Pharos Education missioon on
võimestada koolijuhte ja õpetajaid üld- ja kutsehariduses varustama
Eesti noori oskustega, mis on olulised toimetulekuks 21. sajandil.
Eesti noorte tulemused PISA testidel, mis
peamiselt mõõdavad akadeemilisi teadmisi, annavad põhjust uhkuseks ‒ kuid
toimetulekuks 21. sajandil peetakse ka
teisi oskusi vajalikuks. Väidetavalt PISAst
ei piisa.

Teine osa on Liider minus endas (LME)
protsess, mille alus on Dr. Stephen R.
Covey „Väga efektiivse inimese 7 harjumust™“ (7H). Oleme LME looja, FranklinCovey Education, eksklusiivne litsentsihoidja Eestis. (www.leaderinme.org)

Kõrge väärtus on omistatud 4K oskuste
komplektile: kriitiline mõtlemine, kommunikatsioon, kreatiivsus/loovus ja koostöö. TLÜ prof. Mati Heidmets on neid
nimetanud 21. sajandi toimetuleku võtmevaldkondadeks.

LME on kasutusele võetud üle 60 riigis
ligi 5000 koolis. Ta loob rõõmsa kultuuri,
mille võtab omaks terve kooli kogukond
nagu näete http://www.eestitulevik.ee/
mis-on-liider-minus-endas.

Maailma haridusringkondades ja
juhtivate firmade liidritele on need
hästi tuntud kui „the four C’s“. Miks
väärib 4K seda tähelepanu täna
ja tulevikus?
• 4K on otsekohe äratuntav kui tõendatult asjakohane

EDU ja ÕNNE
Critical Thinking

KRIITILINE MÕTLEMINE
Communication

KOMMUNIKATSIOON

• 4K on tänapäeval oluline edu
ja õnne alus nii tööl kui igapäevases
eraelus.

Creativity
KREATIIVSUS
Collaboration

Oleme eestindanud LME
õppematerjalid õpilastele
ja õpetajatele eelkoolieast
kuni 7. klassini; keskastme
vahendid on töös.
LME’l on lisaväärtus: ta
toetab otseselt Eesti hariduse eesmärke: sh, õppijate enda õppimist ise juhtimine ning õpetaja elukutse atraktiivsuse tõstmine.

KOOSTÖÖ

Kuidas see toimib? Tagasiside õpetajalt LME pilootprojektis: “Soovitan LME’d,
sest see annab võimaluse ise
Tööandjad hindavad 4K otsustades, keda
areneda ja õppida oskusi, mis on
tööle võtta, arendada, edutada ja paremini
kasutatavad ka väljaspool kooli.
tasustada. Erasmus on alustanud 4K kooliKui lapsed on selle süsteemiga
tust 16 Euroopa linnas.
juba tuttavad, siis suureneb nende
Väga efektiivse
enesejuhtimise oskus ‒ ja tegelikult on
noore
Väidetavalt on üle aegade iga edusamm
õpetajal sellises koolis lihtsam töötada,
7 Harjumust
STEAM valdkonnas saavutatud 4K rakenkus lapsed tunnetavad, et nemad ise
dusega: Sixtuse kabeli lagi ja penitsilliin
vastutavad
paljude
asjade eest.”
sündisid 4K abil. 4K on enamike STEAM kooliNt. on 4K’l oluline roll vastusena meediapädevuse väljakutsele, mille sotsiaalmeediate võim on meile püstitanud.

tuste tuum; on nõutud ISTE, the International Society for Technology in Education Standards for Educators and Students põhimõtete elluviimisel.

LME arendab isikliku suutlikkuse 4K efektiivselt rakendamiseks. Igaüks 7-st harjumusest
toetab kogu 4K-d.

Kuid 4K rakendamine nõuab efektiivseid isikuomadusi – neid annab lahenduse teine osa.

See sünergia võimaldas meid 4K-d sujuvalt
integreerida 7H lahendusse.
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