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Arenguprogramm - Huvigruppe kaasav arengukava koostamine 

I etapp - arenguseminar  

Kestvus vähemalt kaks päeva, soovitavalt väljaspool kooli ruume. Osalevad kõik kooli töötajad ja 

võimalusel teiste huvigruppide esindajad. 

 1. päev 

13:00 – 14:30 Tutvumine ja koostöös kokkuleppimine. Mis on arengukava? Miks läheb igal 

koolitöötajal arengukava vaja? Millistest osadest võiks kooli arengukava koosneda? Milline võiks olla 

kooli arengukava koostamise protsess? 

14:45 – 16:15 Kooli eripära (oma näo) kaardistamine, kooli visiooni ja missiooni korrigeerimine 

(vajadusel) 

16:30 – 18:00 Meie väärtuste põlvnemine, kooli põhiväärtused 

18:15 – 19:45 Kooli põhiväärtuste lahtimõtestamine  

2. päev 

09:00 – 10:30 Viie valdkonna võtmetegevused 

10:45 – 12:15 Viie valdkonna sisemised tugevused ja nõrkused ning välimised võimalused ja ohud  

12:45 – 14:15 Viie valdkonna sisemised tugevused ja nõrkused ning välimised võimalused ja ohud 

(arutelud rühmades jätkuvad) 

14:30 – 16:00 Valminud SWOT-analüüsist tulenevad esmased eesmärgid järgmiseks arenguperioodiks 

II etapp  – mõttetalgud kogu kogukonnaga 

14:00 – 15:30 … kool täna: hetkeolukorra analüüsi (SWOT) täiendamine 

16:00 – 17:30 … kool homme:  

Millisteks inimesteks tahavad vanemad ja õpetajad lapsed kasvatada? Milliste väärtuste ja oskustega 

inimesi vajatakse näiteks aastal 2020? 

III etapp – arengukava arendamine töörühmades 

10:00 – 11:30 Kooli eripära, visiooni ja missiooni sõnastuse korrigeerimine, huvigruppide 

kaardistamine 

11:45 – 13:15 Eesmärkide, indikaatorite ja tegevuste sõnastamine järgmiseks arenguperioodiks 

13:45 – 15:15 Eesmärkide, indikaatorite ja tegevuste sõnastamine järgmiseks arenguperioodiks 
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15:30 – 17:00 Eesmärkide, indikaatorite ja tegevuste sõnastamine järgmiseks arenguperioodiks  

IV etapp – eesmärkide, indikaatorite ja tegevuste tutvustamine ning lihvimine 

Osalevad kõik kooli töötajad ja võimalusel teiste huvigruppide esindajad. 

13:00 – 14:30 Kooli eripära, visioon ja missioon ning nende rakendamise võimalused praktilises 

koolielus 

14:45 – 16:15 Kooli põhiväärtused, nende järgimise märkamine ja analüüs, õpetaja oma väärtuste 

reflekteerimise võimalused, väärtusarenduse praktilised võimalused koolielus 

16:30 – 18:00 Eesmärkide, indikaatorite ja tegevuste täiendamine 

18:30 – 20:00 Kokkuvõte tehtud koostööle 

Juhendamine ja nõustamine on kogu arengukava valmimise protsessi vältel tasuta. Arengukava 

kliendi poolne kokkukirjutaja saab vastava juhendi ja ta võib paralleelselt aruteludega arengukava 

kirjutama asuda.  

 


