
Koolijuhi 4 võtmetegevust koostööpõhise

koolikultuuri arendamiseks

Loo ühine visioon ja vastavad eesmärgid1.

2. Jaga vastutust ja loo keskkond

koostöiseks õppimiseks 

3. Paranda õpetamise ja õppimise

kvaliteeti

4. Loo organisatsioonis

usalduslikud suhted
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Kooli ja kogukonna koostöö

Kool, kodu ja kogukond on partnerid, et 

muuta kooli paremaks 

Kooli suhtlemisviis peab olema

dialoogiline, mitte staatiline - see pole info 

jagamine vaid samavõrd arvamuse 

küsimine 

Erinevad arvamused peavad olema oodatud

ning neid on tõsiselt võetud ja nendega

arvestatud

Teadmine, et probleeme ei üritata peita, 

vaid nendega tegeletakse, annab 

usaldusväärsust ja avatust 

Head koolid teevad koostööd ka teiste

koolide, ümbritseva kogukonna ja kohaliku

omavalitsusega

Koolijuhina on kogukonna arendamise

puhul oluline rõhk suhtlemisel 

Ole oma inimestele kättesaadav ja hoia

oma kabineti uks avatuna kõigile

1.

2. Suhtle oma inimestega kui võrdsete

partneritega

3. Loo keskkond, kus sinu

inimesed julgevad oma

muredega sinu poole

pöörduda

Kogukonna arendamise olulisi aspekte

- Taga vastastikune usaldus

- Märka inimeste tugevusi ja kaasa neid erinevatesse tegevustesse

- Loo keskkond, kus inimesed julgevad anda ausat tagasisidet ja jääda eriarvamusel
- Veendu, et inimesed teavad sinu asutuse kokkuleppeid ning tegutsevad ja

käituvad nendele vastavalt

- Taga asutuse ühised väärtused ja 
uskumused


