Lisa 1 – ülesanded „Oskuste ja väärtuste indikaatorid“, „Ruumiline
uuring“
Oskuste ja väärtuste INDIKAATORITE nimekiri
Vastutuse võtmine oma õppimise ja initsiatiivikude eest.
Oma tegude ja sõnade võimalike tagajärgede ettenägemine.
Oma vigade kasutamine edasiseks õppimiseks ja arenguks.
Keerukate probleemide lahendamine kasutades erinevate valdkondade teadmisi.
Väljast tulevate ideede ja informatsiooni kriitiline analüüsimine.
Mugavustsoonist väljumiseks vajaliku julguse olemasolu.
Teiste aitamine konfliktide lahendamisel kuulates mõlemat osapoolt ning otsides
kõigile sobivat lahendust.
Teiste kuulamine ning nende sõnade tegeliku tähenduse leidmine.
Teiste vaatenurkade aktsepteerimine ning nendest lähtumine (nt meie
mõtlemises, kirjutamises, millegi uurimises).
Omama julgust olla sina ise.
Teadmine, et oleme võimelised looma muutusi ning lahendama probleeme meie
kohalikes kogukondades.
Mittevägivaldsete/mitteagressiivsete suhtlemisviiside kasutamine ka pingelistes
olukordades (nt “ma tunnen, et” lausete kasutamine teiste süüdistamise
asemel).
Turvaliste emotsioonide väljendamise viiside loomine ja leidmine (nt loodus,
kunst, muusika, sõprussuhted, sport).
Asjakohaste teadmiste ja oskuste rakendamine kohalike kogukondade
(koolid/perekonnad/naabruskonnad) probleemide mõistmiseks.
Asjade vastutustundlikum ostmine ja ära viskamine pidades meeles, et tulevased
põlvkonnad hakkavad kasutama samu ressursse, mis meiegi.
Survele vastupidamine (nt reklaamid) ebavajalike asjade ostmise vältimiseks.
Loodusest hoolimine – eelkõige ohustatud liikidest ja ökosüsteemidest, haavatud
või soovimatutest metsloomadest ning kannatada saanud elupaikadest.
Endaga rahul olemise õppimine.
Tugevat sidet loodusega tundmine.
Omaenda elustiili loomine avastades oma huve, hoiakuid ning tundeid.
Jäätmete, süsinikuheidete ning saastatuse vähendamise võimalustest
mõtlemine.
Hindama mis on meie jaoks tähtis ja mis ei ole.
Endast ja oma perekonnast hoolimine.
Teistega näost näkku suhtlemine ja nendega aja veetmine.
Teiste aktsepteerimine hukkamõistmise asemel.
Tegema tööd mis meile tegelikult meeldib, mitte ainult mõtlema palgast.

Lisa 2 – ülesanne „Oskuste ja väärtuste indikaatorid“
Indikaatorite nimekiri

INDIKAATORID ÕPILASTELE
Üldindikaatorid
Austame, väärtustame ning otsime viise inimestevaheliste erinevuste
mõistmiseks.
Austame ennast.
Aktsepteerimine ning lähtume teiste seisukohtadest (nt meie
mõtlemises, kirjutamises, millegi uurimises).
Lahendame konflikte dialoogi kaudu.
Kuulame teisi ja proovime mõista mida nad tegelikult öelda tahavad.
Peame oma sõna.
Võtame vastutuse oma õppimise ja initsiatiivikuse eest.
Analüüsime kriitiliselt meile antavad informatsiooni ja ideesid.
Omame julgust olla meie ise.
Oleme võimelised olema „kriitilised sõbrad“, anname üksteisele ausat ja
kasulikku tagasisidet.

Punktid

Indikaatorid A: Teadmised ja mõistmine
Rakendamine asjakohaseid teadmisi ja oskusi kohalike kogukondade
(koolid/perekonnad/naabruskonnad) probleemide mõistmiseks.
Mõistame enda seotust teiste elusolendite- ning kohaliku loodusega.
Omame ülevaadet oma tegude ja sõnade võimalikest tagajärgedest.
Teame kuidas kohelda teatud taime- ja loomaliike.
Ostame ja viskame ära teadlikult pidades meeles, et tulevased
põlvkonnad hakkavad kasutama samu ressursse, mis meiegi.

Punktid

Indikaatorid B: Eneseteadlikkus
Õpime olema endaga rahul.
Loome omaenda elustiili avastades oma huve, hoiakuid ning tundeid.
Tunnistame end kui oma sotsiaalse maailma kaasloojaid.
Kasutame tähelepanelikkust probleemidega toimetulekuks.
Uurime oma elu tähendust ja eesmärki.
Otsime uusi tähendusi, mis muudaksid või süvendaksid teadmisi sellest
mida me teeme praegu, mida soovime teha ja miks.

Punktid

Indikaatorid C: Muutuse kultuur
Tunneme, et oleme võimelised muutma ja lahendama meie kohalike
kogukondade probleeme.
Esitame „suuri küsimusi“ ja otsime vastuseid laiemas kogukonnas.
Kasutame oma vigu edasiseks õppimiseks ja arenguks.

Punktid

Omame piisavalt julgust mugavustsoonist väljumiseks.
Indikaatorid D: Emotsionaalne side
Loome ja leiame ohutuid emotsioonide väljendamise viise (nt loodus,
kunst, muusika, sõprussuhted, sport).
Tunneme seotust meid ümbritsevate inimeste- ja maailmaga.
Oleme empaatilised ja hoolivad teiste inimeste ja elusolendite suhtes.
Hindame ja oleme tänulikud looduse helduse eest.
Sügavale juurdunud ühtekuuluvustunne loodusega.
Leiame rahuliku ja tervendava koha looduses.
Oleme sulandunud loodusmaailmasse rõõmsa hoolivusega, pakkudes
sellele oma tähelepanu täielikult ja lugupidavalt.
Tunnetame loodust kui eneseteostuse allikat.

Punktid

Indikaatorid E: Oskused
Tunneme, et omandame kasulikke praktilisi oskusi, mitte ainult
teoreetilisi teadmisi.
Saame ennetavalt hoolitseda ohustatud liikide ja ökosüsteemide,
lemmikloomade ja kahjustada saanud elupaikade eest.
Aitame teistel lahendada konflikte kuulates mõlemat osapoolt ning
otsides kõigile sobivat lahendust.
Kasutame mittevägivaldseid/mitteagressiivseid suhtlemisviise ka
pingelistes olukordades (nt “ma tunnen, et” lausete kasutamine teiste
süüdistamise asemel).
Avastame uut tunnete, kujutlusvõime ja tajumise abil, mitte ainult
mõtlemise teel.
Õpime otsuste tegemist, mis arvestaksid tulevaste põlvkondande
sotsiaalsete, majanduslike ja keskkondlike vajadustega.
Peame survele vastu (nt reklaamid) ebavajalike asjade ostmise
vältimiseks.
Õpime uudishimu, oletamist, prognoosimist ja uurimist.
Oleme võimelised informatsiooni mitte ainult analüüsima, vaid ka
sünteesima.
Ühendame erinevatest valdkondadest pärit teadmisi keeruliste
probleemide lahendamiseks.
Arendame süsteemide ja mustrite äratundmise oskust.

Punktid

Indikaatorid F: Kultuurialased pädevused
Naudime ja kasutame oma kujutlusvõimet (unistused, intuitsioon ja
nägemused)
Süveneme kunsti, kasutades seda oma tunnete ja tekkivate impulsside
näitamiseks.

Punktid

INDIKAATORID KOOLIDELE
Kooli poliitika
Kool teeb kõik endast oleneva õpilaste vajaduste mõistmiseks ning
vastavalt nendele planeerimiseks ja igale õpilasele sobiva hariduse
pakkumiseks.
Kool tegutseb erapooletult ning mittediskrimineerivalt (ei diskrimineeri
rahvuse, nahavärvi, soo, seksuaalse orientatsiooni või usutunnistuse
alusel).
Kooli ei aktsepteeri tagarääkimist ja kiusamist.
Koolis kasutatakse jätkusuutlikkust toetavaid tooteid nt taaskasutatud
paber, ka odavama alternatiivi olemasolu;
kogu või osa energiast saadakse taaskasutatavatest allikatest;
vähendatakse süsinikuheitmeid;
kasutatakse jätkusuutlikku jäätmete käitlust, nt jäätmete vähendamise
või taaskasutamise teel;
kasutatakse vastutustundlikku investeerimist.
Kool pakub asjakohast, mitmetasandilist tuge ja juhendamist raskustes
olevatele õpilastele.
Kool on integreeritud kohalikku kogukonda.

Punktid

Õpetamise ja õppimise strateegiad
Õpetajad viivad läbi tunde, mis põhinevad meeldejääval, mitte meelde
jätmisel.
Õpetajad avavad [(a) üksteise, (b) õpilaste] südameid ja meeli uutele
ideedele.
Kasutatakse suurt hulka erinevaid õpetamise ja õppimise viise.
Õpetajad otsivad loovaid viise õpilaste kaasamiseks.
Uusi teadmisi omandatakse praktiliste tegevuste kaudu.
Õpetajad arutavad õpilastega oma nägemust hariduse eesmärkidest.
Õpetajad annavad õpilastele aega oma õppimisele mõtlemiseks ja
muutmiseks.

Punktid

Horisontaalne Teema 1:
Kaastunne, Hoolivus, Austus, Õpilasekesksus
Õpetajad kuulavad õpilasi tähelepanelikult ja empaatiliselt.
[(a) Õpetajad, (b) õpilased ja (c) lapsevanemad], et koolis on hooliv eetos.

Punktid

Koolis on kinnistunud õpilaste võimeid austav kultuur.
Õpetajad näevad õpilast kui unikaalset hinge, kellest tuleb hoolida.

Horisontaalne Teema 2:
Kaasamine, initsiatiiv, vastutus
Õpilased [(a) tunnevad end julgustatuna, (b) kasutavad võimalust] oma
projektide ja/või terve kooli visiooni ja eesmärkide kujundamiseks.
Õpilased [(a) tunnevad end julgustatuna, (b) kasutavad võimalust]
probleemide märkamiseks ja lahendust leidmiseks üksi- või gruppidena.
Õpetajad [(a) tagavad teadlikult kõigile võrdsed võimalused,
(b) julgustavad õpilasi] väljendavad oma arvamust.

Punktid

Horisontaalne Teema 3:
Keskkonna, positiivsuse, õnnelikkuse õppimine
Töötajate moraali ja pühendumuse tase on kõrge
[(a) Õpetajad, (b) õpilased ja (c) lapsevanemad] tunnevad end
optimistlikult, positiivselt ja õnnelikult kooli suhtes.
Kool on elav kogukond, kus õpetajad ja õpilasi tiivustatakse
Uute ideede-, mõtete-, juhiste- ja võimalustega.

Punktid

Horisontaalne Teema 4:
Refleksioon, kriitilisus, avatus, loomingulisus, riskide võtmine
Õpetajad ja õpilased aitavad üksteisel ennast ületada ja võtta riske
õpetamises ja õppimises.
Õpetajad arendavad [(a) omaenda, (b) üksteise, (c) õpilaste] põhjaliku
refleksiooni võimet, kui midagi läheb valesti.
Õpetajad näevad end „õppurite-„ mitte „teadjatena“.
Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad näevad end õppijate kogukonna ja
ühiseid võrdluspunkte omavate liikmetena.
Õpetajad ja õpilased julgustavad üksteist oma senist mõtlemist muutma.
Õpetajad on avatud õpilastelt õppimisele.

Punktid

Horisontaalne Teema 5:
Muutus
[(a) Õpetajad, (b) õpilased, (c) lapsevanemad] tunnevad, et kool tagab
õpilaste maksimaalse potentsiaali saavutamist võimaldava keskkonna.
[(a) Õpetajad, (b) õpilased] tunnevad, et neile on tagatud võimalused
isiklikuks kasvuks.

Punktid

Lisa 3 – ülesanne „Oskuste ja väärtuste indikaatorid“
Indikaatorid on suures kirjas. Need võib lõigata eraldi ribadeks.

Vastutuse võtmine oma õppimise ja
initsiatiivikuse eest.
Oma tegude ja sõnade võimalike
tagajärgede ettenägemine.
Oma vigade kasutamine edasiseks
õppimiseks ja arenguks.
Keerukate probleemide lahendamine
kasutades erinevate valdkondade
teadmisi.
Väljast tulevate ideede ja informatsiooni
kriitiline analüüsimine.
Mugavustsoonist väljumiseks vajaliku
julguse olemasolu.

Teiste aitamine konfliktide lahendamisel
kuulates mõlemat osapoolt ning otsides
kõigile sobivat lahendust.
Teiste kuulamine ning nende sõnade
tegeliku tähenduse leidmine.
Teiste vaatenurkade aktsepteerimine
ning nendest lähtumine (nt meie
mõtlemises, kirjutamises, millegi
uurimises).
Omama julgust olla sina ise.
Teadmine, et oleme võimelised looma
muutusi ning lahendama probleeme
meie kohalikes kogukondades.
Mittevägivaldsete/ mitteagressiivsete
suhtlemisviiside kasutamine ka
pingelistes olukordades (nt “ma tunnen,

et” lausete kasutamine teiste
süüdistamise asemel).
Turvaliste emotsioonide väljendamise
viiside loomine ja leidmine (nt loodus,
kunst, muusika, sõprussuhted, sport).
Asjakohaste teadmiste ja oskuste
rakendamine kohalike kogukondade
(koolid/perekonnad/naabruskonnad)
probleemide mõistmiseks.
Asjade vastutustundlikum ostmine ja ära
viskamine pidades meeles, et tulevased
põlvkonnad hakkavad kasutama samu
ressursse, mis meiegi.
Survele vastupidamine (nt reklaamid)
ebavajalike asjade ostmise vältimiseks.

Loodusest hoolimine – eelkõige
ohustatud liikidest ja ökosüsteemidest,
haavatud või soovimatutest
metsloomadest ning kannatada saanud
elupaikadest.
Endaga rahul olemise õppimine.
Tugevat sidet loodusega tundmine.
Omaenda elustiili loomine avastades
oma huve, hoiakuid ning tundeid.
Jäätmete, süsinikuheidete ning
saastatuse vähendamise võimalustest
mõtlemine.
Hindama mis on meie jaoks tähtis ja mis
ei ole.
Endast ja oma perekonnast hoolimine.

Teistega näost näkku suhtlemine ja
nendega aja veetmine.
Teiste aktsepteerimine hukkamõistmise
asemel.
Tegema tööd mis meile tegelikult
meeldib, mitte ainult mõtlema palgast.

