
ÕNNELIK ÕPETAJA-
ÕNNELIK LAPS 

Hooling-  
hoolimine igas teos  



Õpetaja kohalolu, eneseteadlikkus ja 
enesehoid, puhkus ja lõõgastus (PEA)



Märkamine (märkan ennast ja teisi),tunded, 
naeratus, kontakt, usaldussuhte loomine (SILM)



Eneseväljendus, avatus, julgus end 
väljendada, tunnustus, hooliv ausus (SUU)



Hoidmine, hoolimine, koosolemine-
koosminemine, ühendatus (KÄSI)



Eneseväärtustamine, väärtused, mõistmine, südamehääl, tänutunne, armastus (SÜDA) 
 
 
 
 



Kõhutunne, esmavajadused, küllus, 
nautimine, tasakaal, huumor (KÕHT)



Kohalolu, areng, unistuste poole 
liikumine, rõõm (JALAD)



Olemine, hetkedes elamine, headus, 
suurema pildi nägemine (HING)



Õnnelik õpetaja- õnnelik laps 



HOOLING SOOVIB kohalolu rõõmu, lõõgastust, 
tähistamist, hetkede nautimist ja enda eest 
hoolitsemist. 



! Haridusasutuse kvaliteedinäitaja 
on õnnelik laps 

! Millest unistab haridusasutuse 
meeskond, kuhu oleme koos teel, 
kas meil on usk sellesse, mida 
teeme ja kuhu liigume 

! Organisatsioonil (nagu ka igal 
inimesel) on omad kõige 
südamelähedasemad väärtused, 
mis meid kannavad igapäevaselt, 
eriti just muutuste ajal ja keerulistel 
aegadel



! Organisatsiooni väärtusmaailm 
saab alguse iga meeskonnaliikme  
väärtustest 

! Milline on meie ühine arusaam 
väärtustest, et kõik inimesed oleks 
märgatud, kuuldud ja mõistetud 

! Väärtustest sõltub, milline on meie 
meeskonna identiteet ja “rütm”



! Kas organisatsioonis on 
esmavajadused täidetud või on 
meil nö näljatunne, midagi on 
puudu? 

! Mida on vaja, et õpetajana 
saaksin olla õnnelik, rahulolev? 

! Kas meie organisatsioonis on ruumi 
küllusele, nautimisele, huumorile ja 
tähistamisele?



! Kui meeskonnas on olemas nö 
õlatunne, kuuluvustunne, ma 
kuulun, ma ei ole üksi, 

! siis tekib tõeline hoidmine, 
hoolimine ja teise inimese 
märkamine. 

! Usaldus enda ja teiste suhtes loob 
aluse, et ma saan ja julgen enda  
hoolivalt ning ausalt väljendada 



Mõtle, ole ja taju hinnaguvabalt, kuidas 
on Sinuga?
! Mul on lihtne teiste ees hoolitseda 
! Võtan enda jaoks aega siis, kui 

väsin 
! Planeerin oma puhkust (aasta 

jagu, poole aasta kaupa, kuu 
raames, iga nädal on aeg endale, 
iga päev on hetk vaid endale) 

! Tunnen töörõõmu 
! Mu elus on tasakaal töö-suhted-

enda aeg/tervis 
! (jätkub…)



! Õpetan teistele, kuidas enda eest 
peaks hoolt kandma 

! Mul on lihtne enda eest hoolitseda 

! Usun, et olen väärtuslik ja usun, et 
väärin puhkust enne, kui väsin 

! Enese eest hoolitsemine on minu 
enda vastutus minu enda eest 



Aeg endale - hoolingut teostamas 



HOOLING-ÕNNELIKU ÕPETAJA HEAKS

TÄNAME 

MAILI LIINEV 

ILONA SILLAK  

www.hooling.ee 

Leia meid Facebookist  


