kaasteeliseks mitmete organisatsioonide (Siseministeerium, Tallinna
Ühisgümnaasium, Innove jne) väärtuste loomise, uuendamise, sisse viimisega,
olnud 10 aastat haridusasutuste väärtusnõustaja ning koolitanud erinevatel
väärtuste teemadel (isiklikud väärtused motivatsiooni ja enesejuhtimise alusena,
väärtuskasvatus lastele, väärtused organisatsioonis organisatsioonikultuuri
kujundajana, väärtuspõhine juhtimine).
Suuri organisatsioonide Väärtuste päevi on Merike läbi viinud Magnumile, G4S-le,
Tallinna  Ühisgümnaasiumile, Keskkonnaministeeriumile.
Koolide osas on Merike olnud Tulevaste Koolijuhtide pikaajalise programmi
juhtivkoolitaja.  Samuti on ta tutvunud koolide väärtusprogrammidega nii
Inglismaal kui Šotimaal.

PARIM VIIS TULEVIKKUS ENNUSTADA
ON ISE SEDA LUUA

A. Lincoln


