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Juhend käsiraamatu kasutamiseks 

 

See käsiraamat on mõeldud õpetajale (klassijuhatajale, inimeseõpetuse õpetajale, valikainete õpetajale, 

koolipsühholoogile) suhtlemis- ja koostööõpetuse läbiviimiseks õpilastele (peamiselt vanuses 15 – 19). 

Käsiraamatu juurde kuuluvad ka 10 õppefilmi ja töölehed. Õppefilmid ja rohkem informatsiooni programmi kohta 

on kättesaadavad aadressil steps.ee ning töölehed on lisatud käesoleva käsiraamatu vastava tunnimaterjali juurde. 

Käsiraamat on jagatud teemadeks, et õpetaja saaks valida, kui mõni teema tundub aktuaalne või hetkeolukorras 

vajalik, ning 75-minuti pikkusteks tundideks, kuid vajadusel saab neid ka lühendada või pikendada, lähtudes 

võimalustest ja õppekorraldusest.  

Teemad on välja pakutud järjestikuse teemareana, mis koostajatele tundus kõige loogilisem, kuid vajadusel võib 

järjekorda vahetada, järgides siiski asjaolu, et ühe teema käsitlus võib mõnikord võtta 2-3 tundi, mida sel juhul 

peaks läbi viima järjestikusena. Järjestikused tunnid on märgitud rooma numbritega teema juurde. Ka õppefilmid on 

mõnikord jaotatud kahte tunni ossa või koguni erinevatesse tundidesse, millest ühes näidatakse filmi esimene pool 

ja teises teine.   

Programm on koostatud suhtlemiskoolitajate kogemuse ning teaduslike psühholoogia-alaste materjalide põhjal. 

Programm käsitleb noorte igapäevaelus ette tulevaid suhtlemis- ja koostööolukordi ning on üles ehitatud 

vaheldusrikka ja praktilisena – teooria on põimitud grupitööde, õppefilmide, arutelude ja ülesannete vahele, et 

noored saaksid oskuste õppimisel võimalikult praktilise ja vahetu kogemuse. Ka on valitud selline lähenemine 

seetõttu, et uute teadmiste omaenese elujuhtumitega sidumine ja teatud harjutuste tunnis läbitegemine tagab 

suurema tõenäosusega selle, et need teadmised õpilaste poolt ka kasutusele võetakse.  

Õppefilmid põhinevad noortelt endilt kogutud elulistel juhtumitel ning on mõeldud kasutamiseks nimetatud 

teemade ja grupitööde juures, nende kasutamine muul eesmärgil, samuti levitamine, on keelatud. Programmi juurde 

kuuluvad õppefilmid, töölehed ja õpetaja käsiraamat on kaitstud autoriõigustega.  

Õpetaja lugemisminutitesse on koondatud õppematerjali teoreetiline osa koos viidetega. Kuigi tundides 

käsitletakse enamikku teoreetilisest materjalist, siis õpetaja lugemisminutid annavad tervikliku ülevaate õppe-

materjalides käsitletavatest teemadest ning pakuvad kompaktset teavet neile, kes tahaksid teemast rohkem teada. 

Kirja fondi tähendused. Erinevad õpetaja tegevused on käsiraamatus märgitud kirjastiiliga: 

❖ Paksus kaldkirjas on kirjeldatud õpetaja tegevused (nt „jaga välja töölehed“) 

❖ Kaldkirjas on kirjutatud märkused õpetaja jaoks (nt „selle tunni puhul on oluline, et me ei ütleks õpilastele 

ette tunni teemat“) 

❖ Tavalises kirjas on toodud tekst, mida õpetaja võib kasutada aine edasi andmiseks õpilastele. 

 

Käsiraamat sisaldab võimalust anda õpilastele kodutöid. Kui kodutööd ei ole märgitud, siis see tähendab, et 

programm seda ette ei näe, kuid kui õpetaja soovib, võib sinna lisada erinevaid ülesandeid, mida õpetaja arvates 

õpilased harjutama peaksid või mida tunnis ei jõudnud teha.  

Omapoolsed märkused saab õpetaja kirjutada käsiraamatusse, selleks on jäetud ruumi lehe vasakusse veergu.  

Eraldi on välja toodud põhimõisted, mida tahetakse iga teema puhul õpilasteni viia, ning „tööriistakast“. Need 

on olulisemad tehnikad, mida selle teema puhul vaja läheb. Mõnikord on välja toodud ka need käitumisviisid, mida ei 

peaks kasutama või mille vältimisele tuleks tähelepanu pöörata.  
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Tööriistakasti ikoonide tähendused on järgmised:  

Tööriist 

 

 Tähendus 

 

 

MINA-KEEL  

 

  

Mina-keele pintsel. See tööriist tähendab seda, et tuleb kasutada mina-

keelt: rääkida tuleb enda nimel, enese tunnetest, mõtetest ja vajadustest 

rääkides. Mina-keel on üks pareimaid tööriistu olukorras, kus tuleb 

seletada oma vaadet teistele viisil, mis ei oleks süüdistav ega hinnanguid 

andev.  

 

 

HOOLIMINE  

 

 Hoolimise võti. Võti on alati mõistmises ja kui tahad olla mõistev 

vestluspartneri suhtes, siis tasuks temaga rääkida hoolivas võtmes. Lähene 

uudishimu, mõistapüüdmissoovi ja hoolimisega, mitte enesekeskselt. 

 

 

FAKTID 

 

 

 Faktiluup. Olukorra emotsioonivaba, kiretu hindamine. Vaja on 

keskenduda faktidele, mitte hinnangutele ega oletustele. Fakt on ainult 

see, mis on objektiivne tõsiasi, midagi, mida saaks lindistada või filmida. 

 

 
VAATENURK  

 

 Vaatenurga prisma. Viitab vajadusele vaadelda olukorda läbi erinevate 

inimeste silmade, erinevate inimeste seisukohast. Seda tööriista läheb vaja 

koostööolukordades või situatsioonides, kus ei piisa ainult ühe inimese 

vaatenurgast. 

  

 

KUULAMINE 

 

 Aktiivse kuulamise kõrv. Teise osapoole aktiivne, pühendunud 

kuulamine (sh peegeldamine, küsimine, vahekokkuvõtete tegemine) on 

konfliktide lahendamisel ja suhtluspartneri mõistmisel üks olulisemaid 

tööriistu.  

 

 

TUNNETE MÄRKAMINE  

 

 Tunnete süda. Meie käitumise motiivide ja tegutsemise määrajatena on 

tunded alati olulisemal kohal kui mõistus, seega on oluline märgata nii 

enda kui suhtluspartneri tundeid.  

 

 
VAJADUSTE MÄÄRAMINE  

 

 Vajaduste jäämägi. Nagu jäämäel on suurem osa peidus, nii on ka meie 

soovide ja vajadustega – need ei pruugi teistele (ja mõnikord meile endile) 

olla selged ega nähtavad, aga ometi on nad olemas.  

 

 

TÄHENDUSE MÕISTMINE  

 

 Tähendust mõistev silm. Mida see olukord minu jaoks tähendab? Mida 

see olukord teise jaoks tähendab? Millised vajadused või ootused meil 

kummalgi on? Mida me mõlemad või eraldi selles olukorras soovime? 

 

 
KÕRVALTVAADE 

 

 Vaatleja positsioon. Olukorra rahulikuks hindamiseks vajalik 

kõrvaltvaataja pilk. Oskus vaadata ennast konkreetses olukorras “kõrvalt”, 

analüüsides kiiresti olukorra tähendust ja tegutsemisvõimalusi.  

   

 
KESKENDUMINE 

 

 Keskendumise fookus. Keskendumisoskus on ajajuhtimise ning 

enesejuhtimise üks tähtsamaid tööriistu. Olukorras täielik, keskendunud 

kohalolek tagab pühendumiseks ja enesejuhtimiseks vajaliku ressursi.   

 

 
PLANEERIMINE 

 

 Planeerimise märkmik. Planeerimine aitab seada selged eesmärgid, 

mida me mingis ajavahemikus saavutada tahame. Plaan peaks olema 

võimalikult selge ning vajadusel võib suuremad ülesanded jagada 

väiksemateks tükkideks, et saada parem ettekujutus sellest, mida täpselt 

teha on vaja. Planeerimisviise on erinevaid ning valida võib sellise, mis 

endale kõige paremini sobib.  
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PRIORITEETIDE  

SEADMINE  

 

  

Prioriteetide pjedestaal. Efektiivne ajajuhtimine sisaldab ka oskust 

seada prioriteete ehk otsustada, mida on mingil hetkel kõige olulisem teha. 

Kasulik on seejuures teha vahet tegevustel, millega on kiire ja tegevustel, 

mis on meile olulised. 

 

 
KESKENDUMINE  

POSITIIVSELE 

 

 Positiivsuse fookus. Igas olukorras võib leida nii negatiivset kui 

positiivset. Oluline on, millele me seame oma fookuse. Negatiivsus kulutab 

su väärtuslikku eluaega ja ei toeta sinu arengut ega hakkamasaamist. 

Keskendu positiivsele! 

 

MIDA ME EI VAJA: 

 

Tööriist 

 

 Tähendus 

 
 

SÜÜDISTAMINE  

 

  

Süüdistamise haamer. Teise osapoole süüdistamine viib 

suhtluspartneri reeglina kaitsesse ning tema mõistmisel ja olukorra 

lahendamisel sellest reeglina kasu ei ole.  

 

 
KAITSE  

 

 Kaitsekilp. Kasulik on olla teadlik ka omaenese kaitsereaktsioonidest 

ning vältida näiteks negatiivse tagasiside puhul kaitsesse minekut. 

 

 

HINNANGUD  

 

 Hinnangute nuga. Hinnangud lõikavad koostöövõimaluse teise 

osapoolega kiiresti katki. Niipea kui vastasosapool tajub hinnanguid ja 

süüdistamist, käivitub tema kaitsereaktsioon ning tekib vaidlus, mitte 

koostöö.  

 

SOOVITUSED 

Metoodiliselt soovitavad autorid kasutada võimalikult palju õpilastega otsesuhtlemist, oma kogemuste jagamist 

ning võimalikult vähe tehnilisi vahendeid (nt slaidiesitlus), et mitte piirata aktiivset osavõttu ja vahetu kontakti 

võimalusi. Palume pöörata tähelepanu sellele, et mõned tunnid vajavad täielikuks mõistmiseks üllatusmomenti, 

seepärast ei soovita me tunni teemat ja eesmärki tunni alguses nimetada.  

Keskkond. Parima tulemuse saamiseks soovitame pigem väikesi (kuni 15 inimest) kui suuri õppegruppe. 

Klassikeskkonnas soovitame tavalisi 1-2-kohalisi laudu, mitte ümmargusi laudu, kuna grupitöödele järgneva teooria 

käsitlemiseks on vaja saada tagasi õpilaste kohene tähelepanu (ümarlauas kipuvad arutelud jätkuma). 

Kui aega jääb üle, siis soovitame lisaks toodud meetoditele kasutada aeg-ajalt õpilaste paaris- või individuaalset 

enesereflektsiooni ehk aega, mil õpilane ise või vesteldes paarilisega mõtestab lahti, mida ta õppis või milliseid 

mõtteid-tundeid õpitu tekitas.  

Mida teha, kui õpilastelt hakkavad tulema keerulised küsimused või väga sügavad probleemid, mis väljuvad 

selle programmi piiridest? Siinkohal soovitame mitte võtta liiga suurt vastutust õpilaste probleemide lahendajana, 

vaid pigem suunata nad erialaspetsialisti poole, kellel on piisav kvalifikatsioon selliste probleemidega tegelemiseks. 

Loomulikult peab kõik see, mida õpilased tundides räägivad jääma sellesse ruumi, konfidentsiaalsus on oluline. 

Koostajad tänavad kõiki neid, kes on programmi ja õppefilmide loomise juures abiks olnud – õpetajaid, klassijuhatajaid, 

psühholooge, õpilasi ja vabatahtlikke. Programmi on juba testitud koolides nii valikaine kui ka klassijuhatajatundide raames 

ning arvestatud nii õpilaste kui ka õpetajate tagasisidega. Edasise projekti käigus on võimalus sisu täiendada, kaasates 

selleks nii noorte kui noortega tegelevate inimeste abi, seepärast oleme tänulikud kogu edaspidise tagasiside, täienduste ning 

parandusettepanekute eest. Kõik tähelepanekud ja parandusettepanekud palume saata e-postiga aadressil 

elina.siilbek@gmail.com või kaja.jakobson@gmail.com. 

Autorid Elina Siilbek, Kaja Jakobson                                                                                       Tallinnas, 2022                                                                                                

mailto:elina.siilbek@gmail.com
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SISSEJUHATUS 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Suhtlemis- ja koostööoskused 

❖ Enesekohased oskused 

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

VAJADUSTE MÄÄRAMINE 

 

 

KUULAMINE 

 

  

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Valmistu kirjutama märksõnu 

tahvlile või paberile 

❖ Valmista ette enesetutvustus 

ja isiklik lugu 

❖ Prindi välja küsitlusankeedid  

❖ Pane valmis muusika 

ankeetide täitmise ajaks 

❖ Pane valmis tühjad A4 lehed 

nimesiltide tegemiseks 

MINU MÄRKMED: 

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

1. SISSEJUHATUS (10 MIN) 

Sissejuhatavas tunnis anname ülevaate kursusest, tutvume üksteisega 

ning kursuse teemadega.  

Räägi klassile:  

Programmi sisuks on suhtlemis- ja koostööoskuste õppimine ja 

harjutamine noorte endi välja toodud juhtumite põhjal. Samuti 

puudutame enesekohaseid oskusi, nagu emotsioonide juhtimine, 

ajajuhtimine ja enesemotivatsioon.  

Selles aines õpime hakkama saama keeruliste suhtlemis- ja 

koostööolukordadega, mis on noorte elus sagedased ja mis võivad 

ka tulevikus ette tulla.  

Näiteks: 

❖ Kui pinginaaber/paariline ei võta vastutust ja sa pead 

üksinda õpetaja antud ülesande ära tegema - kuidas 

paarilisele oma rahulolematusest teada anda, teda 

solvamata?  

❖ Kuidas käituda olukorras, kus keegi sinu peale karjub, on 

solvunud või lausa agressiivne? Kas ja mida saab teha 

agressiivse inimese rahustamiseks? 

❖ Kuidas tegeleda tõrjumisega? Juhul, kui tõrjumine pole 

otsene, vaid seisneb väikestes asjades? 

❖ Kuidas käib mina-keeles rääkimine olukorras, kus tahad 

õpetajale/kaaslasele/sõbrale oma tagasisidet anda, 

süüdistamata ja hinnanguid andmata?  

❖ Kuidas reguleerida enese emotsioone (viha, ärevus, 

kurbus) ja kas see on üldse võimalik? 

❖ Miks ja millistes olukordades jääd ajaga hätta? Milliseid 

ajajuhtimise meetodeid saaks kasutada? 

Käsitleme ka selliseid teemasid nagu kaitsereaktsioon, vajadused, 

enesejuhtimine ja enesemõistmine, väärtushinnangud, aktiivne 

kuulamine ja peegeldamine. 

Järgneb hindamise printsiipide tutvustamine vastavalt varem 

planeeritule ja kokku lepitule või arvestades kooli eripärasid 

(arvestatud/mittearvestatud, kohalkäimise arvestamine, õpipäeviku 

täitmine). 

 

2. INDIVIDUAALNE TÖÖ. 

KÜSITLUSANKEEDI TÄITMINE (20 

MIN) 

Jaga klassile küsitlusankeedid. Võid selle täitmise ajaks panna 

mängima taustaks vaikse muusika. Palu õpilastel 

individuaalselt ankeet täita, rõhuta, et see on anonüümne 
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…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

ning on mõeldud selleks, et saada nende vajadustest 

paremini aru.  

Pärast täitmist korja ankeedid kokku ning tutvu nende sisuga 

peale tunde. Ankeetide sisu aitab sul tundide temaatikat 

paremini õpilaste vajadustele kohandada ja olulisi teemasid 

rõhutada. 

 

3. ARUTELU JA KÜSIMUSED 

(5 MIN) 

Küsi, kas keegi tahab oma mõtteid või vastuseid jagada ning 

uuri täpsemalt, milliste tulemusteni jõuti ning mis mõtteid 

küsitlus tekitas. 

 

 

4. TUTVUMINE ÜKSTEISEGA (15 MIN)  

Jaga igaühele A4 paber. Palu see horisontaalses paigutuses 

kolmeks kokku voltida ning kirjutada keskmisele osale oma 

nimi. Seejarel palu asetada paber nimega kolmnurgana enese 

ette nii, et nimi oleks õpetaja poole. Järgneb veel üks 

ülesanne: palu igal õpilasel võtta veelkord nimesilt kätte ja 

kirjutada selle sisse, oma nime tagumisele poolele kaks asja: 

1) Mida ma oskan (suhtlemis- ja koostööoskusi silmas 

pidades) päris hästi; 

2) Mida tahaksin rohkem selgeks saada, juurde õppida? Mida 

tahaksin osata paremini?  

Kokkuvõttes võiks nimesildi sisse moodustuda kaks märksõna või 

lauset.  

Kui õpilased on sellega valmis, palu neil kirjutatut vaikselt 

paarilisega jagada. Anna selleks aega 4 minutit (2 minutit 

kummalegi) ning jälgi ajakasutust. 

Kui õpilased on lõpetanud, ära unusta tutvustamast ka 

ennast: räägi klassile, mida ise tahaksid juurde õppida ning 

ka seda, miks see antud kursus sulle endale oluline tundub või 

Küsi klassilt: 
 

❖ Kas keegi tahaks oma mõtteid jagada? 

❖ Millised suhtlemisolukorrad on teie jaoks kõige 

keerulisemad? 

❖ Milliseid oskusi peaks koolis rohkem õpetama? 

❖ Mis mõtteid veel tekkis? 
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miks see sinu arvates õpilastele kasulik on. Parema kontakti 

saavutamise huvides soovitame lisaks rääkida endast mõne 

loo, mis teemaga seostub. 

 

 

5. GRUPITÖÖ. KOKKULEPETE TEGEMINE (10 MIN) 

Jaota õpilased 3-4 liikmelistesse gruppidesse. Tuleta veelkord meelde kursuse mõtet ning küsi klassilt, 

milliseid kokkuleppeid oleks vaja teha, et kõigil oleks sellest rohkem kasu ning lihtsam õppida.  

 

 

6. SUURE GRUPI ARUTELU GRUPITÖÖ PÕHJAL (12 MIN) 

Küsi klassilt, milliste tulemusteni jõuti, püüdke leida ühine seisukoht ning pange tahvlile või eraldi suurele 

paberilehele märksõnadena kirja, millised saavad olema selle klassi kokkulepped antud kursuse tundides.  

 

Juhi tähelepanu sellele, et enne, kui me elus mingisugust koostööd alustame, tasuks reeglites kokku leppida! 

Samuti rõhuta konfidentsiaalsuse vajadust – ka sina ise ju ei tahaks, kui midagi isiklikku liiga laiale kuulajaskonnale 

avalikustatakse. 

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Kuidas me seda kõike teeme ja millised kokkulepped 

aitavad teil kõige paremini õppida? 

❖ Näiteks: Mida me teeme mobiiltelefonidega? Mida me 

teeme juhul, kui klassis on lärm? Kui üks või mõned 

ei huvitu antud teemast, aga teised tahaksid kuulata? 

Kui tundub, et teema on liiga isiklik?  

❖ Milles te veel tahaksite kokku leppida? 

 

Küsi klassilt: 

 

❖ Millistes reeglites me edaspidiseks kokku lepime?  

❖ Pakun selle tunni puhul välja kokkuleppe, et kõik 

lood, mis siin ruumis räägitakse, jäävad meie 

vahele. See tähendab, et kui keegi ennast avab ja 

endast rohkem räägib, siis meie seda edasi ei räägi. 

Kas kõik on nõus? 
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7. KÜSIMUSTELE VASTAMINE (3 MIN) 

 

Vasta tekkinud küsimustele. 

Küsi klassilt: 

 

❖ Kas kellelgi on küsimusi? 

 



 
 

Küsitlus sinu huvide ja eluliste situatsioonide kohta 

Hea vastaja! 
 
Kas oled vahel tundnud, et koolis õpetatakse küll erinevaid reaal- ja humanitaaraineid, kuid mõned 
olulised eluks vajalikud oskused jäävad kooliprogrammist siiski välja? Tahame selle programmi raames 
aidata sul õppida praktilisi oskusi, mis aitaksid sul toime tulla sinu elus ette tulevate keerukate 
situatsioonidega. Et seda teha, tahame paremini mõista, milliste situatsioonidega noored kokku 
puutuvad. Palun vasta järgnevatele küsimustele, et suhtlemis- ja koostööoskuste programmi sisu 
kujundamisel saaks arvestada ka sinu mõtete ja vajadustega.  
 
Küsitlus on anonüümne ning sisu kasutatakse vaid antud programmi arendamisel ja tundide sisu 
kujundamisel.  
 

 

1. Palun märgi, millised teemad allolevatest teemadest kõnetavad sind kõige enam. Milliseid neist 

soovid selgeks saada? Kui midagi alateemadest kõnetab sind eriti, tõmba sellele joon alla. Kui 

sind huvitab miski, mida kirjas pole, võid selle lisada. 

Teema  huvitab 
väga 

huvitab eriti ei 
huvita 

üldse ei 
huvita 

Rühmadünaamika. Mina kui rühma (klassi) liige. Gruppide 
olemus ja toimimine (ka tõrjumine). 

    

Kuulamine. Kuidas tõeliselt kuulata teist inimest. 
Kuulamine kui rahustamis- ja aitamisvõte. 

    

Oletamine. Oletamise ning eelarvamuste 
tekkemehhanismid ja vältimine igapäevasuhtlemises. 
Kuidas ise mitte oletada. Kuidas vältida pettumusi, mis 
tulenevad enese alusetutest ootustest? 

    

Parem eneseväljendus ja mõistetavuse tagamine. Oma 
vaatenurga ja vajaduste selgitamine teisele. Kuidas oma 
kogemuses eraldada faktid, mõtted, tunded  ja soovid. 

    

Mina-keel. Kuidas rääkida hinnanguvabalt, neutraalselt ja 
süüdistamata. 

    

(Negatiivse) tagasiside andmine. Kuidas anda tagasisidet 
nii, et teist mitte solvata? Oma kogemuse kirjeldamine ja 
teise osapoole kogemuse kuulamine.  

    

Enesejuhtimine. Enese parem mõistmine ja negatiivsete 
emotsioonidega hakkamasaamine. Kuidas juhtida 
emotsioone (viha, ärevus, solvumine)? 

    

Ajajuhtimine. Millised on erinevad ajajuhtimise tehnikad ja 
kuidas paremini aega planeerida? 

    

Suhtlemistehnikad. Selge eneseväljendus, süüdistamise 
vältimine, manipulatsiooniga toimetulek, konflikti 
käsitlemine jm. 

    

Enesemotivatsioon. Enesemotiveerimine olukorras, mis 
nõuab pingutust ja distsipliini. 

    

 
 

    

 
 

    

 

2. Millised on sinu elus situatsioonid, kus teine osapool ei võta vastutust, veab sind alt? N: 

Projektitöö tegemine koostöös, kus tegelikult jääb töö suurem osa tööst sinu õlule. Mis veel? 

Kirjelda üht sellist olukorda. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 



 
 

3. Kas sul on olnud situatsiooni, kus sa oleksid tahtnud oma emotsioone (viha, kurbust, ärritust, 

ärevust) paremini juhtida? Tunda midagi muud selle asemel, mida sa tundsid? Tulla kiiremini 

välja saadud emotsionaalsest löögist? Kirjelda sellist situatsiooni.  

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

4. Milles väljendub vältimine või tõrjumine koolisituatsioonis? Näiteks: keegi ei istu sööklas sinu 

kõrvale, ei tule kutsumise peale kinno, ühtäkki leiad end olevat väljaspool kampa. Mis veel? 

Kirjelda tüüpilist vältimist/tõrjumist koolis enese kogetud näitena.  

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

5.  Millal oled tundnud, et ei oska ennast mõistetavalt väljendada? Millised on olnud olukorrad 

koolis või kodus või sõpradega, kus oled tundnud, et üritad küll, aga sinust ei saada aru? Kirjelda 

mõnda olukorda: 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

6.  Millised on sinu jaoks kõige keerulisemad suhtlemissituatsioonid? Näiteks: kui vastas on 

agressiivne inimene või kui sa ei julge öelda, mida arvad, või kui sa ei oska enese tunnetega 

hakkama saada, mis veel? Kirjelda mõnda taolist situatsiooni lähiminevikust.  

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

7.  Millistel puhkudel oled kurb või õnnetu? Mille pärast muretsed? Kirjelda üht koolinoore jaoks 

tüüpilist murekohta.  

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

8.  Millistes situatsioonides on raske ennast motiveerida? Kui sul on vaja end motiveerida 

midagi tegema, siis millistes olukordades valmistab see sulle raskusi ja miks? 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

 

Suur tänu vastamast! 
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OLETAMINE 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Oletamine 

❖ Erinevad vaatenurgad, 

osapoolte erinevad „lood“ 

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

FAKTID 

 

 

VAATENURK 

 

  

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Pane valmis videoklipp 

„Tuuleveski peatus“. 

❖ Prindi välja töölehed ja/või 

valmista ette tahvlile 

joonistamiseks/näitamiseks 

selles tunnis kasutatavaid 

skeeme.  

PANE TÄHELE 

 

❖ On loomulik, et energia 

kokkuhoiu nimel teeb meie 

aju oletusi, aga tark on sellest 

teadlik olla ning sarnastes 

olukordades endalt küsida, kas 

ma praegu tean või oletan.  

❖ Selleks, et teada, ei ole muud 

võimalust, kui asjaosaliselt 

endalt küsida, kuna meie 

oletused on vaid oletused ja 

sageli teeme neid 

negatiivsetena, arvates 

hullemat, kui asi tegelikult on.  

❖ Pane tähele, et ka teised 

inimesed teevad sinu kohta 

oletusi, seega tark on anda ise 

 

1. SISSEJUHATUS (4 MIN) 

Selle tunni puhul on oluline, et me ei ütleks õpilastele ette tunni teemat 

(oletamine) ega eesmärke, kuna see on oluline parema kinnistamise ja 

üllatusmomendi saavutamise huvides. Nii saavad õpilased isiklikult 

kogeda oletamist enne kui saavad selle kohta teadmised. Tunni 

alustuseks võib aga korrata eelmises tunnis räägitut või eelmisel tunnil 

tehtud kokkuleppeid. 

 

Seekord vaatame videoklippi ühest olukorrast, kus Emily ootab 

sõpra kokkulepitud kohas.  

 

2. VIDEOKLIPP „TUULEVESKI PEATUS“ 

(5 MIN) 

VIDEOKLIPI ESIMENE OSA  

Näita esimest osa klipist kuni küsimuseni „Miks Kris ei 

tulnud?“. Selle koha peal tuleks jätta film seisma, järgneb 

grupitöö ja arutelu. 

 

3. SISSEJUHATUS HARJUTUSSE 

(3 MIN) 

Jaga klass 3-4 liikmelisteks gruppideks. Grupid arutlevad 

teemal, mis võis olla nende arvates põhjuseks, miks Kris ei tulnud.  

 

4. SUURE GRUPI ARUTELU (10 MIN)  

Küsi valikuliselt, milliste tulemusteni jõuti, märgi 

märksõnadena õpilastelt tulnud oletused tahvlile. Koguneb 

nimekiri oletustest, mis võivad kattuda Emily mõtetega, aga 

võib-olla tuleb ka uusi ideid (mis kõik ikkagi on pelgalt 

oletused).   
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oma mõtetest või 

nägemustest teada, sest võid 

kindel olla, et teised sinu pähe 

ei näe ning oletused sinu 

käitumise kohta võidakse 

samuti teha negatiivsesse 

skaalasse. 

 

KODUTÖÖ 

 

Jälgida oma oletusi ja panna 

mõtted kirja õpipäevikusse 

 

MINU MÄRKMED: 

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

 

5. TEOORIA OLETAMISEST (10 MIN) 

Selgita teooriat: 

 

MIKS AJU OLETAB? 

Tavaline täiskasvanud inimese aju kaalub umbes 1.4 kilogrammi, 

ainult 2 protsenti kogu kehakaalust (Parent, 1996). Sellegipoolest 

nõuab aju tervelt 20% meie puhkeoleku energiakulust – s.o. kogu 

energiahulk, mida keha kasutab ühel väga laisal päeval ilma igasuguse 

tegevuseta (Kety, 1957; Sokoloff, 1960; Rolfe and Brown, 1997). 

See tähendab, et aju on väga kallis ressurss, mille töös hoidmine 

võtab tohutus koguses energiat. Ütleme näiteks, et meil on 

lihtsustatud situatsioon (vt Joonis 1), millega on seotud 6 tähtsat 

asjaolu ning meil on olemas objektiivne informatsioon 2 asjaolu 

kohta – A ja B. Et säästa energiat, teeb aju üldistusi, mis põhinevad 

eelnevatel kogemustel, teadmistel, väärtustel, uskumustel jne ning 

moodustab otsetee ilma ülejäänud 4 asjaolu kohta täpset teavet 

kogumata. Seega võib sinu arusaamine situatsioonist täiesti 

muutuda.  

Saad seda selgitust illustreerida, joonistades tahvlile (või jagades 

töölehtedel kätte) alloleva pildi: Joonis 1. (Shah & Oppenheimer, 2008; 

Adams, 2018; Han, 2010) 

 

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Mis need kõik on?  

- Oletused 

❖ Miks me oletame?  

❖ Ja kas need tahvlil olevad oletused on 

negatiivsesse või positiivsesse skaalasse? 

- Jah, negatiivsesse, nii tegi ka Emily.  

❖ Miks me oletame negatiivsesse skaalasse? 

 

http://www.nature.com/jcbfm/journal/v21/n10/full/9591146a.html#bib36
http://www.nature.com/jcbfm/journal/v21/n10/full/9591146a.html#bib62
http://www.nature.com/jcbfm/journal/v21/n10/full/9591146a.html#bib51
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Samal ajal aga tahab aju olukorrast võimalikult hästi aru saada. Me ei suuda näha teise inimese kogemust, näeme 

sellest vaid väikesi tükke, seega täidab aju lüngad nii hästi, kui suudab. Me tahame teada, miks teised inimesed midagi 

teevad. See aitab meil nende edaspidist käitumist ette näha ja olla valmis sellele reageerima. Kui me millestki aru ei 

saa (teine inimene käitub teisiti kui tavaliselt), nõuab meie aju tervikpilti ja on normaalne, et täidame puuduvad 

lüngad (joonista tahvlile või jaga töölehtedel).  

 

Me kipume seda rohkem tegema, kui teine inimene teeb midagi ootamatut või ütleb midagi, mis ei ole kooskõlas 

meie senise  arvamusega sellest inimesest. Me oletame kogu aeg ning mõtleme välja lugusid sellest, mida teised 

tegelikult mõtlevad, mida nad tegelikult tahavad või tunnevad. 

 

MIKS TEEME OLETUSI NEGATIIVSESSE SKAALASSE? 

Kui me oletusi teeme, teeme neid tihti pigem negatiivsesse kui positiivsesse skaalasse. Näiteks hakkas videos Emily 

kahtlustama, et Kris üritas teda vältida/oli parajasti Monikaga jne, selle asemel, et mõelda näiteks, et Kris jäi 

bussist maha, kuna ostis parajasti Emilyle üllatuskingitust, vms. Negatiivsete oletuste põhjus on tõenäoliselt 

evolutsiooniline (Cacioppo jt, 2014). Varajastele inimestele oli negatiivsele ja ohtlikule tähelepanu pööramine 

eluliselt oluline. Kui kogeti midagi, mille põhjust ei teatud (nt sahin põõsas), oli kasulikum eeldada negatiivset 

(põõsas on tiiger), kui võimalikku ohtu ignoreerida (see on lihtsalt tuul). Loomulikult ei pruukinud olukord iga 

kord tegelikult ohtlik olla, kuid neil, kes eeldasid negatiivset, oli parem võimalus ellu jääda ja oma geene edasi 

anda. See tähendab, et meie kanname edasi nende eellaste geene, kes pigem oletasid negatiivsesse skaalasse (kuna 

need, kes olid liiga muretud, söödi lihtsalt ära).  

Joonista tahvlile (või tee slaid, kuidas soovid) sarnane skeem või jaga töölehtedel järgmist pilti: 
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Ka tänapäeval võivad negatiivsed oletused mõnedel juhtudel kasulikud olla, kuid suhtlemises põhjustavad need 

pigem probleeme. 

 

6. SUURE GRUPI ARUTELU VIDEO PÕHJAL (12 MIN) 

Joonista tahvlile skaala, mille üks pool on negatiivne ja teine positiivne. Paigutage koos õpilaste oletused 

Krisi kohta skaalale.  

 

Küsimused õpilastele arutamiseks: Millal võiks olla negatiivne oletamine kasulik? Mis kahju toob negatiivne 

oletamine? 

Arutelu paarides ja/või kirja panemine. 

 

7. NÕUANDED OLETAMISE  VÄLTIMISEKS (3 MIN) 

Kokkuvõtlikult - mida teha, et oletamine ei tooks kahju? 

Räägi klassile:  

KUIDAS OLETAMIST VÄLTIDA? 

1. OLE TEADLIK 

Esimene samm oletuste vältimisel on oma enda oletamisest teadlik olla. Harjuta ennast märkama, millal oletad ja 

mõtle olukorra üle järele. Mis on tegelikult faktid ja mis oletused? Milline info on puudu? Kas su oletused põhinevad 

faktidel või pigem eelneval kogemusel, isiklikul arvamusel, hirmul või kõhutundel? 

2. KÜSI  

Enamasti me ei kontrolli oma oletusi – me ei küsi üle selle inimese käest, kelle kohta oletasime. Mõnikord otsime 

kinnitust hoopis kolmandalt osapoolelt või eeldame, et meil on pilt ammu koos. Tegelikult on aga küsimuste 

küsimine üks tõhusamaid viise oletusi vältida. Kui suhtled teise inimesega ning tunned, et ei pruukinud temast täpselt 

aru saada, küsi küsimusi ja täpsusta. Saades võimalikult palju infot teise seisukoha, tunnete, ootuste või kavatsuste 

kohta, ei pea aju enam nii palju lünki oletustega täitma. 

3. KUULA 

Ka aktiivne kuulamine aitab teise kavatsustest paremini aru saada. Tunne teise seisukoha vastu siirast huvi, pane 

tähele, peegelda ja küsi vajadusel täpsustavaid küsimusi. 

4. OTSI ERINEVAID VAATENURKI 

Kui olukorra mõistmine on keeruline ja asjasse on segatud mitu inimest, on kasulik vaadata seda mitme nurga alt. 

Igaühel on oma lugu ja oma tõde. Mõtle, mis võiks olla teiste kogemus ning kontrolli oma oletusi. Nii on suurem 

võimalus aru saada, mis tegelikult toimub. 

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Kas videos oleva tüdruku oletused olid positiivsed või 

negatiivsed? 
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8. VIDEOKLIPP „TUULEVESKI PEATUS“ LÕPUNI (2 MIN) 

Kas tahate näha, kuidas Emily lugu lõppes? Vaatame loo lõpuni.  

 

9. ARUTELU JA PAARISTÖÖ (14 MIN) 

Arutlege veel korra klassiga filmiklipi lõpu üle. Järgneb paaristöö:  

Jaga paarilisega mõnda olukorda, kus tagantjärele said aru, et tegid oletusi, tegelikku põhjust või tausta teadmata. 

Pange paarilisega koos kirja koolis või sõpruskonnas toimunud konkreetseid juhtumeid, kus oli sarnane olukord, 

nagu Emilyl, et kogu infot ei olnud (näiteks klassikaaslane ei istunud sinu kõrvale ja sa arvasid, et…; keegi tundus 

sind vältivat, jne). Kirjeldage elulisi situatsioone ja oma oletusi.  

 

Kogu need lehed kokku, et näha, millistes olukordades kõige rohkem oletatakse. Neid teadmisi saad kasutada edaspidistes 

tundides või näidetes.  

 

10. KOKKUVÕTE (2 MIN) 

On loomulik, et energia kokkuhoiu nimel teeb meie aju oletusi, aga tark on sellest teadlik olla ning sarnastes 

olukordades endalt küsida, kas ma praegu tean või oletan. Selleks, et teada, ei ole muud võimalust, kui asjaosaliselt 

endalt küsida, kuna meie oletused on vaid oletused ja sageli teeme neid negatiivsetena, arvates hullemat, kui asi 

tegelikult on. Pane tähele, et ka teised inimesed teevad sinu kohta oletusi, seega tark on anda ise oma mõtetest 

või nägemustest teada, sest võid kindel olla, et teised sinu pähe ei näe ning oletused sinu käitumise kohta võidakse 

samuti teha negatiivsesse skaalasse. 

 

11. ÕPILASTE TAGASISIDE JA ENESEREFLEKTSIOON (9 MIN) 

KIRJALIK ENESEREFLEKTSIOON KOOS JAGAMISEGA PAARILISELE.  

Kõige olulisem, mis meelde jäi? Mis tundus selles teemas endale kasulikum olevat? Mida teha, et järgmine kord 

oletada vähem? 

 

12. KODUTÖÖ (1 MIN) 

Jälgida oma oletusi (ja panna mõtted kirja õpipäevikusse). 
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See õppefilm räägib oletamisest. Teemat ei tohiks siiski enne filmi lõpuni vaatamist avada, kuna tegemist on üllatusliku 

lõpuga ning selle avamine enne filmi vaatamist ei tule õppeprotsessile kasuks. Seepärast soovitame kõigepealt film ära 

vaadata kuni ekraanile ilmuva küsimuseni („Miks Kris ei tulnud?“) ning seejärel lasta õpilastel endil lahendusi pakkuda, 

enne kui filmi edasi näidata. See võimaldab neil saada iseendi kogemuse oletamisest ning sellega kaasnevatest 

probleemidest (oletamine negatiivsesse skaalasse, kiirete järelduste tegemine ilma faktikontrollita jmt).  

Emily ootab bussipeatuses Krisi, kes aga millegipärast ei saabu ning ka telefonile ei vasta. Kokkulepitud aeg on möödas, 

ka järgmine buss saabub ilma Krisita ning Emilyt vaevavad küsimused, miks Kris ei tule. Bussipeatusse saabuv Evelyn 

püüab teda olukorrast arusaamisel aidata, ent päris vastus saabub filmi lõpus. Filmi eesmärk on avada teema 

oletamisest ning juhatada sisse teooriaosa selle kohta, miks me ikkagi teiste käitumise kohta nii palju oletame ning 

millised on sellega kaasnevad ohud omavahelises suhtlemises ja koostöös.  

 



TÖÖLEHT: OLETAMINE 

OLETAMINE 
 

 

MIKS AJU OLETAB? 

 

Joonis 1. Aju otseteed. 

 

NÄIDE LÜNKADE TÄITMISEST EMILY JA KRISI LOO NÄITEL 

 

Olemasolev 

info 

 Puuduv info  Olemasolev 

info 

 

A 

 

  

 

  

C 

Kris ei tulnud 

kokkulepitud 

ajal 

kokkusaamisele 

  

Miks? 

 Ta kutsus 

mind oma 

filmi, ma ei 

läinud (sest 

ma ei oska 

näidelda) 

   

 

  

  TÄIDAN 

LÜNGA: 

 

  

   

Ta on pahane! 

 

  

 

Joonis 2. Näide lünkade täitmisest tervikpildi saamiseks Emily ja Krisi loo näitel. 

  

 



MIS SEE OLI?! 

 

Joonis 3. Miks me oletame pigem negatiivsesse skaalasse? Evolutsiooniline taust. 

 

 

  

KUIDAS OLETAMIST VÄLTIDA? 

❖ Ole teadlik 

Esimene samm oletuste vältimisel on oma enda oletamisest teadlik olla. Harjuta ennast märkama, millal oletad 

ja mõtle olukorra üle järele. Mis on tegelikult faktid ja mis oletused? Milline info on puudu? Kas su oletused 

põhinevad faktidel või pigem eelneval kogemusel, isiklikul arvamusel, hirmul või kõhutundel? 

 

❖ Küsi  

Enamasti me ei kontrolli oma oletusi – me ei küsi üle selle inimese käest, kelle kohta oletasime. Mõnikord 

otsime kinnitust hoopis kolmandalt osapoolelt või eeldame, et meil on pilt ammu koos. Tegelikult on aga 

küsimuste küsimine üks tõhusamaid viise oletusi vältida. Kui suhtled teise inimesega ning tunned, et ei 

pruukinud temast täpselt aru saada, küsi küsimusi ja täpsusta. Saades võimalikult palju infot teise seisukoha, 

tunnete, ootuste või kavatsuste kohta, ei pea aju enam nii palju lünki oletustega täitma. 

 

❖ Kuula 

Ka aktiivne kuulamine aitab teise kavatsustest paremini aru saada. Tunne teise seisukoha vastu siirast huvi, 

pane tähele, peegelda ja küsi vajadusel täpsustavaid küsimusi. 

 

❖ Otsi erinevaid vaatenurki 

Kui olukorra mõistmine on keeruline ja asjasse on segatud mitu inimest, on kasulik vaadata seda mitme nurga 

alt. Igaühel on oma lugu ja oma tõde. Mõtle, mis võiks olla teiste kogemus ning kontrolli oma oletusi. Nii on 

suurem võimalus aru saada, mis tegelikult toimub. 
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VASTUTUSE 

VÕTMINE I 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Vastutuse võtmine 

koostööolukorras 

❖ Sinu käitumise mõju teisele 

inimesele 

❖ Teise inimese käitumise mõju 

sulle 

❖ Erinevad vaatenurgad 

❖ Suhtlemisviisi mõju 

❖ Positiivse kavatsuse printsiip 

TÖÖRIISTAKAST 

  
 

 

HOOLIMINE 

 

 

VAATENURK 

 

 

KUULAMINE 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Pane valmis film "Vastutuse 

võtmine". 

❖ Valmistu klassis videote 

näitamiseks. Selleks vajad 

arvutit, ekraani ja kõlareid. 

Soovitame enne tunni algust 

seadmeid katsetada. 

❖ Paberid A0 formaadis seinale ja 

markerid. 

❖ Paberit õpilastele märkmete 

kirjutamiseks. 

 

1. SISSEJUHATUS (7 MIN) 

ARUTELU EELMISE TUNNI TEEMADEL 

(OLETAMINE). Mis meelde jäi? Kas märkasite oletamisi iseenda 

puhul? Kas ja kuidas on eelmisest tunnist saadud teadmised sind 

mõjutanud? 

Täna vaatame üht videoklippi. Selles ja järgmistes klippides aset 

leidvad olukorrad ja probleemid on kogutud õpilastelt endilt. 

Palun jälgige hoolega, mis toimub, mis juhtub ja miks. Pärast ma 

esitan teile nähtu põhjal küsimusi. 

 

2. VIDEOKLIPP „VASTUTUSE VÕTMINE“ 

I OSA (5 MIN) 

VIDEOKLIPI ESIMENE OSA  

Näita klippi „Vastutuse võtmine“ kuni küsimuseni ekraanil 

„Mida peaks selles olukorras tegema?“ 

 

3. ARUTELU KLASSIGA (15 MIN) 

GRUPIARUTELU 2-4 LIIKMELISTES GRUPPIDES.  

❖ Mida nägite ja miks selline situatsioon tekkis? 

❖ Mida mõlemad osapooled võiksid tunda? 

❖ Kuidas selliseid olukordi koolisituatsioonis vältida? 

❖ Kas üldse saab midagi selles olukorras teha? 

 

Tõenäoliselt leidubki erinevaid võimalusi, kuidas sellisele 

olukorrale läheneda (teha õpetajale ettepanek, et kõik saavad ise 

koostööpartneri valida, või leppida reeglites täpsemalt kokku, 

rääkida, vmt). 

 

Küsi klassilt (vali mõned õpilased ja /või küsimused) 
 

❖ Kas teil endil on olnud sarnaseid olukordi? Kui jah, 

mida sa ise oled sellistes olukordades teinud? 

❖ Mis te arvate, mida tundis Fred? Alex?  

❖ Mis te arvate, miks sellised olukorrad juhtuvad? 

❖ Milleni selline käitumine võib viia? 

❖ Mida te leidsite oma grupis, mida saaks teha? 
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PANE TÄHELE 

 

❖ Suhtlemine mõjutab koostööd. 

Kui üks ei võta vastutust, siis 

teised saavad sellest kahju ning 

ei taha temaga enam koostööd 

teha. 

❖ Kui sa ei anna teada, et miski 

sind häirib, ei pruugi vastutuse 

mittevõtja sellest teada. Ning 

samas võib ka temal olla mingi 

oma põhjus, oma lugu. Kuulata 

tuleb mõlemat osapoolt, 

selgitada oma seisukohta ning 

püüda mõista teist osapoolt. 

 

KODUTÖÖ 

 

Mõtle oma konkreetsele 

olukorrale ja inimesele, kellele 

tahaksid oma rahulolematust 

väljendada. Pane olukord kirja. 

 

MINU MÄRKMED: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

 

 
 

Kommenteeri: 

❖ Näiteks: Üks lahendus, mis võib õpilastelt tulla (või kui ei tule, 

saab selle aruteluks välja pakkuda), on ettepanek 

õpetajapoolseks sekkumiseks gruppide määramisel. Et õpilased 

saavad paluda õpetajal määrata grupid teisiti või lasta õpilastel 

ise koostööpartner(id) valida: siis võib juhtuda, et gruppi 

valitakse vastutuse võtjaid, tublid satuvad kokku. Mis on selles 

head ja mis on halba? Arutlege!  

❖ Teine variant on sõbralik (ühepoolne) kehtestamine. Ma saan 

aru, et sul on keeruline ja mul ka ja mina saan hakkama, aga 

kuidas me saaks teha nii, et me mõlemad selles olukorras „ellu 

jääksime“? 

❖ Sõbralik kehtestamine ja oma olukorra selgitamine peaks 

toimuma mõlema osapoole poolt. Näiteks vastutuse mittevõtja 

võib öelda: Ma tunnen, et ma lihtsalt ei oska ja mitte et nüüd 

ongi võimalik mitte teha, vaid et kas saad mul aidata kusagilt 

pihta hakata (või mida ma siiski saan teha). Sellest räägime 

põhjalikumalt järgmises tunnis. 

 

4. TEOORIA  (5 MIN) 

POSITIIVSE KAVATSUSE PRINTSIIP 

❖ Inimene on rohkem kui tema käitumine. 

❖ Mingis kontekstis on iga käitumine kasulik. 

❖ Iga käitumise aluseks on positiivne kavatsus (eesmärk) inimese 

enda jaoks – teised inimesed pole mitte sinu vastu, vaid enda 

poolt. 

❖ Positiivse kavatsuse printsiibi mõistmine ei tähenda seda, et ma 

mõistan inimese käitumise õigeks, vaid et ma saan aru selle 

ajenditest. See võimaldab tegeleda põhjuste, mitte 

tagajärgedega. 

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Mida saaks veel sellises olukorras teha? 
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5. INDIVIDUAALNE JA PAARISTÖÖ. MÕLEMAD OSAPOOLED  (10 MIN) 

ALEXI JA FREDI LUGU 

Pöördume nüüd korra tagasi selle juurde, mida mõlemad tundsid ja miks midagi tegid. 

Individuaalne ülesanne ja seejärel sama ülesanne paaridele: Paaristöö: üks teist on Alex, teine Fred. Mõlemad 

mõtlevad, mis on tema lugu. 

❖ Mis võib olla selle taga, et Alex jättis tegemata?  

❖ Mida mõtles Fred?  

 

Pange mõlemad paari minuti jooksul endale midagi kirja, mõelge läbi. Mõtle sellest aspektist, et see tegelane oled 

sina ise ning tõenäoliselt sul polnud mingeid halbu kavatsusi ega halbu tundeid teise osapoole vastu. Kuid sul on 

oma põhjused, oma taustsüsteem, oma tunded ja mõtted. 

 

Ettevalmistava individuaalse tööna pane kirja: 

❖ Pane kirja 5 (positiivset) põhjust, miks Aleks (Fred) võis just nii käituda. 

❖ Pane kirja 3 mõtet, mis sinul sellisel juhul teise osapoolena võivad tekkida. 

❖ Pane kirja esimene lause, millega teise poole pöördud, et oma mõtteid ja tundeid talle hinnanguvabalt kirjeldada.  

 

Pöördu paarilise poole ja räägi talle oma lugu, miks just nii läks ja kuidas sa ennast tundsid. 

 
 

NB! Juhi klassi tähelepanu:  

Põhjuseid võib olla erinevaid. Alati tuleb esmalt selgitada (aru saada) teise osapoole lugu, motiivid. Miks ta nii 

käitub? Uuri tema (tõenäoliselt häid) kavatsusi ja mõtteid. Esmalt tuleb mõista, et käitumise taga on mingi põhjus. 

Seda ei tohiks me oletada, vaid küsima, mis oli tegelik põhjus.  

 

6. TEOORIA. MÕJU JA KAVATSUS (15 MIN). 

Vaatame korra veel Fredi ja Alexi lugu, seekord vaatevinklist, mis puudutab sinu mõju teisele inimesele ja teise 

inimese mõju sulle. Kuidas Alexi käitumine mõjus? Mis mulje Fredile jäi (et on ülbe, laisk vmt)? Kas see, kuidas 

meile mingi käitumine mõjub, on see, mis on fakt ehk tegelikkus? Kas ta vastab selle teise inimese (enamasti 

headele) kavatsustele? Ei. Mõju on sageli teistsugune kui see, mida me mõelnud oleme. Teise inimese kavatsused 

on enamasti head, aga nende mõju on see, mis meid mõnikord häirib või lausa endast välja viib. Küllap oled 

märganud, et mõju avaldavad ka teised asjad: riietus, käitumine, sõnavalik, kehakeel, korralikkuse aste jmt.  

Vaatame seda asja teiselt poolt ka. Kui meie kuidagi halvasti mõjume, siis ei loe see, et meie kavatsused olid head, 

teine inimene sai ikkagi haiget. Ning siis pole mõtet asuda talle kohe seletama, kuidas meie kavatsused olid head, 

vaid alustada kuulamisest ja tema tunnete mõistmisest. Alustada tuleb sealt, et tema tunneb end halvasti – on 

solvunud, kurb, tunneb pettumust vmt. Sa ei saa paluda tal end teisiti tunda. Sa ei saa öelda: „Ära nii tunne!“. 

Temal on õigus tunda omi tundeid, sealhulgas olla pettunud või solvunud, ning objektiivne tõde pole antud juhul 

oluline. Alustama pead sealt, kus ta antud hetkel on – tema tundest. Kui tema nii tunneb, siis nii on. See on tema 

kogemus, tema tunne, ning sina ei saa talle ette kirjutada, kuidas ta end tundma peaks. Küll aga saad teda mõista. 

Selleks on vaja kõigepealt kuulata, mõista teise tunnet, ning alles siis selgitada oma kavatsusi, viisil, mis ka temal 

Küsi klassilt: 
 

❖ Milline oli teie kogemus teineteisega vesteldes? 
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võimaldaks sinu tundeid ja olukorda mõista. Alati tuleb ka oma oletusi kontrollida, küsida ja rääkida teise 

inimesega, kui tajud, et pinge on tekkinud. 

Öeldud sõna jätab jälje. Tuleb õppida analüüsima omaenese tegevuste mõju teistele ning saada aru, kuidas teise 

tegevusel võivad olla kavatsused. 

 

7. SUURE RINGI ARUTELU (10 MIN) 

 

 

8. KOKKUVÕTE (9 MIN) 

Niisiis, täna me rääkisime olukordadest, kus üks tuleb teha koostööd, aga see ei suju, sest vastutus ei jagune 

võrdsel määral ning see omakorda tekitab pingeid ja konflikte. Mul on hea meel, et teie poolt tuli nii palju 

lahendusi ja mõtteid sellele olukorrale.  

Mis on kõige tähtsam, mida sa enda jaoks sellest tunnist kaasa võtad? 

Kui koostöö olukorras ei võta üks inimene vastutust, siis teised saavad sellest kahju ja ei taha enam temaga 

koostööd teha.  

Kui sa ei anna teada, et miski sind häirib, siis ei pruugi vastutuse mittevõtja sellest teada. Samas võib temal olla ka 

mingi oma põhjus, oma lugu. Kuulata tuleb mõlemat osapoolt. Selgitada oma seisukohta ning püüda mõista ka teist 

osapoolt.  

Ära oleta, vaid küsi!  

Et muuta mustreid, tuleb probleemidest kohe rääkida, mitte lükata seda edasi või jätta rääkimata. Kuidas aga 

probleemist rääkida nii, et vältida ründamist ja kaitsereaktsiooni? Seda me hakkamegi järgmistes tundides õppima. 

Rääkimisviisist sõltub, kas teine on valmis sind kuulama ja kas suudate olukorda muuta.  

Järgmisel korral vaatame, kuidas Alexi ja Fredi lugu edasi läks ja mida siis ikkagi sellistes olukordades teha. 

 

9. KODUNE TÖÖ (1 MIN) 

Mõtle oma konkreetsele olukorrale ja inimesele, kellele tahaksid oma rahulolematust väljendada. Pane olukord 

kirja. 

 

Küsi klassilt (vali mõned õpilased) 
 

❖ Kas keegi tahab oma lugu jagada?  

❖ Mis oli teie grupis Alexi lugu?  

❖ Kuidas tundis end Fred? 
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See õppefilm räägib kooli igapäevaelus üsna tihti ette tulevast olukorrast: õpetaja annab ülesande grupile või paarile, 

mille puhul teostuse vastutus on osapoolte vahel jagatud, kuid kui teostamiseks läheb, siis paraku selgub, et töö jääb vaid 

ühe osapoole kanda... Alex ja Fred on just sellises olukorras.  

Mida teha, kui paariline ei võta vastutust ja sa pead üksinda õpetaja antud ülesande ära tegema – kas üldse ja kuidas 

paarilisele oma rahulolematusest teada anda, et suhted ei saaks rikutud? Kuidas käib mina-keeles rääkimine olukorras, 

kus tahad sõbrale tagasisidet anda, samas teda süüdistamata ja hinnanguid andmata?  

Film koosneb kahest osast: esimeses mängitakse situatsioon ette variandina, mis nii noorte kui ka täiskasvanute suhetes 

on paraku üsna sagedane: omavahel probleemist ei räägita ning loodetakse, et asjad laabuvad iseenesest, usus, et tulevikus 

sarnane olukord ehk siiski teisiti läheb. Läheb aga paraku sama mustri järgi... Pärast filmi esimese osa põhjal tehtud 

grupitöid ja arutlusi näidatakse järgmises tunnis teist osa filmist, mis keskendub olukorra lahendamisele ning mina-sõnumi 

kasutamise oskustele. Teises osas õpetatakse mina-keeles sõnumi edastamist ning tagasiside andmist hinnanguvabal viisil. 

Et juhtida tähelepanu konkreetsetele tegevustele ja tehnikatele, ilmuvad vastavate tegevuste puhul kaadri ülemisse serva 

ka tegevusele või suhtlemistehnikale viitavad märkused, millele õpetaja saab nii filmi käigus kui peale seda eraldi 

tähelepanu pöörata. 
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VASTUTUSE 

VÕTMINE II 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Vastutuse võtmine 

koostööolukorras 

❖ Sinu käitumise mõju teisele 

inimesele 

❖ Teise inimese käitumise mõju 

sulle 

❖ Erinevad vaatenurgad 

❖ Suhtlemisviisi mõju 

❖ Mina-keel 

TÖÖRIISTAKAST 

  
 

 

MINA-KEEL 

 

 

HOOLIMINE 

 

 

FAKTID 

 

 

VAATENURK 

 

 

KUULAMINE  

 

 

MIDA ME EI VAJA: 

 

 

SÜÜDISTAMINE 

 

 

HINNANGUD 

 

1. SISSEJUHATUS (5 MIN) 

LÜHIDALT EELMISE TUNNI MEELDETULETAMINE  

Räägi klassile: 

Eelmisel korral vaatasime üht filmiklippi Fredist ja Alexist, kes 

pidid tegema koostööd, aga vastutust ei võetud võrdsel määral. 

Täna läheme selle teemaga edasi.  

NB! Et jätta õpilastele üllatusmoment ja võimalus ise jõuda arutluste 

käigus tunnis käsitlevate lahendusteni, on soovitav mitte tunni 

sissejuhatuses ette öelda tunni teemasid ja eesmärke.  

 

2. VIDEO II JA III OSA, KOMMENTAAR 

(20 MIN) 

Mõned teist ütlesid, et nad on ise sarnast olukorda kogenud, aga 

ei võtnud midagi ette. See on elus üsna tavaline. Miks?  

Mõnikord  

❖ välditakse tüli; 

❖ niimoodi on mugavam; 

❖ loodetakse, et see olukord ei kordu;  

❖ lihtsalt ei osata ebamugavaid asju kaaslasele öelda.  

Vaatame nüüd edasi, mis saab, kui Fred otsustab mitte midagi ette 

võtta. 

 

VIDEOKLIPI TEINE OSA  

Näita edasi klippi „Vastutuse võtmine“, 2. Osa, kuni kohani, 

kus Fred taas hätta jääb.  

 

Kommenteeri: 

Kui probleem jääb läbi rääkimata, juhtub see varem või hiljem 

uuesti.  

Meenuta eelmises tunnis käsitletud oletamise teema seost 

praeguse teemaga:  

Esmalt tuleb mõista seda, et käitumise taga on alati mingi põhjus. 

Ja seda ei tohiks me oletada, vaid peaksime küsima, mis oli 

tegelikult põhjus. 
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ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Pane valmis videoklipp, paber 

ja markerid märkmete 

tegemiseks. 

PANE TÄHELE 

 

❖ Suhtlemine mõjutab koostööd. 

Kui üks ei võta vastutust, siis 

teised saavad sellest kahju ning 

ei taha temaga enam koostööd 

teha. 

❖ Kui sa ei anna teada, et miski 

sind häirib, ei pruugi vastutuse 

mittevõtja sellest teada. Ning 

samas võib ka temal olla mingi 

oma põhjus, oma lugu. Kuulata 

tuleb mõlemat osapoolt, 

selgitada oma seisukohta ning 

püüda mõista teist osapoolt. 

❖ Probleemist tuleb rääkida 

mina-keeles, et vältida 

ründamist ja kaitsereaktsiooni. 

 

MINU MÄRKMED: 

 
 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

MEENUTAME EELMISES TUNNIS KÕLANUD 

LAHENDUSI: 

❖ Näiteks: Üks lahendus, mis võib õpilastelt tulla (või kui ei tule, saab 

selle aruteluks välja pakkuda), on ettepanek õpetajapoolseks 

sekkumiseks gruppide määramisel. Et õpilased saavad paluda 

õpetajal määrata grupid teisiti või lasta õpilastel ise 

koostööpartner(id) valida: siis võib juhtuda, et gruppi valitakse 

vastutuse võtjaid, tublid satuvad kokku. Mis on selles head ja mis on 

halba? Arutlege! 

❖ Teine variant on sõbralik (ühepoolne) kehtestamine. Ma saan aru, 

et sul on keeruline ja mul ka ja mina saan hakkama, aga kuidas 

me saaks teha nii, et me mõlemad selles olukorras „ellu jääksime“. 

❖ Sõbralik kehtestamine ja oma olukorra selgitamine peaks toimuma 

mõlema osapoole poolt. Näiteks vastutuse mittevõtja võib öelda: 

Ma tunnen, et ma lihtsalt ei oska ja mitte et nüüd ongi võimalik 

mitte teha, vaid et kas saad mul aidata kusagilt pihta hakata (või 

mida ma siiski saan teha). 

 

Räägi klassile:  

Aga vaatame siis Alexi ja Fredi loos teist lahendust ka. Mõned teist 

arvasid, et poisid peaks omavahel rääkima. Aga kuidas seda teha? 

Mis te arvate, mis on siinjuures oluline? Mida Fred peaks 

rääkimisel silmas pidama? (Et ei ründaks, et ei solvaks, ei annaks 

hinnanguid, räägiks enda nimel). 

Pange nüüd hästi tähele, kuidas Fred seda teeb.  

 

VIDEOKLIPI KOLMAS OSA  

Näita edasi klippi „vastutuse võtmine“, 3. osa, kus Fred 

räägib Alexiga, kuni klipi lõpuni.  

 

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Mis te arvate, mida nüüd tundis Alex? 

❖ Mida Fred tegi? Mida panid tähele, kuidas Fred 

olukorrast Alexile rääkis?  

- Kirjeldab olukorda hinnanguvabalt, tuginedes 

faktidele.  

- Räägib endast ja tunnetest, mis temal tekkisid 

(ei süüdista teist). 

- Räägib, mida edaspidi soovib.  

- Teevad omavahel uue kokkuleppe. 

❖ Mis oli selles jutuajamises oluline? 

❖ Mida sa saaksid ise sarnases olukorras kasutada? 
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3. ARUTELU JA TEOORIA (10 MIN) 

TUNNETE KIRJELDAMINE  

Räägi klassile: 

Igal ühel on õigus tunda oma tundeid ja need ei saa kunagi olla valed. Teise tunnet ei saa hukka mõista, seda saab 

mõista.  

 

 

MINA-KEELE KASUTAMINE.  MINA-SÕNUM 

Mina-keel on kasulik tööriist konfliktilahendamisel, aga ka näiteks negatiivse tagasiside andmisel (nt vastutuse 

võtmise lugu). Mina-keel on suhtlusviis, mille puhul räägitakse iseenda mõtetest, tunnetest, soovidest ja vaadeldud 

sündmustest. Välditakse teise süüdistamist, hinnangute andmist või teise mõtete/tunnete oletamist. Tehnika nimi 

tuleb sellest, et mina-keele puhul alustatakse lauset tihti sõnadega “mina”/”ma” (nt “Ma tunnen…”, “Ma 

mõtlen…”, “Ma tahaks…”, “Ma vajan…” “Ma olen endast väljas, sest…”, “Ma olin mures, sest…” jne). Siiski pole 

iga sõnaga „mina“ algav lause tingimata tõeline mina-sõnum. Näiteks lauses „Ma tunnen, et sa oled hoolimatu, sest 

sa ei vaevu kunagi õigeks ajaks kohale tulema“ on peidus päris mitu oletust, hinnangut ja süüdistust.  

MINA-SÕNUMI OSAD 

1. Faktid ehk hinnanguta vaatlus. Olukorra hinnanguvaba kirjeldamine, tuginedes faktidele, mitte 

oletustele 

2. Tunded. Enda tunnetest rääkimine 

3. Vajadused. Annan teada oma vajadustest või kirjeldan kahju, mis selles olukorras mulle tekkis 

4. Mida ma tahan. Annan teada, mida mina selles olukorras tahaksin ning püüame teha kokkuleppe 

edaspidiseks.  

 

PS! Räägi endast ja ära süüdista teist. Teise süüdistamine viib olukorrani kus süüdistatav asub enda kaitsele (sest 

toimub rünnak). Sellises olukorras on keeruline teha kokkuleppeid! 

 

NB! Rõhuta: 

Vastutuse võtmine algab probleemi teadvustamisest ja teis(t)ele rääkimisest. Rääkida tuleb hinnanguvabalt 

olukorda kirjeldades, mina-keeles. 

 

4. GRUPITÖÖ (15 MIN) 

GRUPITÖÖ KLASSIS (3-4 LIIKMELISED GRUPID) 

Õpime pöörduma ja isikliku probleemi abil mina-keeles rääkima. Kodutöö oli panna kirja üks konkreetne juhtum, 

kus tahan teisele osapoolele oma rahulolematust väljendada. Kes pole seda veel jõudnud teha, võiks mõelge 

sellisele olukorrale praegu. 

Küsi klassilt: 
 

❖ Nimeta tundeid, mis võivad tekkida sellises olukorras? 
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Ülesanne on mõelda välja ja esitada paarilisele oma pöördumine. Kasutage selleks reaalset juhtumit oma elust (kui pole, 

siis näidisülesanne videos esitatud juhtumi näol).  

Edasijõudnutele: Proovi erinevaid lähenemisi (mina-keeles ja mitte), küsi partnerilt, kuidas need tundusid ja milles oli 

erinevus.  

 

Räägi klassile: 

Selles tunnis võtad ette omaenese olukorra elust ja räägid paarilisele, nagu tema oleks see, kes vastutust ei 

võtnud. Mõtle korraks läbi, kuidas alustad ning kuidas tagada, et teed seda hinnanguvabalt ja ründamata. Kaks 

osalist mängivad partnereid – üks väljendab rahulolematust, teine kuulab ja annab pärast tagasisidet, mis tunded ja 

mõtted tal ses olukorras tekkisid. Kolmas (ja vajadusel neljas liige) täidab vaatleja rolli, andes pärast paaristööd 

tagasisidet selle kohta, kas räägiti hinnanguvabalt, ründamata ja mina-keeles, samuti saavad grupitöö ja tekkinud 

mõtete-tunnete osas tagasisidet anda mõlemad pöördujad. 

 

MÕELGE LÄBI: 

❖ Kuidas ma ütlen teisele, et mulle ei meeldi, et pean töö üksi ära tegema (hinnanguvabalt)? Pöördu naabri 

poole, tema kuulab ja vajadusel vastab, vaatleja vaatab, kas räägiti mina-keeles ning hinnanguvabalt, teeb 

märkmeid ja annab pärast tagasisidet. Kõik  osapooled täidavad kordamööda seda ülesannet, kahes rollis.  

❖ Kuidas teine osapool vastab ja annab teada, et sa vist oled (te vist olete) nüüd minu peale pahased, aga ma 

tunnen, et ei oska seda kooli poolt antud ühist ülesannet teha, ei oska kuidagi alustada, ei oska aidata. 

 

5. ARUTELU JA TEOORIA (13 MIN) 

ARUTELU KLASSIGA: KUIDAS PÖÖRDUMISED LÄKSID JA MIS OLI KÕIGE KEERULISEM. 

 
 

Räägi klassile:  

Selleks, et enda eest seista ja mustreid muuta, tuleb probleemist kohe rääkida.  

Rääkimise viisist sõltub, kas teine on valmis sind kuulama.  

Et muuta mustreid, tuleb probleemidest kohe rääkida, mitte lükata seda edasi või jätta rääkimata. Rääkida tuleb 

mina-keeles. Rääkimisviisist sõltub, kas teine on valmis sind kuulama ja kas suudate olukorda muuta. Alati võib 

juhtuda, et peale rääkimist saad aru, et probleemi polnudki või et seda ei saa lahendada, kuid enamasti lahenevad 

probleemid rääkides.  

Seekord too välja ka see, et korduvad käitumismustrid tekivad siiski kahe inimese vahel ning sina oled alati üks osapool. 

Seega õpi jälgima, kuidas sa ise sellise käitumismustri tekkele kaasa aitad, mis on sinu roll, et asi saab korduda (N: Fredi 

puhul – talus ära, tegi ise ära, ei leppinud reegleid kokku, ei andnud kahjust või oma tunnetest kohe teada,  ei 

rääkinud). Mida saad ise ära teha, et soovimatu olukord ei korduks? 

 

NB! 

Kui oled otsustanud end kehtestada, pead alati arvestama ka vastupanuga. Teine osapool võib ikkagi tunda end 

ohustatuna ja asuda end kaitsma. See on loomulik. Võta aega, et ta ära kuulata ja püüa päriselt mõista. Kuulamine 

Küsi klassilt: 
 

❖ Mis oli pöördumiste juures kõige keerulisem? 
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ja enese mõtete-tunnete selgitamine peavad selles protsessis käima vaheldumisi ning niikaua, kuni mõlemad 

osapooled tunnevad, et neid on mõistetud. Alles seejärel saab liikuda arutelu ja kokkulepeteni, et mida siis teha 

või kuidas järgmisel korral tagada, et enam nii ei juhtuks. 

 

OLULINE ON SUHTUMINE PARTNERISSE 

Püüa teda kuulata uudishimuga, püüa kuulata tõeliselt ning väljendada oma hoolimist teie koostöö ja suhte osas. 

Püüa aru saada, milline on tema vaatenurk ja kogemus, ning milline on sinu kogemus ja sinu lugu. 

 

MINA-KEEL 

Pea meeles, et oluline on kasutada mina-keelt, rääkida enda mõtetest ja tunnetest, andmata teisele osapoolele 

hinnangut. Erista, mis on faktid ja mis on sinu tunded või mõtted antud loo kohta. Kirjelda olukorda kiretult ja 

hinnanguvabalt, jäädes faktide juurde. See võib olla teinekord keeruline, kui „emotsioonid keevad üle“. Sellisel 

juhul on mõnikord mõistlik võtta enne rahunemispaus ja seejärel, vestlust alustades, keskenduda ikkagi kõigepealt 

faktidele. Kui oled rahunenud, on lihtsam ka partnerit kuulata. Tee vahekokkuvõtteid ja peegeldusi partneri jutule. 

Kui sulle tundub, et vestluspartner on sulgunud kaitsepositsiooni, küsi, kuidas ta end tunneb, kas ta on pahane või 

kas ta soovib üldse praegu vestlust jätkata (kuid ära lase sel ka liiga kaugele libiseda või teemat vältida, vajadusel 

leppige kokku mõni muu aeg samal nädalal). Küsi, mida sa saaksid teha, et ta end paremini tunneks ja lukku ei 

läheks. Kuula avatult, ära anna nõu ega õpeta. Peegelda, sõnasta ümber. Käsitle lugu kui kahe erineva inimese 

erinevat nägemust olukorrast, mitte kui hinnangut sulle või talle. Vestluse edu sõltub mõlema osapoole tahtest 

kuulata, olla uudishimulik ja hooliv. 

 

NB! Mina-keelt ja peegeldamist harjutame ka edaspidi, sest ühe korraga seda selgeks ei saa. 

 

6. INDIVIDUAALNE TÖÖ (7 MIN) 

PANE KIRJA  

Kui tunnis aega ei jää, võib selle anda ka kodutööna. 

❖ Mis sul endal aitab vastutust võtta?  

❖ Millised reeglid või milline koostöö? 

❖ Kuidas sa saaks aidata teisel inimesel vastutust võtta?  

 

7. KOKKUVÕTE (4 MIN) 

MIKS ME OLEME SEL TEEMAL MITU TUNDI RÄÄKINUD?  

❖ Sest inimesed sageli ei räägi omavahel, kui pinged tekivad, ning probleemid kipuvad kuhjuma.  

❖ Suhtlemine mõjutab koostööd. Kui üks ei võta vastutust, siis teised saavad sellest kahju ning ei taha temaga 

enam koostööd teha.  

❖ Kui sa ei anna teada, et miski sind häirib, ei pruugi vastutuse mittevõtja sellest teada. Ning samas võib ka temal 

olla mingi oma põhjus, oma lugu. Kuulata tuleb mõlemat osapoolt, selgitada oma seisukohta ning püüda mõista 

teist osapoolt. Vastutuse võtmine algab probleemi teadvustamisest ja teisele rääkimisest.  

❖ Öeldud sõna (ja tegu) jätab jälje. Tuleb õppida analüüsima ka omaenese tegevuste mõju teistele ning saada aru, 

kuidas teise tegevusel võivad olla kavatsused või ajendid, millest meil aimugi pole. Tuleb õppida nägema erineva 

vaatenurga alt, teise inimese ja enda kogemust eristama. 
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❖ Et muuta mustreid, tuleb probleemidest kohe rääkida, mitte lükata seda edasi või jätta rääkimata. Probleemist 

tuleb rääkida mina-keeles, et vältida ründamist ja kaitsereaktsiooni.  

❖ Rääkimisviisist sõltub, kas teine on valmis sind kuulama ja kas suudate olukorda muuta. Alati võib juhtuda, et 

peale rääkimist saad aru, et probleemi polnudki või et seda ei saa lahendada, kuid enamasti lahenevad 

probleemid rääkides. 

Kõlama peaks jääma, et kui ikkagi probleem koostöös tekib, räägi teise inimesega. Mina-keeles. Kuula teist osapoolt 

 

8. KODUTÖÖ (1 MIN) 

Selles tunnis pole kodutööd ette nähtud, kuid kui soovid või kui tunnis jäi midagi käsitlemata, võid siin ja edaspidi selle lisada. 
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MINA-KEEL 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Erinevad vaatenurgad 

❖ Mina-sõnumi osad 

❖ Mina-keel 

TÖÖRIISTAKAST 

  
 

 

MINA-KEEL 

 

 

HOOLIMINE 

 

 

FAKTID 

 

 

VAATENURK 

 

 

KUULAMINE  

 

 

MIDA ME EI VAJA: 

 

 

SÜÜDISTAMINE 

 

 

KAITSE 

 

 

HINNANGUD 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Pane valmis töölehed, mõtle 

läbi suure ringi ülesanne. 

 

1. SISSEJUHATUS (7 MIN) 

Mina-keelt käsitleti ka eelmises tunnis, kuid kuna see on teema, mida 

ühe tunniga selgeks ei saa, siis vajab see teema põhjalikumat käsitlust.  

Räägi klassile: 

Eelmisel korral rääkisime: selleks, et enda eest seista ja mustreid 

muuta, tuleb probleemist kohe rääkida, ning rääkimise viisist 

sõltub, kas teine on valmis sind kuulama. Rääkida tuleb mina-

keeles. Täna läheme mina-keele teemaga edasi. 

MINA-SÕNUMI OSAD: 

1. Faktid e hinnanguta vaatlus. Olukorra hinnanguvaba 

kirjeldamine, tuginedes faktidele, mitte oletustele 

2. Tunded. Enda tunnetest rääkimine 

3. Vajadused. Annan teada oma vajadustest või kirjeldan 

kahju, mis selles olukorras mulle tekkis 

4. Mida ma tahan. Annan teada, mida mina selles 

olukorras tahaksin ning püüame teha kokkuleppe 

edaspidiseks.  

 

Efektiivses mina-sõnumis kirjeldatakse tavaliselt fakte, tundeid, 

vajadusi ja seda, mida praeguses olukorras tahame. Täna vaatame 

iga mina-sõnumi komponenti lähemalt. 

 

2. TEOORIA (2 MIN) 

1. FAKTID EHK HINNANGUTA VAATLUS 

Räägi klassile:  

Kui soovime teisele enda vaatenurka selgitada, on tihti tarvis 

kirjeldada mingit sündmust, mis konflikti või negatiivse tunde 

ajendiks oli. Välistest sündmustest rääkides on oluline kirjeldada 

ainult fakte (seda, mis konkreetselt juhtus, mida me päriselt 

nägime või kuulsime) ning mitte lisada oma oletusi või hinnanguid.  

 

3. SUURE RINGI ÜLESANNE (8 MIN) 

Ülesanne kogu klassile: Vali klassist üks õpilane, kellega ukse taga 

lepid kokku, mida ta teeb: tuleb klassi, läheb klassi ette, võtab tooli, 

itsitab, võtab oma telefoni, toksib telefonis sõnumi, vaatab järsku 

kellegi poole, trummeldab sõrmedega, siis järsku vaatab mobiili, 

teeb ehmunud näo ja läheb klassist välja. Võib veel lisada tegevusi, 

mis kõik peaksid pakkuma võimalusi ka oletusteks – naeratab, 

mossitab vmt, millest võib (aga ei pea) järeldada midagi tema 
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PANE TÄHELE 

 

❖ Mina-sõnumi osad on faktid, 

tunded, vajadused ning mida 

ma tahan.  

❖ Tähtis on märgata ja aru saada, 

kuidas fakte õigesti kirjeldada. 

❖ Mina-keelt kasutades saab 

väljendada oma tundeid, ilma et 

me süüdistaks teist 

❖ Mina-sõnumis on oluline 

põhjendada oma tunnet mitte 

teiste inimeste tegudele 

viidates vaid iseenda vajadusi 

või ootusi kirjeldades. 

❖ Kui meie vajadused ei ole 

rahuldatud, saame paluda 

tegusid, mis neid rahuldaksid. 

 

MINU MÄRKMED: 

 
 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

tunnete kohta. Need tegevused võivad olla ka õpetaja poolt 

eelnevalt sedelile kirjutatud või valib õpilane ise, mida teha.  

 

Pange koos tahvile märksõnad tahvlile kirja, kõik, mis klassist õpilaste 

seast tuleb, ülevalt alla nimekirjana. Näiteks: toksis klahve, trummeldas, 

oli närviline närviliselt sõrmedega, mõtles midagi, sai mingi sõnumi, 

ehmus, jooksis minema.  

 

Räägi klassile:  

Edasi hakkame koos vaatama, mis neist olid faktid ja mis pelgalt 

oletused. Tõmbame maha kõik, mis ei ole fakt (N: närviliselt, 

ehmus, vaatas ülbelt jne), vaid ainult meie hinnang või oletus.  

 

Kommenteeri: Sageli on raske eristada, mida teine tegelikult tegi 

või mõtles ja me kipume teisele enda mõtteid pähe panema. 

Faktide analüüsimisel tuleks aga jääda kiretult faktipõhiseks, 

hinnanguvaba kirjeldamise juurde.  

Alternatiivina (või kui aega jääb üle) võib selle harjutuse teha ka nii, et 

vaadatakse koos pilte (seinal või paberil) ja palutakse õpilastel 

kirjeldada, mida nad näevad (ainult faktid). 

4. PAARISTÖÖ JA ARUTELU (10 MIN) 

Jaga töölehed kolme näitelausega faktide teemal. Räägi 

klassile paaristöö lahti:  

Järgnevas tabelis on näitena toodud mõned hinnangulised või oma 

arvamusel/oletusel põhinevad laused. Palun aruta paarilisega ja 

leidke koos nende lausete faktipõhised mina-keelsed vasted. 

Seejärel tulge tagasi suurde ringi. Küsi mõnelt paarilt, mis 

nad vastusteks said, arutage neid.  

 

 

       

Küsi klassilt  
 

❖ Millised neist olid faktid ja millised olid oletused? 

❖ Kas närviline olek oli fakt või oletus? 

   - Ei olnud fakt 

❖  

Küsi klassilt  
 

❖ Mida nägite? 

❖ Mida ta tegi? 
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       Kommenteeri:  

       Sageli on raske eristada, mida teine tegelikult tegi. Tähtis on märgata ja aru saada, kuidas fakte õigesti kirjeldada. 

       Siin on teile näidistena ja võrdlustena kokkuvõte sellest harjutusest.    

 

       Pärast paaristööd jaga laiali tabel näidislausetega.  

 

5. TEOORIA (5 MIN) 

2. TUNDED 

Teine mina-sõnumi osa on tunded. Olukorda kirjeldades on kasulik kirjeldada ka selle olukorra mõju sulle. 

Loomulikult tuleks ka seda teha ilma süüdistamata. Vahel võib mõni olukord tuua selget materiaalset või ajalist 

kahju (nt „Sa ei teinud oma osa grupitöös ära ja ei andnud mulle sellest teada. Seetõttu sain ka mina töö eest 

halva hinde / Seetõttu ei saanud ma öösel korralikult magada, kuna pidin töö ise lõpetama“). Tihti aga seisneb 

peamine tekkinud kahju või mõju hoopis negatiivsetes tunnetes, seega on tunnete kirjeldamine üks mina-keele 

keskseid elemente.  

Üldiselt tahame suheldes, et teine inimene meie vaatenurka ja tundeid mõistaks. Mina-keelt kasutades saab 

väljendada oma tundeid, ilma et me süüdistaks teist (nt „Sa ajad mu vihaseks) või oletaks teise mõtteid ja tundeid 

(nt „Sa ei mõista mind“). Need näitelaused on esitatud sina-keeles (mina-keele vastand) ning mõjuvad üldiselt 

süüdistavalt. 

Tunnete kirjeldamise puhul on oluline jäädagi ainult oma tunnete juurde. See tähendab, et tuleks vahet teha oma 

tunnete ja mõtete vahel. Tihti võime alustada lauseid sõnadega „ma tunnen“, ilma et need laused tegelikult 

tundeid väljendaksid. Näiteks laused „Ma tunnen, et see on kasutu“ või „Ma tunnen, et sa ei mõista mind“ ei ole 

tunded, vaid mõtted. Neis lausetes võiks sõnad „ma tunnen“ asendada sõnadega „ma arvan. Üldjuhul ei olegi 

tunded selgelt väljendatud lausetes, kus sõnadele „ma tunnen“ järgneb sõna „et“ või „nagu“. Tegelikke tundeid 

väljendavad laused kirjeldavad selgelt mingit emotsiooni (nt „Ma tunnen end pettunult“ või „Ma olen ärritunud“).  

Samuti tuleks eristada sõnu, mis kirjeldavad tõelisi tundeid neist, mis kirjeldavad seda, kuidas teised meie arust 

käituvad või tunnevad. Näiteks „Ma tunnen end valesti mõistetuna“ võib esmapilgul kõlada nagu tunnete 

väljendamine, kuid väljendab tegelikult seda, kuidas me tõlgendame teist inimest. Tegelik tunne võib siinkohal olla 

ärritus, pettumus, kurbus, heitumus vms. 

 

6. PAARISTÖÖ JA ARUTELU (10 MIN) 

Jaga töölehed kolme näitelausega. Paaristöö:  

Järgnevas tabelis on taaskord toodud mõned näitelaused, kus tegelikult tundeid ei väljendata. 

Palun aruta paarilisega ja leidke koos nende lausete asemel laused, mis võiksid väljendada rääkija tundeid.  

 

Seejärel tagasi suurde ringi. Küsi mõnelt paarilt, mis nad vastusteks said, arutage neid.  

Küsi klassilt  
 

❖ Miks see pole faktipõhine kirjeldus?  

❖ Milline oleks faktipõhine versioon? 
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Lõpuks jaga laiali tabel näidislausetega.  

 

7. TEOORIA (5 MIN) 

3. VAJADUSED 

Peale tunnete väljendamise on kasulik väljendada ka nende tunnete põhjusi. Esmapilgul võib tunduda, et me juba 

tegime seda kui kirjeldasime fakte ehk olukorda, mis tunde ajendas. Tegelikult aga sellest tunnete põhjuste 

kirjeldamiseks ei piisa. Võtame näiteks lause, mida Fred kasutas vastutuse võtmise klipis, kus talle tundus, et Alex 

on temaga ebaõiglaselt käitunud: „Ma sain hilja magama ja olin seetõttu pettunud“. See lause kirjeldab küll 

olukorda ja tekkinud tunnet, kuid viitab, nagu oleks Alex täielikult Fredi tunde eest vastutav. Mina-keele põhimõte 

on aga, et võetakse vastutus enda tunnete eest ning teadvustatakse, et meie tunded on üldiselt seotud meie enda 

täitmata jäänud vajaduste ja soovidega. Teise inimese käitumine võib olla tunnete ajendiks, aga mitte nende 

tegelikuks põhjuseks. Võtame näiteks sama olukorra, kus Alex jätab töö tegemata. Sellises olukorras on Fredi 

pettumustunne küll igati loogiline, kuid mitte ainuvõimalik reaktsioon. Mõni teine õpilane võib samas olukorras 

tunda hoopis hirmu mõeldes, kuidas grupitöö hinne võib aastahinnet mõjutada, ning kolmas õpilane võib tunda 

isegi rõõmu või kergendust, kuna kartis, et teine ei tee ehk oma osa nii põhjalikult kui ta ise seda tegi. Meie 

tunded tulenevad niisiis mitte otseselt välisest olukorrast, vaid sellest, kuidas me mingit olukorda tõlgendame ning 

mis on meie vajadused ja ootused sellel hetkel.  

Seetõttu ongi mina-sõnumi üks osa vajaduste väljendamine. Meie negatiivsete tunnete taga on tihti mõni 

rahuldamata vajadus. Vajadusi on erinevaid - mõned universaalsed vajadused on näiteks iseseisvus, 

aktsepteerimine, tunnustus, lähedus, turvalisus, tähendusrikkus, füüsiline heaolu jm. Tihti oleme aga harjunud 

pigem teisi analüüsima või süüdistama, selle asemel, et oma vajadusi selgelt väljendada. Näiteks kui ütleme „Sa ei 

mõista mind“, tahame tegelikult öelda, et meie vajadus mõistmise järgi on rahuldamata. Seetõttu on mina-sõnumis 

oluline põhjendada oma tunnet mitte teiste inimeste tegudele viidates vaid iseenda vajadusi või ootusi kirjeldades.  

 

8. PAARISTÖÖ JA ARUTELU (10 MIN) 

Jaga töölehed kolme näitelausega. Paaristöö (10 min):  

Järgnevas tabelis on taaskord toodud mõned näitelaused, kus tegelikult vajadusi ei väljendata. 

Palun aruta paarilisega ja leidke koos nende lausete asemel laused, mis võiksid väljendada rääkija sisemisi vajadusi.  

Seejärel tagasi suurde ringi. Küsi mõnelt paarilt, mis nad vastusteks said, arutage neid.  

 

Jaga laiali tabel näidislausetega.  

Küsi klassilt  
 

❖ Miks see lause pole tunnete kirjeldamine? 

❖ Milline oleks tundeid kirjeldav versioon? 

❖  

Küsi klassilt  
 

❖ Miks see pole vajaduste kirjeldamine?  

❖ Milline oleks vajadusi kirjeldav versioon? 
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9. TEOORIA (5 MIN) 

4. MIDA MA TAHAN 

Mina-sõnumi esimese kolme komponendiga oleme väljendanud, mida me mingis olukorras kogesime, mida 

tundsime ja miks. See kõik võib aidata vestluskaaslasel meie seisukohta paremini mõista. Üldiselt aga taotleme 

konfliktiolukorras või negatiivset tagasisidet andes lisaks mõistmisele ka mingit muutust. Kui meie vajadused ei ole 

rahuldatud, saame paluda tegusid, mis neid rahuldaksid. Mina-sõnumi neljas osa ongi oma soovide väljendamine 

ehk see, mida tahame vestluskaaslaselt paluda. 

Ka oma soovide ja tahtmiste väljendamisel on mõned asjad, mida silmas pidada, et vestluskaaslane neid võimalikult 

hästi vastu võtaks ja et muutused ka tõepoolest aset leiaksid. Esiteks on oluline selgitada selgelt seda, mida me 

tahame, mitte seda, mida me ei taha. Negatiivsed palved (nt „Ma tahan, et sa enam nii ei teeks“) kutsuvad tihti 

esile vastupanu ning ei pruugi ka anda konkreetseid juhtnööre käitumise muutmiseks. Palveid peaks esitama 

võimalikult selges ja positiivses võtmes. Näiteks on palve „Ma tahan, et sa austaks mu privaatsust“ üsna ähmane 

ning võib kutsuda esile kaitsereaktsiooni (nt „Aga ma ju teen seda!“), valesti mõistmise või segadustunde, millist 

käitumist siis ikkagi muuta. Konkreetsem palve oleks näiteks „Ma tahan, et sa koputaksid enne mu tuppa 

sisenemist“. Lisaks on oluline mitte tekitada vestluspartneris tunnet, et teda karistatakse või süüdistatakse, kui ta 

palvele vastavalt ei käitu. Palveid tuleks esitada suhtudes empaatiliselt ka teise inimese vajadustesse, selle asemel et 

üritada tekitada süütunnet või esitada nõudmisi (nt „Sa peaks mu palve täitma“, „Mul on õigus sinult seda nõuda“ 

jne). 

 

10. PAARISTÖÖ JA ARUTELU (10 MIN) 

Jaga töölehed kolme näitelausega. Paaristöö (10 min):  

Järgnevas tabelis on taaskord toodud mõned näitelaused, kus tegelikult tahtmisi ei väljendata. 

Palun aruta paarilisega ja leidke koos nende lausete asemel laused, mis võiksid väljendada rääkija soove.  

Seejärel tagasi suurde ringi. Küsi mõnelt paarilt, mis nad vastusteks said, arutage neid.  

 

Lõpuks jaga laiali tabel näidislausetega.  

 

11. KOKKUVÕTE (1 MIN) 

Võta lühidalt kokku tunnis õpitu või palu õpilastel nimetada kohalt olulisemaid punkte, mida nad õppisid 

või sellest tunnist välja noppisid.  

 

Küsi klassilt  
 

❖ Miks see pole soovide kirjeldamine?  

❖ Milline oleks tahtmisi ja soove kirjeldav versioon? 

❖  
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MINA-KEEL 

 

Mis on mina-keel 

Mina-keel on kasulik tööriist konfliktilahendamisel (vt nt konflikt vanemaga või hinde vaidlustamise lugu 

õppematerjalides), aga ka näiteks negatiivse tagasiside andmisel (nt vastutuse võtmise lugu). Mina-keele ehk mina-

sõnumite (I messages) termini mõtles välja psühholoog Thomas Gordon 1970. aastatel. Kui alguses oli mina-keel 

mõeldud abiks lapsevanematele lapsega suhtlemisel (Gordon, 1970), siis hakati seda oma efektiivsuse tõttu varsti 

laialdaselt õpetama ka paarisuhete kontekstis, juhtimises ning üldise suhtluse ja konfliktiolukordade tarvis.  

Mina-keel on suhtlusviis, mille puhul räägitakse iseenda mõtetest, tunnetest, soovidest ja vaadeldud sündmustest. 

Välditakse teise süüdistamist, hinnangute andmist või teise mõtete/tunnete oletamist. Tehnika nimi tuleb sellest, et 

mina-keele puhul alustatakse lauset tihti sõnadega “mina”/”ma” (nt “Ma tunnen…”, “Ma mõtlen…”, “Ma tahaks…”, 

“Ma vajan…” “Ma olen endast väljas, sest…”, “Ma olin mures, sest…” jne). Siiski pole iga sõnaga „mina“ algav lause 

tingimata tõeline mina-sõnum. Näiteks lauses „Ma tunnen, et sa oled hoolimatu, sest sa ei vaevu kunagi õigeks ajaks 

kohale tulema“ on peidus päris mitu oletust, hinnangut ja süüdistust.  

Efektiivses mina-sõnumis kirjeldatakse tavaliselt fakte, tundeid, vajadusi ja seda, mida praeguses olukorras tahame 

(Rosenberg, 2005). Vaatame iga mina-sõnumi komponenti lähemalt. 

 

1. Faktid ehk hinnanguta vaatlus 

Kui soovime teisele enda vaatenurka selgitada, on tihti tarvis kirjeldada mingit sündmust, mis konflikti või negatiivse 

tunde ajendiks oli. Välistest sündmustest rääkides on oluline kirjeldada ainult fakte (seda, mis konkreetselt juhtus, mida 

me päriselt nägime või kuulsime) ning mitte lisada oma oletusi või hinnanguid. Järgnevas tabelis on näitena toodud 

mõned hinnangulised või oma arvamusel/oletusel põhinevad laused ning nende faktipõhised mina-keelsed vasted. 

Näitelause Miks see pole faktide 

kirjeldamine? 

Faktipõhine vaste 

„Martin oli minu peale ilma mingi 

põhjuseta vihane“ 

„ilma mingi põhjuseta“ on oletus. 

Martinil võis põhjuseid olla. Samuti 

on oletus, et Martin oli vihane. 

Martin võis tunda hirmu, kurbust, 

pettumust või midagi muud. 

„Martin ütles mulle, et on vihane“ 

või „Iga kord, kui üritasin Martinilt 

midagi küsida, pööras ta eemale ja 

ei vastanud“ 

„Sa ei teinud oma osa grupitöös 

ära ja ei vaevunud isegi mulle teada 

andma“ 

„ei vaevunud“ on hinnanguline ja 

oletus. Me ei tea, miks 

vestluspartner meile tegelikult 

teada ei andnud. 

„Sa ei teinud oma osa grupitöös 

ära ja ei andnud mulle sellest 

teada“ 

„Alati, kui ma sul midagi teha palun, 

hakkad sa hädaldama“ 

Nii „alati“ kui „hädaldama“ on 

hinnangulised 

„Eile palusin ma sul nõudepesuga 

aidata ja täna küsisin, kas saaksid 

poest läbi käia. Mõlemal korral 

rääkisid sa, kuidas sulle need 

ülesanded ei meeldi.“ 

 

Olukorda kirjeldades on kasulik kirjeldada ka selle olukorra mõju sulle. Loomulikult tuleks ka seda teha ilma 

süüdistamata. Vahel võib mõni olukord tuua selget materiaalset või ajalist kahju (nt „Sa ei teinud oma osa grupitöös 



ÕPETAJA KÄSIRAAMAT  

 

ÕPETAJA LUGEMISMINUTID  MINA-KEEL 

 

 39 

ära ja ei andnud mulle sellest teada. Seetõttu sain ka mina töö eest halva hinde / Seetõttu ei saanud ma öösel 

korralikult magada, kuna pidin töö ise lõpetama“. Tihti aga seisneb peamine tekkinud kahju või mõju hoopis 

negatiivsetes tunnetes, seega on tunnete kirjeldamine üks mina-keele keskseid elemente. 

 

2. Tunded 

Üldiselt tahame suheldes, et teine inimene meie vaatenurka ja tundeid mõistaks. Mina-keelt kasutades saab väljendada 

oma tundeid, ilma et me süüdistaks teist (nt „Sa ajad mu vihaseks) või oletaks teise mõtteid ja tundeid (nt „Sa ei 

mõista mind“). Need näitelaused on esitatud sina-keeles (mina-keele vastand) ning mõjuvad üldiselt süüdistavalt 

(Kubany, Richard, Bauer & Muraoka, 1992a).  

Tunnete kirjeldamise puhul on oluline jäädagi ainult oma tunnete juurde. See tähendab muuhulgas, et tuleks vahet teha 

oma tunnete ja mõtete vahel. Tihti võime alustada lauseid sõnadega „ma tunnen“, ilma et need laused tegelikult 

tundeid väljendaksid (Rosenberg, 2005). Näiteks laused „Ma tunnen, et see on kasutu“ või „Ma tunnen, et sa ei mõista 

mind“ ei ole tunded vaid mõtted. Neis lausetes võiks sõnad „ma tunnen“ asendada sõnadega „ma arvan. Üldjuhul ei 

olegi tunded selgelt väljendatud lausetes, kus sõnadele „ma tunnen“ järgneb sõna „et“ või „nagu“. Tegelikke tundeid 

väljendavad laused kirjeldavad selgelt mingit emotsiooni (nt „Ma tunnen end pettunult“ või „Ma olen ärritunud“).  

Samuti tuleks eristada sõnu, mis kirjeldavad tõelisi tundeid neist, mis kirjeldavad seda, kuidas teised meie arust 

käituvad või tunnevad. Näiteks „Ma tunnen end valesti mõistetuna“ võib esmapilgul kõlada nagu tunnete väljendamine, 

kuid väljendab tegelikult seda, kuidas me tõlgendame teist inimest. Tegelik tunne võib siinkohal olla ärritus, pettumus, 

kurbus, heitumus vms. Järgnevas tabelis on taaskord toodud mõned näitelaused, kus tegelikult tundeid ei väljendata 

ning mõned alternatiivid. 

Näitelause Miks see pole tunnete 

kirjeldamine? 

Tundeid kirjeldav vaste 

„Ma tunnen, et Martin vihkab 

mind“ 

„Martin vihkab mind“ väljendab 

pigem seda, mida Martin rääkija 

arvates tunneb, mitte seda, mida 

rääkija ise tunneb. 

„Ma olen kurb“ või „Ma tunnen 

end Martini juuresolekul ärevalt“  

„Ma tunnen end alt veetuna“ „Alt veetuna“ väljendab pigem 

seda, kuidas me teiste tegusid 

tõlgendame. Altvedamine võib 

tekitada mitmeid erinevaid tundeid.  

„Ma tunnen pettumust“ või „Ma 

olen segaduses“  

„Mulle tundub, et sa oled 

manipuleerija“ 

See ei ole tunne vaid mõte. Sama 

hästi võiks öelda „Ma arvan, et sa 

oled manipuleerija“ Lisaks on sõna 

„manipuleerija“ hinnanguline ja 

süüdistav. 

„Ma olen ärritunud“ või „Ma 

tunnen end häiritult“  

 

3. Vajadused 

Peale tunnete väljendamise on kasulik väljendada ka nende tunnete põhjusi. Esmapilgul võib tunduda, et me juba 

tegime seda kui kirjeldasime fakte ehk olukorda, mis tunde ajendas. Tegelikult aga sellest tunnete põhjuste 

kirjeldamiseks ei piisa. Võtame näiteks lause, mida Emily võiks proovida kasutada hinde vaidlustamise loos, kus talle 

tundub, et õpetaja on teda ebaõiglaselt hinnanud: „Ma sain hindeks „3“ ja olin seetõttu pettunud“. See lause kirjeldab 

küll olukorda ja tekkinud tunnet, kuid viitab, nagu oleks õpetaja antud hinne „3“  täielikult Emily tunde eest vastutav. 

Mina-keele põhimõte on aga, et võetakse vastutus enda tunnete eest ning teadvustatakse, et meie tunded on üldiselt 

seotud meie enda täitmata jäänud vajaduste ja soovidega (Rosenberg, 2005). Teise inimese käitumine võib olla tunnete 
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ajendiks, aga mitte nende tegelikuks põhjuseks. Võtame näiteks sama olukorra, kus õpilane saab hinde „3“. Sellises 

olukorras on pettumustunne küll igati loogiline, kuid mitte ainuvõimalik reaktsioon. Mõni teine õpilane võib samas 

olukorras tunda hoopis hirmu mõeldes, kuidas hinne võib aastahinnet mõjutada, ning kolmas õpilane võib tunda isegi 

rõõmu või kergendust, kuna kartis veel halvemat hinnet. Meie tunded tulenevad niisiis mitte otseselt välisest 

olukorrast, vaid sellest, kuidas me mingit olukorda tõlgendame ning mis on meie vajadused ja ootused sellel hetkel.  

Seetõttu ongi mina-sõnumi üks osa vajaduste väljendamine. Meie negatiivsete tunnete taga on tihti mõni rahuldamata 

vajadus. Vajadusi on erinevaid - mõned universaalsed vajadused on näiteks iseseisvus, aktsepteerimine, tunnustus, 

lähedus, turvalisus, tähendusrikkus, füüsiline heaolu jm (Kinyon, Lasater & Stiles, 2015). Tihti oleme aga harjunud 

pigem teisi analüüsima või süüdistama, selle asemel, et oma vajadusi selgelt väljendada. Näiteks kui ütleme „Sa ei 

mõista mind“, tahame tegelikult öelda, et meie vajadus mõistmise järgi on rahuldamata. Seetõttu on mina-sõnumis 

oluline põhjendada oma tunnet mitte teiste inimeste tegudele viidates vaid iseenda vajadusi või ootusi kirjeldades.  

Näitelause Miks see pole vajaduste 

kirjeldamine? 

Vajadusi kirjeldav vaste 

„Ma olen kurb, kui Martin minu 

peale karjub“ 

Siin lauses pole kirjeldatud 

kurbustunde tegelikke põhjuseid. 

„Ma olen kurb, kui Martin minu 

peale karjub, sest hoolin Martini 

arvamusest ja tahan, et ta mind 

sõbrana tunnustaks“  

„Ma tunnen end pettunult, sest sa 

ei teinud oma osa grupitöös ära ja 

ei andnud mulle sellest teada“ 

See lause annab tunde 

põhjenduseks teise inimese 

tegevuse, mitte iseenda 

vajadused/ootused  

„Sa ei teinud oma osa grupitöös 

ära ja ei andnud mulle sellest teada. 

Ma tunnen end pettunult, sest 

tahtsin, et töö oleks võrdselt 

jaotatud“ 

„Eile palusin ma sul nõudepesuga 

aidata ja täna küsisin, kas saaksid 

poest läbi käia. Mõlemal korral 

rääkisid sa, kuidas sulle need 

ülesanded ei meeldi ning see ärritas 

mind“ 

See lause annab tunde 

põhjenduseks teise inimese 

tegevuse, mitte iseenda 

vajadused/ootused 

„Eile palusin ma sul nõudepesuga 

aidata ja täna küsisin, kas saaksid 

poest läbi käia. Mõlemal korral 

rääkisid sa, kuidas sulle need 

ülesanded ei meeldi. Ma tundsin 

ärritust, sest vajan toetust, aga 

tunnetasin vastandumist“ 

 

4. Mida ma tahan 

Mina-sõnumi esimese kolme komponendiga oleme väljendanud, mida me mingis olukorras kogesime, mida tundsime ja 

miks. See kõik võib aidata vestluskaaslasel meie seisukohta paremini mõista. Üldiselt aga taotleme konfliktiolukorras 

või negatiivset tagasisidet andes lisaks mõistmisele ka mingit muutust. Kui meie vajadused ei ole rahuldatud, saame 

paluda tegusid, mis neid rahuldaksid. Mina-sõnumi neljas osa ongi oma soovide väljendamine ehk see, mida tahame 

vestluskaaslaselt paluda. 

Ka oma soovide ja tahtmiste väljendamisel on mõned asjad, mida silmas pidada, et vestluskaaslane neid võimalikult 

hästi vastu võtaks ja et muutused ka tõepoolest aset leiaksid. Esiteks on oluline selgitada selgelt seda, mida me tahame, 

mitte seda, mida me ei taha. Negatiivsed palved (nt „Ma tahan, et sa enam nii ei teeks“) kutsuvad tihti esile vastupanu 

ning ei pruugi ka anda konkreetseid juhtnööre käitumise muutmiseks. Palveid peaks esitama võimalikult selges ja 

positiivses võtmes. Näiteks on palve „Ma tahan, et sa austaks mu privaatsust“ üsna ähmane ning võib kutsuda esile 

kaitsereaktsiooni (nt „Aga ma ju teen seda!“), valesti mõistmise või segadustunde, millist käitumist siis ikkagi muuta. 

Konkreetsem palve oleks näiteks „Ma tahan, et sa koputaksid enne mu tuppa sisenemist“. Lisaks on oluline mitte 

tekitada vestluspartneris tunnet, et teda karistatakse või süüdistatakse, kui ta palvele vastavalt ei käitu. Palveid tuleks 
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esitada suhtudes empaatiliselt ka teise inimese vajadustesse, selle asemel et üritada tekitada süütunnet või esitada 

nõudmisi (nt „Sa peaks mu palve täitma“, „Mul on õigus sinult seda nõuda“ jne). 

Näitelause Miks see pole soovide 

kirjeldamine? 

Soove selgelt kirjeldav vaste 

„Ma tahan, et Martin ei ignoreeriks 

mind" 

See lause väljendab seda, mida 

rääkija ei taha, mitte mida ta tahab. 

„Ma tahan, et Martin ütleks mulle, 

kuidas ta end seoses minu tegudega 

tunneb ning mida ma võiksin tema 

arvates teisiti teha“ 

„Sa oleksid pidanud oma osa 

grupitöös ära tegema“ 

Esiteks räägib see lause minevikust, 

mida enam niikuinii muuta ei saa. 

Teiseks esitab see nõudmise („sa 

peaks“), mitte palve.  

„Ma tahaks, et küsiksid järgmise 

grupitöö puhul minult abi, kui 

tunned, et ei saa oma osa tähtajaks 

valmis“ 

„Mulle meeldiks, kui sa aitaksid 

mind majapidamistöödega rohkem“ 

„Rohkem“ on ähmane ega väljenda 

selgelt kindla tegevuse palumist. 

„Mulle meeldiks, kui sa võtaks 

nõudepesu enda peale igal 

esmaspäeval ja kolmapäeval“ 

 

Mina-keele tõhusus 

Kuidas me teame, et mina-keel töötab ja miks see nii efektiivne on?  

Konfliktiolukorras oleneb vestluse käik väga palju suhtlusstiilist, millega vestlust alustatakse (Drake & Donohue, 1996). 

Suhtluses kehtib enamasti vastastikkuse norm (norm of reciprocity) ehk inimeste kalduvus vastata teise inimese 

käitumisele või suhtlusstiilile samasuguse käitumisega (Park & Antonioni, 2007). Agressiivsus kutsub seega esile 

rohkem agressiivsust. Lisaks võib ründavana mõjuv suhtlusstiil tekitada kuulajas kaitsereaktsiooni. Kaitsereaktsioone 

võib olla erinevaid: näiteks võib inimene vastata sarkasmiga, ise vastu rünnata, oma käitumist õigustada, kriitikat eitada 

või hoopis eemalduda ja edasist suhtlust vältida (Lane, 2016). Mina-keele puhul ei rünnata ega süüdistata teist osapoolt, 

vaid väljendatakse selgelt, et see, mida kirjeldatakse, on rääkija enda mõtted ja tunded, mitte tingimata objektiivne 

tõde. Selline suhtlusstiil aitab vältida kaitsereaktsiooni teket ning suhtluspartner vastab suurema tõenäosusega samuti 

rahulikult.  

Mina-keele efektiivsust on testitud eksperimentides, kus osalejatel paluti ette kujutada konfliktiolukorda, kus nende 

vestluspartner vastab eksperimenteerija poolt ette antud lausega (nt Kubany, Richard, Bauer, & Muraoka, 1992a). See 

ette antud lause võis olla esitatud kas mina-keelse või sina-keelsena. Pärast lause lugemist paluti osalejatel hinnata 

emotsioone, mida lause tekitas ning ette kujutada, mida nad konfliktiolukorras järgmiseks teeks. Selgus, et mina-

keelsed laused kutsusid esile vähem negatiivseid emotsioone ja rohkem kaastunnet. Sama tulemus on leitud uuringutes 

teismelistega (Kubany, Richard, Bauer, & Muraoka, 1992b), abielupaaridega (Kubany, Bauer, Muraoka et al., 1995) ja 

üliõpilastega (Kubany, Bauer, Pangilinan et al., 1995). Samuti on mõõdetud mina-keele kasutamist reaalsetes 

püsisuhetes ning leitud, et paarid, kes kasutasid rohkem mina-keelt ja vähem sina-keelt, suutsid paremini probleeme 

lahendada ja olid ka üldiselt suhtega rohkem rahul (Simmons, Gordon & Chambless, 2005). 

 

Kas mina-keelest piisab? 

Mina-keel on niisiis kasulik tööriist oma vaatenurga selgitamiseks ilma vestluspartnerit süüdistamata või ründamata. 

Lisaks eelnevalt kirjeldatud mina-keele põhimõtetele on aga veel mõned asjad, mida tuleks silmas pidada, et keeruline 

suhtlusolukord efektiivselt lahendada. 
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1. Toon ja kehakeel 

Igasugune suhtlus koosneb enamast kui öeldud sõnadest. Ka hääletoon, kehakeel ja näoilmed saadavad 

vestluspartnerile informatsiooni meie tunnete või mõtete kohta (Mehrabian, 1972). Kui tahame, et teine inimene meist 

võimalikult hästi aru saaks, on oluline, et kõik need suhtluse osad oleks omavahel ühtivad. See kehtib ka mina-keele 

puhul. Eelnevalt on toodud mõned mina-keelsed lausekonstruktsioonid, kuid oluline on ka, kuidas me neid lauseid 

ütleme. Ka sõnade poolest täiuslik mina-sõnum ei saavuta ilmselt oma eesmärki kui väljendame seda näiteks iroonilise 

hääletooniga, karjudes või süüdistava näoilmega. Mina-keele puhul on oluline säilitada rahulik ja hooliv toon, et 

vestluspartneri võimalikke negatiivseid emotsioone vähendada. Muidugi ei pruugi see olla lihtne olukordades, kus 

tundub, et emotsioonid “keevad üle” ning rahulikuks jääda on raske. Sellistel hetkedel võib olla kasulik võtta aega 

rahunemiseks ning tulla probleemi juurde tagasi hiljem, kui ollakse valmis erinevaid vaatenurki arutama (Darrington & 

Brower, 2012).  

 

2. Tunne iseennast 

Et oma vaatenurka hästi selgitada, on loomulikult kõigepealt vaja seda ise mõista. See aga ei pruugi alati lihtne või 

enesestmõistetav olla. Näiteks et väljendada oma tundeid, peame kõigepealt ise aru saama, mida me täpselt tunneme. 

Vahel aga võib olla oma tundeid keeruline sõnastada. Samuti võib juhtuda, et arvame, et teame, mida tunneme, kuid ei 

mõista tegelikult oma emotsioone täielikult. Näiteks võib vihatunde all tihti olla peidus mõni muu emotsioon, nagu 

frustratsioon, pettumus, hirm vms. Ka oma vajaduste ja soovide väljendamiseks on tihti tarvis läbi mõelda, milline 

vajadus meie tunnete taga tegelikult on või mida me olukorralt tegelikult tahame. Oletame näiteks, et oleme 

olukorras, kus partner jättis oma osa grupitöös tegemata. Esmapilgul võime tunda end vihaselt ja mõelda, et tahaksime, 

et õpetaja hoolimatut kaaslast halva hindega karistaks. Kas aga selline lahendus tegelikult meie enesetunde paremaks 

muudaks? Võib-olla tunneme tegelikult hoopis pettumust ja segadust ning tahaksime mõista, miks kaaslane nii tegi? Või 

äkki on tõeline tunne hoopis hirm, et sarnane olukord kordub ning sooviksime mingit kinnitust, et asi laabub järgmine 

kord paremini? Mõistes oma tõelisi emotsioone, vajadusi ja soove, saame anda nii vestluspartnerile kui iseendale 

paremat informatsiooni, milles probleem seisneb ja kuidas seda kõige paremini lahendada. Seetõttu on kasulik võtta 

enne keerulise vestluse alustamist aega iseendast aru saamiseks (Darrington & Brower, 2012). Sellest, kuidas 

eneseanalüüsi läbi viia, on rohkem räägitud enesejuhtimise tundides. 

 

3. Teise vaatenurk 

Siiamaani oleme põhiliselt keskendunud sellele, kuidas enda vaatenurka teisele inimesele selgitada. See on loomulikult 

väga oluline oskus, aga sama oluline on meeles pidada, et suhtlus on alati kahepoolne. Kui tahame, et vestluspartner 

meie seisukohta mõistaks, peame ise olema valmis kuulama ka teise vaatenurka. Ainult nii saame tagada vastastikuse 

mõistmise ja lahendada olukorra nii, et mõlemad osapooled lahendusega rahul oleks (Todd & Galinsky, 2014). Mina-

keel ongi kõige efektiivsem siis, kui seda kasutada mitte ainult enda tunnete ja mõtete väljendamiseks, vaid ka selleks, 

et väljendada teise inimese tunnetest ja mõtetest aru saamist (Bippus & Young, 2005). Seega on oluline, millise 

mõtteviisiga me keerulisele suhtlusolukorrale läheneme. Selle asemel, et keskenduda ainult enda seisukoha 

väljendamisele ja kaitsmisele, tuleks ka olla valmis teist inimest ära kuulama ja püüdma tema nägemusest aru saada, 

isegi kui me sellega ei nõustu. Et ka teine inimene tajuks, et püüame teda mõista, on olulised kuulamis- ja 

peegeldamisoskused, millest võib rohkem lugeda kuulamise õppematerjalis. 
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TÖÖLEHT: MINA-KEEL 

MINA-KEELES RÄÄKIMISE KOMPONENDID 
 

Faktid ehk hinnanguta vaatlus 

Kui soovime teisele enda vaatenurka selgitada, on tihti tarvis kirjeldada mingit sündmust, mis konflikti või 

negatiivse tunde ajendiks oli. Välistest sündmustest rääkides on oluline kirjeldada ainult fakte (seda, mis 

konkreetselt juhtus, mida me päriselt nägime või kuulsime) ning mitte lisada oma oletusi või hinnanguid. 

Järgnevas tabelis on näitena toodud mõned hinnangulised või oma arvamusel/oletusel põhinevad laused. 

Palun aruta paarilisega ja leidke koos nende lausete faktipõhised mina-keelsed vasted. 

Näitelause Miks see pole faktide 
kirjeldamine? 

Faktipõhine vaste 

„Martin oli minu peale ilma 
mingi põhjuseta vihane“ 

 

 

 

 

 

 

„Sa ei teinud oma osa grupitöös 
ära ja ei vaevunud isegi mulle 
teada andma“ 

 

 

 

 

 

 

 

„Alati, kui ma sul midagi teha 
palun, hakkad sa hädaldama“ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



TÖÖLEHT: MINA-KEEL 

MINA-KEELES RÄÄKIMISE KOMPONENDID 
 

Tunded 

Üldiselt tahame suheldes, et teine inimene meie vaatenurka ja tundeid mõistaks. Mina-keelt kasutades saab 
väljendada oma tundeid, ilma et me süüdistaks teist (nt „Sa ajad mu vihaseks) või oletaks teise mõtteid ja 
tundeid (nt „Sa ei mõista mind“). Need näitelaused on esitatud sina-keeles (mina-keele vastand) ning 
mõjuvad üldiselt süüdistavalt. Palun aruta paarilisega ja leidke koos nende lausete asemel laused, mis 
võiksid väljendada rääkija tundeid. 

Näitelause Miks see pole tunnete 
kirjeldamine? 

Tundeid kirjeldav vaste 

„Ma tunnen, et Martin vihkab 
mind“ 

 

 

 

 

 

 

„Ma tunnen end alt veetuna“  

 

 

 

 

 

 

„Mulle tundub, et sa oled 
manipuleerija“ 

 

 

 

 

 

 

 



TÖÖLEHT: MINA-KEEL 

MINA-KEELES RÄÄKIMISE KOMPONENDID 
 

Vajadused 

Meie negatiivsete tunnete taga on tihti mõni rahuldamata vajadus. Vajadusi on erinevaid - mõned 
universaalsed vajadused on näiteks iseseisvus, aktsepteerimine, tunnustus, lähedus, turvalisus, 
tähendusrikkus, füüsiline heaolu jm . Tihti oleme aga harjunud pigem teisi analüüsima või süüdistama, selle 
asemel, et oma vajadusi selgelt väljendada. Näiteks kui ütleme „Sa ei mõista mind“, tahame tegelikult öelda, 
et meie vajadus mõistmise järgi on rahuldamata. Seetõttu on mina-sõnumis oluline põhjendada oma tunnet 
mitte teiste inimeste tegudele viidates vaid iseenda vajadusi või ootusi kirjeldades. Järgnevas tabelis on 
taaskord toodud mõned näitelaused, kus tegelikult vajadusi ei väljendata. Palun aruta paarilisega ja leidke 
koos nende lausete asemel laused, mis võiksid väljendada rääkija sisemisi vajadusi. 

Näitelause Miks see pole vajaduste 
kirjeldamine? 

Vajadusi kirjeldav vaste 

„Ma olen kurb, kui Martin minu 
peale karjub“ 

 

 

 

 

 

 

„Ma tunnen end pettunult, sest 
sa ei teinud oma osa grupitöös 
ära ja ei andnud mulle sellest 
teada“ 

 

 

 

 

 

 

„Eile palusin ma sul 
nõudepesuga aidata ja täna 
küsisin, kas saaksid poest läbi 
käia. Mõlemal korral rääkisid sa, 
kuidas sulle need ülesanded ei 
meeldi ning see ärritas mind“ 

 

 

 

 

 

 



TÖÖLEHT: MINA-KEEL 

MINA-KEELES RÄÄKIMISE KOMPONENDID 
 

Mida ma tahan 

Ka oma soovide ja tahtmiste väljendamisel on mõned asjad, mida silmas pidada, et vestluskaaslane neid 
võimalikult hästi vastu võtaks ja et muutused ka tõepoolest aset leiaksid. Esiteks on oluline selgitada selgelt 
seda, mida me tahame, mitte seda, mida me ei taha. Negatiivsed palved (nt „Ma tahan, et sa enam nii ei 
teeks“) kutsuvad tihti esile vastupanu ning ei pruugi ka anda konkreetseid juhtnööre käitumise muutmiseks. 
Palveid peaks esitama võimalikult selges ja positiivses võtmes. Näiteks on palve „Ma tahan, et sa austaks mu 
privaatsust“ üsna ähmane ning võib kutsuda esile kaitsereaktsiooni (nt „Aga ma ju teen seda!“), valesti 
mõistmise või segadustunde, millist käitumist siis ikkagi muuta. Konkreetsem palve oleks näiteks „Ma tahan, 
et sa koputaksid enne mu tuppa sisenemist“. Lisaks on oluline mitte tekitada vestluspartneris tunnet, et teda 
karistatakse või süüdistatakse, kui ta palvele vastavalt ei käitu. Palveid tuleks esitada suhtudes empaatiliselt 
ka teise inimese vajadustesse, selle asemel et üritada tekitada süütunnet või esitada nõudmisi (nt „Sa peaks 
mu palve täitma“, „Mul on õigus sinult seda nõuda“ jne). Järgnevas tabelis on taaskord toodud mõned 
näitelaused, kus tegelikult tahtmisi ei väljendata. Palun aruta paarilisega ja leidke koos nende lausete 
asemel laused, mis võiksid väljendada rääkija soove. 

Näitelause Miks see pole soovide 
kirjeldamine? 

Soove selgelt kirjeldav vaste 

„Ma tahan, et Martin ei 
ignoreeriks mind" 

 

 

 

 

„Sa oleksid pidanud oma osa 
grupitöös ära tegema“ 

 

 

 

 

„Mulle meeldiks, kui sa aitaksid 
mind majapidamistöödega 
rohkem“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TÖÖLEHT: MINA-KEEL 

MINA-KEELES RÄÄKIMISE KOMPONENDID 
 

Faktid ehk hinnanguta vaatlus 

Mina-keel on suhtlusviis, mille puhul räägitakse iseenda mõtetest, tunnetest, soovidest ja vaadeldud 
sündmustest. Välditakse teise süüdistamist, hinnangute andmist või teise mõtete/tunnete oletamist. Tehnika 
nimi tuleb sellest, et mina-keele puhul alustatakse lauset tihti sõnadega “mina”/”ma” (nt “Ma tunnen…”, 
“Ma mõtlen…”, “Ma tahaks…”, “Ma vajan…” “Ma olen endast väljas, sest…”, “Ma olin mures, sest…” jne). 
Siiski pole iga sõnaga „mina“ algav lause tingimata tõeline mina-sõnum. Näiteks lauses „Ma tunnen, et sa 
oled hoolimatu, sest sa ei vaevu kunagi õigeks ajaks kohale tulema“ on peidus päris mitu oletust, hinnangut 
ja süüdistust.  

Järgnevas tabelis on näitena toodud mõned hinnangulised või oma arvamusel/oletusel põhinevad laused 
ning nende faktipõhised mina-keelsed vasted.  

Näitelause Miks see pole faktide 
kirjeldamine? 

Faktipõhine vaste 

„Martin oli minu peale ilma 
mingi põhjuseta vihane“ 

„ilma mingi põhjuseta“ on 
oletus. Martinil võis põhjuseid 
olla. Samuti on oletus, et Martin 
oli vihane. Martin võis tunda 
hirmu, kurbust, pettumust või 
midagi muud. 

„Martin ütles mulle, et on 
vihane“ või „Iga kord, kui 
üritasin Martinilt midagi küsida, 
pööras ta eemale ja ei 
vastanud“ 

„Sa ei teinud oma osa grupitöös 
ära ja ei vaevunud isegi mulle 
teada andma“ 

„ei vaevunud“ on hinnanguline 
ja oletus. Me ei tea, miks 
vestluspartner meile tegelikult 
teada ei andnud. 

„Sa ei teinud oma osa grupitöös 
ära ja ei andnud mulle sellest 
teada“ 

„Alati, kui ma sul midagi teha 
palun, hakkad sa hädaldama“ 

Nii „alati“ kui „hädaldama“ on 
hinnangulised 

„Eile palusin ma sul 
nõudepesuga aidata ja täna 
küsisin, kas saaksid poest läbi 
käia. Mõlemal korral rääkisid sa, 
kuidas sulle need ülesanded ei 
meeldi.“ 

 

 

 

 

  

 



TÖÖLEHT: MINA-KEEL 

MINA-KEELES RÄÄKIMISE KOMPONENDID 
 

Tunded 

Olukorda kirjeldades on kasulik kirjeldada ka selle olukorra mõju sulle. Loomulikult tuleks ka seda teha ilma 
süüdistamata. Vahel võib mõni olukord tuua selget materiaalset või ajalist kahju (nt „Sa ei teinud oma osa 
grupitöös ära ja ei andnud mulle sellest teada. Seetõttu sain ka mina töö eest halva hinde / Seetõttu ei 
saanud ma öösel korralikult magada, kuna pidin töö ise lõpetama“. Tihti aga seisneb peamine tekkinud kahju 
või mõju hoopis negatiivsetes tunnetes, seega on tunnete kirjeldamine üks mina-keele keskseid elemente. 

Tunnete kirjeldamise puhul on oluline jäädagi ainult oma tunnete juurde. See tähendab muuhulgas, et tuleks 
vahet teha oma tunnete ja mõtete vahel. Tihti võime alustada lauseid sõnadega „ma tunnen“, ilma et need 
laused tegelikult tundeid väljendaksid. Näiteks laused „Ma tunnen, et see on kasutu“ või „Ma tunnen, et sa ei 
mõista mind“ ei ole tunded vaid mõtted. Neis lausetes võiks sõnad „ma tunnen“ asendada sõnadega „ma 
arvan. Üldjuhul ei olegi tunded selgelt väljendatud lausetes, kus sõnadele „ma tunnen“ järgneb sõna „et“ või 
„nagu“. Tegelikke tundeid väljendavad laused kirjeldavad selgelt mingit emotsiooni (nt „Ma tunnen end 
pettunult“ või „Ma olen ärritunud“).  

Järgnevas tabelis on toodud mõned näitelaused, kus tegelikult tundeid ei väljendata, ning mõned 
alternatiivid. 

Näitelause Miks see pole tunnete 
kirjeldamine? 

Tundeid kirjeldav vaste 

„Ma tunnen, et Martin vihkab 
mind“ 

„Martin vihkab mind“ väljendab 
pigem seda, mida Martin rääkija 
arvates tunneb, mitte seda, 
mida rääkija ise tunneb. 

„Ma olen kurb“ või „Ma tunnen 
end Martini juuresolekul 
ärevalt“  

„Ma tunnen end alt veetuna“ „Alt veetuna“ väljendab pigem 
seda, kuidas me teiste tegusid 
tõlgendame. Altvedamine võib 
tekitada mitmeid erinevaid 
tundeid.  

„Ma tunnen pettumust“ või 
„Ma olen segaduses“  

„Mulle tundub, et sa oled 
manipuleerija“ 

See ei ole tunne vaid mõte. 
Sama hästi võiks öelda „Ma 
arvan, et sa oled manipuleerija“ 
Lisaks on sõna „manipuleerija“ 
hinnanguline ja süüdistav. 

„Ma olen ärritunud“ või „Ma 
tunnen end häiritult“  

 

 

 



TÖÖLEHT: MINA-KEEL 

MINA-KEELES RÄÄKIMISE KOMPONENDID 
 

Vajadused 

 

Peale tunnete väljendamise on kasulik väljendada ka nende tunnete põhjusi. Esmapilgul võib tunduda, et me 
juba tegime seda kui kirjeldasime fakte ehk olukorda, mis tunde ajendas. Tegelikult aga sellest tunnete 
põhjuste kirjeldamiseks ei piisa. Mina-keele põhimõte on aga, et võetakse vastutus enda tunnete eest ning 
teadvustatakse, et meie tunded on üldiselt seotud meie enda täitmata jäänud vajaduste ja soovidega. Teise 
inimese käitumine võib olla tunnete ajendiks, aga mitte nende tegelikuks põhjuseks. Meie tunded tulenevad 
niisiis mitte otseselt välisest olukorrast, vaid sellest, kuidas me mingit olukorda tõlgendame ning mis on 
meie vajadused ja ootused sellel hetkel.  

Näitelause Miks see pole vajaduste 
kirjeldamine? 

Vajadusi kirjeldav vaste 

„Ma olen kurb, kui Martin minu 
peale karjub“ 

Siin lauses pole kirjeldatud 
kurbustunde tegelikke 
põhjuseid. 

„Ma olen kurb, kui Martin minu 
peale karjub, sest hoolin 
Martini arvamusest ja tahan, et 
ta mind sõbrana tunnustaks“  

„Ma tunnen end pettunult, sest 
sa ei teinud oma osa grupitöös 
ära ja ei andnud mulle sellest 
teada“ 

See lause annab tunde 
põhjenduseks teise inimese 
tegevuse, mitte iseenda 
vajadused/ootused  

„Sa ei teinud oma osa grupitöös 
ära ja ei andnud mulle sellest 
teada. Ma tunnen end 
pettunult, sest tahtsin, et töö 
oleks võrdselt jaotatud“ 

„Eile palusin ma sul 
nõudepesuga aidata ja täna 
küsisin, kas saaksid poest läbi 
käia. Mõlemal korral rääkisid sa, 
kuidas sulle need ülesanded ei 
meeldi ning see ärritas mind“ 

See lause annab tunde 
põhjenduseks teise inimese 
tegevuse, mitte iseenda 
vajadused/ootused 

„Eile palusin ma sul 
nõudepesuga aidata ja täna 
küsisin, kas saaksid poest läbi 
käia. Mõlemal korral rääkisid sa, 
kuidas sulle need ülesanded ei 
meeldi. Ma tundsin ärritust, 
sest vajan toetust, aga 
tunnetasin vastandumist“ 

 

 

 

 



TÖÖLEHT: MINA-KEEL 

MINA-KEELES RÄÄKIMISE KOMPONENDID 
 

Mida ma tahan 

 

Mina-sõnumi esimese kolme komponendiga oleme väljendanud, mida me mingis olukorras kogesime, mida 
tundsime ja miks. See kõik võib aidata vestluskaaslasel meie seisukohta paremini mõista. Üldiselt aga 
taotleme konfliktiolukorras või negatiivset tagasisidet andes lisaks mõistmisele ka mingit muutust. Kui meie 
vajadused ei ole rahuldatud, saame paluda tegusid, mis neid rahuldaksid. Mina-sõnumi neljas osa ongi oma 
soovide väljendamine ehk see, mida tahame vestluskaaslaselt paluda. 

Näitelause Miks see pole soovide 
kirjeldamine? 

Soove selgelt kirjeldav vaste 

„Ma tahan, et Martin ei 
ignoreeriks mind" 

See lause väljendab seda, mida 
rääkija ei taha, mitte mida ta 
tahab. 

„Ma tahan, et Martin ütleks 
mulle, kuidas ta end seoses 
minu tegudega tunneb ning 
mida ma võiksin tema arvates 
teisiti teha“ 

„Sa oleksid pidanud oma osa 
grupitöös ära tegema“ 

Esiteks räägib see lause 
minevikust, mida enam niikuinii 
muuta ei saa. Teiseks esitab see 
nõudmise („sa peaks“), mitte 
palve.  

„Ma tahaks, et küsiksid järgmise 
grupitöö puhul minult abi, kui 
tunned, et ei saa oma osa 
tähtajaks valmis“ 

„Mulle meeldiks, kui sa aitaksid 
mind majapidamistöödega 
rohkem“ 

„Rohkem“ on ähmane ega 
väljenda selgelt kindla tegevuse 
palumist. 

„Mulle meeldiks, kui sa võtaks 
nõudepesu enda peale igal 
esmaspäeval ja kolmapäeval“ 
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MINU JA 

TEISTE 

VAJADUSED 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Erinevad vaatenurgad 

❖ Vajadused 

❖ Mina-keel 

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

 

MINA-KEEL 

 

 

HOOLIMINE 

 

 

VAATENURK 

 

 

VAJADUSTE MÄÄRAMINE 

 

 

KÕRVALTVAADE 

 

 

KUULAMINE  

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Pane valmis töölehed, mõtle 

läbi suure ringi ülesanne. 

 

1. SISSEJUHATUS (3 MIN) 

Täna räägime täpsemalt teise inimese vaatenurga ning vajaduste 

mõistmisest ning ka enda vajadustest aru saamisest ja 

väljendamisest. Meie negatiivsete tunnete taga on tihti mõni 

rahuldamata vajadus ning vajaduste väljendamine on ka mina-

sõnumi üks osa. 

 

2. TEOORIA (5 MIN) 

TEISE VAATENURK 

Siiamaani oleme põhiliselt keskendunud sellele, kuidas enda 

vaatenurka teisele inimesele selgitada. See on loomulikult väga 

oluline oskus, aga sama oluline on meeles pidada, et suhtlus on 

alati kahepoolne. Kui tahame, et vestluspartner meie seisukohta 

mõistaks, peame ise olema valmis kuulama ka teise vaatenurka. 

Ainult nii saame tagada vastastikuse mõistmise ja lahendada 

olukorra nii, et mõlemad osapooled lahendusega rahul oleks. 

Mina-keel ongi kõige efektiivsem siis, kui seda kasutada mitte 

ainult enda tunnete ja mõtete väljendamiseks, vaid ka selleks, et 

väljendada teise inimese tunnetest ja mõtetest aru saamist. Seega 

on oluline, millise mõtteviisiga me keerulisele suhtlusolukorrale 

läheneme. Selle asemel, et keskenduda ainult enda seisukoha 

väljendamisele ja kaitsmisele, tuleks ka olla valmis teist inimest ära 

kuulama ja püüdma tema nägemusest aru saada, isegi kui me 

sellega ei nõustu. Et ka teine inimene tajuks, et püüame teda 

mõista, on olulised kuulamis- ja peegeldamisoskused, millest me 

räägime edaspidi kuulamise teemaga seoses. Oluline on mõista ka 

teise inimese vajadusi. 

 

3. TEOORIA VAJADUSTEST (5 MIN) 

Selgita teemat: 

Meie negatiivsete tunnete taga on tihti mõni rahuldamata vajadus. 

Vajadusi on erinevaid - mõned universaalsed vajadused on näiteks 

iseseisvus, aktsepteerimine, tunnustus, lähedus, turvalisus, 

tähendusrikkus, füüsiline heaolu jm. Inimesed on aga harjunud 

pigem teisi analüüsima ja süüdistama kui oma vajadusi tähele 

panema ja selgelt väljendama. Kui väljendame oma vajadusi 

hinnangute ja tõlgenduste abil, kuulevad teised selles tõenäoliselt 

kriitikat ja asuvad vasturünnakule või enesekaitsesse. Seega kui 

keegi suhtleb negatiivselt, on selle asemel, et süüdistada ennast või 

teist kasulikum keskenduda mõlema osapoole tunnetele ja 

vajadustele (M.B. Rosenberg „Vägivallatu suhtlemine: elu keel“).  
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PANE TÄHELE 

 

 

❖ Kui väljendame oma vajadusi 

hinnangute ja tõlgenduste abil, 

kuulevad teised selles 

tõenäoliselt kriitikat ja asuvad 

vasturünnakule või 

enesekaitsesse. Seega kui keegi 

suhtleb negatiivselt, on selle 

asemel, et süüdistada ennast 

või teist kasulikum keskenduda 

mõlema osapoole tunnetele ja 

vajadustele. 

 

MINU MÄRKMED: 

 
 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

Enda vajadusi saab teist süüdistamata väljendada mina-keele abil 

(nt „Ma olen pettunud, et sain halva hinde, sest tahan tõesti seda 

ainet osata/sest õppisin kõvasti ja minu jaoks on oluline, et 

pingutus end ära tasuks“). Teise vajaduste teada saamiseks on 

kasulik aktiivselt kuulata, peegeldada ja küsimusi küsida („Niisiis sa 

tunned ennast häirituna, kuna tahad, et kõik tööd oleks ausalt 

hinnatud?“).  

 

4. ŠAAKALI JA KAELKIRJAKU HARJUTUS 

(40 MIN) 

Kõigepealt võiks õpetaja sellest harjutusest mängida klassi 

ees läbi kas iseenda juhtumi (see on parem variant, sest 

sisaldab rohkem õpetaja enda kogemust ja emotsiooni ning 

on seetõttu usutavam ja õppimise seisukohast ka 

meeldejäävam!) või filmis nähtud juhtumi Emily seisukohast 

vaadatuna. Seejärel tuleks õpilased jagada paaridesse või 

kolmikutesse ja järgneb harjutus kolmelistes gruppides 

iseenda eluliste näidete (elus ette tulnud või hiljutiste 

konfliktsituatsioonide) põhjal. 

 

Klassi ette asetatakse 4 tooli. Nende ette asetatakse põrandale 

sildid, mis kirjeldavad sinu erinevaid vaateid : ŠAAKAL SEES (närid 

iseenda kallal), ŠAAKAL VÄLJAS (närid teise kallal ehk süüdistad 

teist osapoolt), KAELKIRJAK SEES ehk MINU TUNDED ja 

VAJADUSED, KAELKIRJAK VÄLJAS ehk TEISE OSAPOOLE 

TUNDED ja VAJADUSED. Klassi ees teeb õpetaja oma näite, siis 

saadab paarides/kolmikutes õpilased oma näiteid läbi tegema 

(võtavad 4 tooli, paigutavad sildid nende ette või lihtsalt jätavad 

meelde, mis tool oli mis). Alternatiivina õpetaja oma näitele saab 

tuua ka näite filmist, Fredi ja Alexi näitel. Õpetaja istub näite 

kirjeldamiseks ise erinevatele toolidele klassi ees ja toob igaühe 

peal näiteid selle vaatenurga kohta. N: „Šaakal sees“ tähendab, et 

Fred mõtleb ennast süüdistavaid mõtteid: „Miks ma ometi 

tähtaega varasemaks kokku ei leppinud! Ma oleksin võinud ju 

vahepeal üle küsida, kaugel ta oma töödega on! Miks ma ometi 

uskusin teda! Miks ma ometi nii loll olin, et ei täpsustanud 

tähtaegu?!“ Jne. Šaakal väljas tähendab Alexi süüdistamist: „Miks ta 

pidi kõik minu kaela jätma! See on nii ebaõiglane! Ta üldse ei võta 

vastutust meie ühise töö eest!“ Jne. Kaelkirjaku vaade on ülevalt-

vaade, nn helikopteri vaade, tema näeb rohkem, sh sinu ja teiste 

inimeste vajadusi. Seepärast on tark võtta antud olukorras ka 

kõrgelt- või kõrvaltvaataja pilt ja vaadelda olukorda enda ja teise 

vajaduse aspektist. Fredi puhul: „Mida ma selles olukorras tundsin? 

Mida vajasin? Mida tahtsin? Kas ma tahan, et teised teeksid 

rohkem kui mina? Ei, seda mitte, pigem häiris mind ebaõigluse 

tunne ning sügaval sisimas ka see, et ma tegelikult tahtsin seda  
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koos arutada, aga ei tulnud välja. Ma olin endas pettunud, sest ma tahan paremini osata ning tahan endast mõelda 

kui hästi hakkama saavast inimesest. Seega selles olukorras sai ilmselt kahjustada minu vajadus õiglustunde järele ja 

minu pilt endast kui hakkamasaavast inimesest. Ma ehmusin ära, kuna tundsin end saamatuna ja seda ma ei tahaks 

enda kohta tunda. Seepärast olingi solvunud.“  

Siis, kui inimene on endast aru saanud (oma vajadustest ja tunnetest) saab ta ka paremini aru saada kuidas see 

olukord võiks välja näha teise inimese seisukohast ja millised võiksid olla tema tunded ja vajadused (ning kõige 

kindlam oleks oletamise asemel seda inimeselt endalt küsida, kuid alguses ning empaatiavõime arendamiseks on 

hea ka see, kui harjutame end teise inimese vaadet ette kujutama). N: „Mida võis tunda Alex? Mis võisid olla tema 

vajadused?“  

Pärast seda, kui õpilased on teinud sama analüüsi toolidel istumisega omaenese elulise 

konfliktsituatsiooni kohta (sealjuures paariline või kolmiku teised osalejad jälgivad, kas läbitud on kõik 

neli tooli ja korrektselt, seejärel vahetatakse rolle), saab teha kokkuvõtteid ja arutleda tulemuse üle.  

 

5. TEOORIA: TUNNE ISEENNAST (5 MIN) 

Et oma vaatenurka hästi selgitada, on loomulikult kõigepealt vaja seda ise mõista. See aga ei pruugi alati lihtne või 

enesestmõistetav olla. Näiteks et väljendada oma tundeid, peame kõigepealt ise aru saama, mida me täpselt 

tunneme. Vahel aga võib olla oma tundeid keeruline sõnastada. Samuti võib juhtuda, et arvame, et teame, mida 

tunneme, kuid ei mõista tegelikult oma emotsioone täielikult. Näiteks võib vihatunde all tihti olla peidus mõni 

muu emotsioon, nagu frustratsioon, pettumus, hirm vms. Ka oma vajaduste ja soovide väljendamiseks on tihti 

tarvis läbi mõelda, milline vajadus meie tunnete taga tegelikult on või mida me olukorralt tegelikult tahame. 

Oletame näiteks, et oleme olukorras, kus partner jättis oma osa grupitöös tegemata. Esmapilgul võime tunda end 

vihaselt ja mõelda, et tahaksime, et õpetaja hoolimatut kaaslast halva hindega karistaks. Kas aga selline lahendus 

tegelikult meie enesetunde paremaks muudaks? Võib-olla tunneme tegelikult hoopis pettumust ja segadust ning 

tahaksime mõista, miks kaaslane nii tegi? Või äkki on tõeline tunne hoopis hirm, et sarnane olukord kordub ning 

sooviksime mingit kinnitust, et asi laabub järgmine kord paremini? Mõistes oma tõelisi emotsioone, vajadusi ja 

soove, saame anda nii vestluspartnerile kui iseendale paremat informatsiooni, milles probleem seisneb ja kuidas 

seda kõige paremini lahendada. Seetõttu on kasulik võtta enne keerulise vestluse alustamist aega iseendast aru 

saamiseks. Sellest, kuidas eneseanalüüsi läbi viia, räägime rohkem enesejuhtimise tundides. 

 

6. KOKKUVÕTE (5 MIN) 

KOKKUVÕTE 

Võta lühidalt kokku tunnis õpitu või palu õpilastel nimetada kohalt olulisemaid punkte, mida nad õppisid 

või sellest tunnist välja noppisid.  

 

7. VALIKULINE: GRUPITÖÖ (12 MIN) 

Kui jääb aega üle võib veel harjutada mina-keelt (korrates seda grupitööd tunnist Vastutuse Võtmine II)  

GRUPITÖÖ KLASSIS (3-4 LIIKMELISED GRUPID) 

Õpime pöörduma ja isikliku probleemi abil mina-keeles rääkima. Kodutöö oli panna kirja üks konkreetne juhtum, 

kus tahan teisele osapoolele oma rahulolematust väljendada. Kes pole seda veel jõudnud teha, võiks mõelge 

sellisele olukorrale praegu. 
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Ülesanne on mõelda välja ja esitada paarilisele oma pöördumine. Kasutage selleks reaalset juhtumit oma elust (kui pole, 

siis näidisülesanne videos esitatud juhtumi näol).  

Edasijõudnutele: Proovi erinevaid lähenemisi (mina-keeles ja mitte), küsi partnerilt, kuidas need tundusid ja milles oli 

erinevus.  

 

Räägi klassile: 

Selles tunnis võtad ette omaenese olukorra elust ja räägid paarilisele, nagu tema oleks see, kes vastutust ei 

võtnud. Mõtle korraks läbi, kuidas alustad ning kuidas tagada, et teed seda hinnanguvabalt ja ründamata. Kaks 

osalist mängivad partnereid – üks väljendab rahulolematust, teine kuulab ja annab pärast tagasisidet, mis tunded ja 

mõtted tal ses olukorras tekkisid. Kolmas (ja vajadusel neljas liige) täidab vaatleja rolli, andes pärast paaristööd 

tagasisidet selle kohta, kas räägiti hinnanguvabalt, ründamata ja mina-keeles, samuti saavad grupitöö ja tekkinud 

mõtete-tunnete osas tagasisidet anda mõlemad pöördujad. 

 

MÕELGE LÄBI: 

❖ Kuidas ma ütlen teisele, et mulle ei meeldi, et pean töö üksi ära tegema (hinnanguvabalt)? Pöördu naabri 

poole, tema kuulab ja vajadusel vastab, vaatleja vaatab, kas räägiti mina-keeles ning hinnanguvabalt, teeb 

märkmeid ja annab pärast tagasisidet. Kõik  osapooled täidavad kordamööda seda ülesannet, kahes rollis.  

❖ Kuidas teine osapool vastab ja annab teada, et sa vist oled (te vist olete) nüüd minu peale pahased, aga ma 

tunnen, et ei oska seda kooli poolt antud ühist ülesannet teha, ei oska kuidagi alustada, ei oska aidata. 

 

 



 
 

 

 

ŠAAKAL VÄLJAS 
 
 



 

 
 

 

 

 

ŠAAKAL SEES 
 
 



 
KAELKIRJAK SEES 

Minu tunded, 
vajadused 

 



 
 

KAELKIRJAK VÄLJAS 
Tema vajadused 
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KOOSTÖÖ 

REEGLID 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Vastutuse võtmine 

koostööolukorras 

❖ Koostöö reeglid 

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

 

MINA-KEEL 

 

 

HOOLIMINE 

 

 

FAKTID 

 

 

VAATENURK 

 

 

KUULAMINE 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Pane valmis suured lehed, 

joonistus- või 

kleepimisvahendid 

grupitöödeks, paber ja 

markerid märkmete 

tegemiseks. 

 

1. SISSEJUHATUS (2 MIN) 

LÜHIDALT EELMISTE TUNDIDE 

MEELDETULETAMINE JA SELLE TUNNI EESMÄRGI 

SEADMINE  

Räägi klassile: 

Eelmistel kordadel rääkisime vastutuse võtmisest ja vaatasime üht 

filmiklippi Fredist ja Alexist, kes pidid tegema koos üht ülesannet. 

Ka teil tuleb seda koolitöös tihti ette, seetõttu keskendume täna 

grupi (ja paaristöö) koostöö reeglitele. Siis on kasu juba selles, et 

järgmisel korral näiteks kodutööd või mõnd projekti koos tehes tuleb 

osapooltele see teema meelde. 

 

2. GRUPITÖÖ. REEGLITE KOKKULEPE 

(35 MIN)  

Jaga õpilased ise paaridesse/kolmikutesse. Õpilastel tuleb 

teha esitlus vabalt valitud vormis, vastates küsimusele: 

“Millised on meie jaoks olulised reeglid/kokkulepped 

projektöös.” 

Eesmärk on eelkõige, et õpilased saaksid kogeda grupitöö situatsiooni 

ning kasutada eelmistes tundides õpitut suhtlemissituatsioonides ja 

olukordades, mis tekib grupitöö tegemise raames.  

 

Räägi klassile:  

Olen jaganud teid paaridesse või kolmikutesse. Teie ülesanne on 

valmistada ette oma paarilisega või oma grupiga esitlus, vastates  

järgmisele peamisele  küsimusele: “Millised on meie 

reeglid/kokkulepped projektitöös?” 

 

Teil tuleb tööle panna pealkiri (nt: “Meie koostööreeglid” vms) 

ning leppida kokku, kuidas esitlust teha. See võib olla reeglite 

nimekiri, joonistus, luuletus, kollaaž, video, helisalvestus vms. 

 

2-5 LIIKMELISED GRUPID VALMISTAVAD ETTE 

ESITLUSE, VASTATES GRUPITÖÖ KÄIGUS 

JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE: 

❖ Millised on meie klassi/projektigrupi või paarilisega 

kokkulepitud reeglid projektitöös? 

❖ Kuidas kogu protsess peaks välja nägema ja kuidas vältida 

vastutuse mittevõtmist ja muid kõrvalekaldeid? Näide: võtke 

konkreetne koostöö ühise projekti raames sellel aastal mingil 

konkreetsel teemal – kuidas oleks õige inimesed gruppidesse 
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❖ Suhtlemine mõjutab koostööd. 

Kui üks ei võta vastutust, siis 

teised saavad sellest kahju ning 

ei taha temaga enam koostööd 

teha. 

❖ Kui sa ei anna teada, et miski 

sind häirib, ei pruugi vastutuse 

mittevõtja sellest teada. Ning 

samas võib ka temal olla mingi 

oma põhjus, oma lugu. Kuulata 

tuleb mõlemat osapoolt, 

selgitada oma seisukohta ning 

püüda mõista teist osapoolt. 

❖ Probleemist tuleb rääkida 

mina-keeles, et vältida 

ründamist ja kaitsereaktsiooni. 

MINU MÄRKMED: 

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

määrata; mis saab, kui kokkulepetest kinni ei peeta; kuidas 

tagada, et ajakavast peetaks kinni ja ei jäetaks asju viimasele 

minutile (milliseid erinevaid kokkuleppeid siinkohal saab 

rakendada, kuni sinnani välja, et paarilised lepivad kokku 

meeldetuletusteadete saatmise vm üksteist abistavad või 

motiveerivad tegevused). Mis saab siis, kui reegleid rikutakse? 

Mis on plaan B? Jne.  

❖ Valmistage ette esitlused. Iga grupp peaks oma tööle panema 

pealkirja (N: Meie grupi koostööreeglid“ või „Meie klassi 

koostööreeglid“) ning valima, kuidas esitlust teha - see võib 

olla reeglite nimekiri, aga ka joonistus, kollaaž või luuletus, 

etendus või mininäidend.  

 

Räägi klassile:  

Küsimused on teile abiks ja võite muuta nende järjekorda, soovi 

korral midagi ka välja jätta või juurde lisada.  

Kui soovite, võite internetist abi otsida.  

Tehke seda nii, et nendest reeglitest oleks hiljem kasu, kui teil 

tuleb grupitöö situatsioon.  

Ootan, et töö oleks põhjalikult läbi mõeldud ja sisaldaks miinimum 

15 lauset/mõtet (kõik kokku).  

 

4. ARUTELU JA ESITLUSED 

TULEMUSTEST (20 MIN) 

Arutage koos tulemusi.  

 

1) Vali mõned grupid, kes oma tulemustest teistele teada 

annavad või seda esitlevad. Võimaluse korral teevad oma 

esitluse kõik grupid.  

2) Küsi gruppidelt, kuidas nad tulemuseni jõudsid. Mis aitas 

kokkuleppeid teha ja mis takistas? Mis on kokkulepete 

tegemisel oluline? 

3) Kommenteeri ja anna lastele praktilised näpunäited 

rühmatööks või paaristööks. Näiteks: enne töö alustamist 

tasub investeerida 4 min reeglite kokkuleppimiseks (kes 

teeb mida, millal jne). 

 

5. KLASSI REEGLITE KOKKULEPPIMINE 

(15 MIN) 

Valige koos klassiga tööde põhjal välja need reeglid, mis võiks 

sobida kogu klassile ja moodustage saadud ühisosast „Meie 

klassi koostöö tegemise reeglid“. 
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4. KOKKUVÕTE (3 MIN) 

 

Tee kokkuvõte töödest, täna õpilasi panuse eest ning väljenda lootust, et edaspidi saadakse olukordades, 

kus on vaja vastutust jagada, paremini hakkama. 
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ERIARVAMUSTE 

KÄSITLEMINE I. 

KAITSE-

REAKTSIOON 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Kaitsereaktsioon 

❖ Rünnak suhtlemises 

❖ Süüdistamise vältimine 

❖ Mina-keel 

❖ Vajadused  

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

MINA-KEEL 

 

 

FAKTID 

 

 

VAATENURK 

  

 

TUNNETE MÄRKAMINE 

 

 

HOOLIMINE 

 

  

VAJADUSTE MÄÄRAMINE 

 

 

KÕRVALTVAADE 

 

 

MIDA ME EI VAJA: 

 

 

SÜÜDISTAMINE 

 

 

KAITSE 

 

 

1. SISSEJUHATUS (3 MIN) 

Täna vaatame videoklippi ühest tüdrukust, kes pole rahul sellega, 

kuidas õpetaja teda hindas. Kas teil on olnud selliseid olukordi?  

Palun jälgige hoolega, mis toimub, mis juhtub ja miks. Pärast ma 

esitan teile nähtu põhjal küsimusi. 

 

2. VIDEOKLIPP „HINDE 

VAIDLUSTAMINE“ (3 MIN) 

VIDEOKLIPI ESIMENE OSA  

Näita video „Hinde vaidlustamine“ esimest osa (kuni Emily 

lahkumiseni peale õpetajaga esimesel korral rääkimist) 

 

3. ARUTELU (10 MIN) 

GRUPIARUTELU 2-4 LIIKMELISTES GRUPPIDES.  

❖ Jätame siinkohal selle klipi seisma. Mida nägite ja miks selline 

situatsioon tekkis? 

❖ Kas olete ise ka kogenud sarnaseid olukordi? Jaga pinginaabriga 

või grupis.  

❖ Räägi ka sellest, mida tundsid ja mida tegid oma olukorras. 

❖ Tagasi klipi juurde. Mida mõlemad osapooled võisid tunda? 

❖ Kas üldse saab midagi selles olukorras teha? 

❖ Mida arvate, kuidas tema jutt õpetajale mõjus? 

 

4. KOMMENTAAR (10 MIN) 

TEOORIA RÜNDAMISEST JA ENESKAITSEST 

Kui suhtlus mõjub ründavana, võib see kuulajas tekitada 

kaitsereaktsiooni. Kaitsereaktsioone võib olla erinevaid: näiteks 

võib inimene vastata sarkasmiga, ise vastu rünnata, oma käitumist 

õigustada, kriitikat eitada või hoopis eemalduda ja edasist suhtlust 

vältida (S. D. Lane, „Interpersonal Communication: Competence 

Küsi klassilt: (vali mõned õpilased) 
 

❖ Kas teil endil on olnud sarnaseid olukordi? Kui 

jah, mida sa ise oled sellistes olukordades 

teinud? Kui ei ole teinud, siis miks? 

❖ Mis te arvate, mida tundis Emily? Õpetaja?  
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HINNANGUD 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Vaata ise veel kord läbi filmiklipp. 

❖ Pane valmis film "Hinde 

vaidlustamine" 

❖ Valmistu klassis klipi näitamiseks. 

Vajad arvutit, ekraani ja kõlareid. 

Enne tunni algust veendu tehnika 

toimimises. 

PANE TÄHELE 

 

❖ Agressiivsus tekitab vastu-

agressiivsust. Ründamine võib viia 

teise inimese kaitseseisundisse.  

❖ Kaitseseisundis inimene pole 

valmis kuulama, sest tegeleb oma 

emotsioonidega. 

❖ Probleemist tuleb rääkida mina-

keeles, et vältida ründamist ja 

kaitsereaktsiooni. 

 

MINU MÄRKMED: 

 
………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

and Contexts). Videos näiteks õpetaja eitab Emily süüdistusi („ma 

kindlasti ei seletanud segaselt“) ja lõpetab suhtluse („mine nüüd 

koju… mul ei ole vaja praegu kuulata su süüdistusi“). 

Kaitsereaktsiooni mõte on kaitsta mingit osa inimese minapildist 

või enesehinnangust, mida ta usub tõsi olevat (nt „ma olen hea 

õpetaja“, „ma olen õiglane“). Kui süüdistused lähevad nende 

uskumuste ja vajadustega vastuollu, võibki tekkida rünnaku tunne 

(D. Soules, „Defensiveness: Addressing Barriers to 

Communication“).  

 NB! 

Arvesta, et kui inimene tunneb ennast rünnatuna, siis 

ta hakkab ennast kaitsma ning selle emotsiooni sees 

on tal keeruline sinust aru saada.  

Oluline on aru saada, et inimesed tajuvad sinu öeldut erinevalt ja 

mõnikord võivad tunda ennast rünnatuna, isegi siis, kui sulle 

tundub, et sa ei solvanud kedagi. 

 

5. INDIVIDUAALNE JA GRUPITÖÖ (15 

MIN) 

Individuaalne töö:  

Mõtle kahe situatsiooni peale, kus kogesid suhtluspartneri (või 

enda) kaitsereaktsiooni. Pane see situatsioon lühidalt kirja. Sõnasta 

ja pane kirja kaks lauset mina-keeles, millega pöörduksid oma 

vestluskaaslase poole. 

 

Grupitöö: Jagunege kolmesteks gruppideks ja proovige need 

laused läbi. Üks on see, kes mina-keeles oma mõtted ja tunded 

välja ütleb, mängides, et vestluskaaslane ongi selles olukorras 

osalenud inimene. Teine lihtsalt kuulab ja püüab aru saada, mis 

reaktsiooni võiks sellised laused tekitada. Kolmas on vaatleja, ja 

tema annab pärast tagasisidet, kas mina-keelt kasutati korrektselt, 

kuidas see mõjus ja kuidas pöördumine kõrvaltvaatlejale tundus. 

Tagasisidet annavad ka pöörduja (kuidas tundus?) ja see, kellele 

öeldi. Seejärel vahetage rolle. Lõpuks jagage oma mõtteid ja 

kogemusi sel teemal.  

 

6. SUURE RINGI ARUTELU (3 MIN) 

Kuidas läks? Mis oli keeruline? Kuidas erinevatele osapooltele 

öeldu tundus? 
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7. GRUPITÖÖ (10 MIN) 

Seekord vaatame seda situatsiooni selle pilguga, millised võisid olla Emily ja õpetaja VAJADUSED.  

❖ Mida vajas Emily? Kuidas ta soovis ennast tunda? 

❖ Mida võis vajada õpetaja? Mida ta tahaks enda kui õpetaja kohta mõelda? 

 

GRUPIARUTELU 2-4 LIIKMELISTES GRUPPIDES.  

Jaga klass gruppideks ja tehke läbi taaskord šaakali ja kaelkirjaku harjutus, lähtudes Emily ja õpetaja 

vajadustest 

 

8. ŠAAKALI JA KAELKIRJAKU HARJUTUS (15 MIN)  

Klassi ette asetatakse 4 tooli. Nende ette asetatakse põrandale sildid, mis kirjeldavad sinu erinevaid vaateid : 

ŠAAKAL SEES (närid iseenda kallal), ŠAAKAL VÄLJAS (närid teise kallal ehk süüdistad teist osapoolt), 

KAELKIRJAK SEES ehk MINU TUNDED ja VAJADUSED, KAELKIRJAK VÄLJAS ehk TEISE OSAPOOLE 

TUNDED ja VAJADUSED. Vajadusel võib õpetaja teha veelkord klassi ees ette oma näite, siis saadab 

paarides/kolmikutes õpilased oma näiteid läbi tegema (võtavad 4 tooli, paigutavad sildid nende ette või lihtsalt 

jätavad meelde, mis tool oli mis). Alternatiivina õpetaja oma näitele saab tuua ka näite filmist, Emily näitel. Õpetaja 

istub näite kirjeldamiseks ise erinevatele toolidele klassi ees ja toob igaühe peal näiteid selle vaatenurga kohta, 

seejärel lähevad õpilased tegema oma versioone. Näiteks: „Šaakal sees“ tähendab, et Emily mõtleb ennast 

süüdistavaid mõtteid: „Miks ma ometi paremini ei õppinud! Ma oleksin võinud ju üle küsida, mida ta täpselt mõtles 

selle küsimuse all! Miks ma ometi ei küsinud? Ma teen alati liiga kiireid järeldusi ja arvan, et tean ise, mida on 

küsimusega mõeldud! Miks ma ometi nii loll olin, et ei täpsustanud?!“ Jne. Šaakal väljas tähendab õpetaja 

süüdistamist: „Miks ta pidi mulle selle kolme panema! See on nii ebaõiglane! Ta üldse ei süvene meie töödesse! 

Kui ta oleks minu ja mu pinginaabri töid võrrelnud, oleks ta aru saanud, et minu oma oli tegelikult täpsem! 

Õpetajad on nii ebaõiglased!“ Jne. Kaelkirjaku vaade on ülevalt-vaade, nn helikopteri vaade, tema näeb rohkem, sh 

sinu ja teiste inimeste vajadusi. Seepärast on tark võtta antud olukorras ka kõrgelt- või kõrvaltvaataja pilt ja 

vaadelda olukorda enda ja teise vajaduse aspektist. Emily puhul: „Mida ma selles olukorras tundin? Mida vajasin? 

Mida tahtsin? Kas ma tahan, et mul oleksid kõik viied? Ei, seda mitte, pigem häiris mind ebaõigluse tunne ning 

sügaval sisimas ka see, et ma tegelikult tahan seda ainet paremini osata, aga seekord ei tulnud välja. Ma olin endas 

pettunud, sest ma tahan paremini osata ning tahan endast mõelda kui hästi hakkama saavast inimesest. Seega selles 

olukorras sai ilmselt kahjustada minu vajadus õiglustunde järele ja minu pilt endast kui hakkamasaavast inimesest. 

Ma ehmusin ära, kuna tundsin end saamatuna ja seda ma ei tahaks enda kohta tunda. Seepärast ägestusingi ja 

reageerisin üle.“  

 

9. ARUTELU KLASSIGA (5 MIN) 

ARUTELU SUURES RINGIS  Emily ja õpetaja üle: 

❖ Mis tulemusteni jõudsite? 

❖ Millised vajadused kummalgi osapoolel olid?  

Jagame harjutuse tulemusi klassiga.  

 

Räägi klassile:  

Inimeste käitumise taga on sageli nende vajadused. Kirjutame tulemused tahvlile – mis võisid olla  

❖ Õpetaja vajadused 
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❖ Emily vajadused 

 

Mis võis olla õpetaja vajadus?  

❖ Vajadus olla aktsepteeritud?  

❖ Vajadus olla tunnustatud? 

❖ Vajadus teha tähendusrikast, mõtekat tööd?  

❖ Vajadus olla tubli?  

❖ Vajadus mõelda enesest kui õiglasest inimesest?  

 

Kommenteeri:  

„Mida võis tunda õpetaja? Mis võisid olla tema vajadused?“ Võib-olla tahtis ka tema tunda end hakkamasaava, hea 

õpetajana ja mina oma süüdistamisega andsin mõista, justkui ta poleks seda? Ehk tahtis ta mõelda endast kui väga 

heast õpetajast ja minu tagasiside tekitas temas halva tunde, et ta pole piisavalt hea? Ning seepeale asus ta end 

kaitsma, kuna tunne oli nii tugev, et ta ei suutnud esialgu mõelda, kuidas mina end tunnen?“ Jne.  

 

Mis võis olla Emily vajadus? 

❖ Vajadus olla õiglaselt koheldud?  

❖ Vajadus olla tunnustatud? 

❖ Vajadus olla tubli?  

❖ Vajadus töö maht = hinne 

❖ Vajadus säilitada enda minapilt kui heast õpilasest?  

 

10. KOKKUVÕTE (1 MIN) 

Nüüd oleme rääkinud süüdistamisest versus vajadustest. Oluline on mõista, mis on situatsioonis sinu vajadused ja 

teise vajadused. Enda ja teise (vajaduste) mõistmine on lahenduse võti.  

❖ Agressiivsus tekitab vastu-agressiivsust. Ründamine võib viia teise inimese kaitseseisundisse.  

❖ Kaitseseisundis inimene pole valmis kuulama, sest tegeleb oma emotsioonidega. 

❖ Probleemist tuleb rääkida mina-keeles, et vältida ründamist ja kaitsereaktsiooni. 
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Emily pole rahul oma kontrolltöö hindega. Ta tunneb, et teda on ebaõiglaselt koheldud ning läheb sellest õpetajale 

teada andma, tehes seda esimeses filmi osas pigem ründaval kui selgitaval viisil. Seepeale läheb õpetaja 

kaitseseisundisse ning asub end omakorda õigustama. Vastandumine päädib tüliga ja lõpeb vastastikuse mõistmiseta, 

ning Emily lahkub pahaselt koolist. Kodus märkab Emily pahameelt ema, kes, kasutades kuulamis- ja 

peegeldamistehnikaid, uurib koolis juhtunu kohta täpsemalt ning esitab küsimusi, mille käigus hakkab Emily taipama, 

miks rääkimine õpetajaga ei õnnestunud. Ema julgustusel proovib ta järgmisel päeval õpetajaga uuesti rääkida, seekord 

mina-keeles ning ründamata, vaid omaenese tunnetest ja mõtetest rääkides. Seekord saavutatakse rahulik 

teineteisemõistmine.  

Filmi eesmärk on õpetada mõistma, miks sellistes olukordades tülid tekivad, mida tähendab kaitseseisund ning miks 

inimesed reageerivad süüdistustele teisiti kui kuulamisele ja mõistmispüüdele. Ka õpetatakse filmi käigus peegeldamis- 

ja kuulamisoskusi ning filmi vaatamisele järgnevad paaris- ja grupitööd ning kuulamisülesanded on mõeldud neid oskusi 

harjutama ja kinnistama.  
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ERIARVAMUSTE 

KÄSITLEMINE II. 

KOGEMUSE 

KIRJELDAMINE, 

KUULAMINE 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Kogemuse kirjeldamine: faktid, 

tunded, vajadused, mida tahan 

❖ Kuulamine 

❖ Peegeldamine 

❖ Mina-keel 

TÖÖRIISTAKAST 

 

 

MINA-KEEL 

 

 

HOOLIMINE 

 

 

FAKTID 

 

 

VAATENURK 

 

  

KUULAMINE, PEEGELDAMINE 

 

  

TUNNETE MÄRKAMINE 

 

  

VAJADUSTE MÄÄRAMINE 

 

 

MIDA ME EI VAJA: 

 

 

SÜÜDISTAMINE 

 

1. SISSEJUHATUS (2 MIN) 

Räägi klassile: 

Eelmisel korral vaatasime üht filmiklippi õpetajast ja Emilyst, kes 

tundis, et teda pole õiglaselt koheldud, aga ta ei osanud seda 

õpetajale öelda. Täna läheme selle teemaga edasi ja vaatame veel 

üht viisi, kuidas olukorrale otsa vaadata ja milline võiks olla 

võimalik lahendus.  

 

2. KORDAMINE (2 MIN) 

LÜHIDALT EELMISE TUNNI MEELDETULETAMINE  

Mõned teist ütlesid, et nad on ise sarnast olukorda kogenud, aga 

ei võtnud midagi ette. See on elus üsna tavaline. Mõnikord 

välditakse tüli, mõnikord on niimoodi turvalisem. 

Koolisituatsioonis on lõppude-lõpuks õpetaja võimupositsioonil ja 

tema tülliminek ei pruugi olla hea mõte. Aga kas saaks ka nii, et 

tülli ei minda? 

 

3. VIDEOKLIPP „HINDE 

VAIDLUSTAMINE“. VIDEO II OSA 

(4 MIN) 

Kas tahate näha, kuidas Emily lugu edasi läks? 

 

VIDEOKLIPI TEINE OSA  

Näita filmiklippi „Hinde vaidlustamine“, kas kogu klippi või 

ainult 2. Osa, kuni lõpuni.  

 

4. SUURE RINGI ARUTELU JA 

KOMMENTAAR (5 MIN) 
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KAITSE 

 

 

HINNANGUD 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Valmista ette (trüki välja) töölehed 

kogemuse kirjeldamise 

harjutamiseks.  

❖ Valmista ette (trüki välja) töölehed 

kuulamise ja peegeldamise 

reeglitega.  

❖ Pane valmis videoklipp „Hinde 

vaidlustamine“.  

❖ Korda üle või uuri kirjandust 

kuulamise ja peegeldamise 

kasutamise kohta.  

PANE TÄHELE 

 

 

❖ Probleemi tekkides analüüsi fakte, 

mõtteid, tundeid, vajadusi ning 

räägi teise inimesega  

❖ Räägi mina-keeles, et vältida 

ründamist ja kaitsereaktsiooni. 

❖ Kuula teist osapoolt. Peegelda. 

Püüa mõista nii enese kui ka tema 

tundeid ja vajadusi. 

 

MINU MÄRKMED: 

 
 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

 

5. HARJUTAMINE,  TÖÖLEHT (8 MIN) 

TÖÖLEHE TÄITMINE KLASSIS  

Palu õpilastel täita tööleht. Selgita: 

Töölehel on kujutatud inimene, ning välja toodud eraldi alad koos 

nimetustega – FAKTID (observations) – töölehel on faktide 

sümbolina silmad, sest faktid on ainult need osad olukorrast, mida 

me näeme või kuuleme, mida saaks filmida või lindistada. Ülejäänu 

on meie endi mõtted ja oletused või tõlgendused teise inimese 

käitumisest, sageli on meie mõtted teise inimese kohta aga juba 

hinnangulised). TUNDED (süda); VAJADUSED (töölehel inimese 

sügav sisemus, keskkoht); MIDA MA TAHAN (käsi). Kõrval on 

teine inimene, sümboliseerimaks teist osapoolt olukorras. Käed 

lähevad kokku tahtmiste (request) pinnal, st alles siis, kui me 

saame aru, mis on faktid ning mõlema osapoole tunded, vajadused 

ja tahtmised, saame edasi minna ettepanekutega, ehk omavahelise 

aruteluga teemal, et mis me siis nüüd edasi teeme.  

 

1) Kõigepealt täidavad õpilased töölehel lüngad, 

lähtudes videoklipis näidatud olukorrast (õpetaja, 

Emily seisukohast).  

2) Seejärel oleks kasulik, kui õpilased võtaksid iseenda 

näite ning selle samuti lahti kirjutaksid.  

 

Räägi klassile: 

Palun kirjuta mõlema osapoole kohta (Emily, õpetaja), millised olid 

antud loos faktid, millised võisid olla Emily tunded, mõtted, 

tahtmised ja vajadused ning millised õpetaja omad.  

 

MÕELGE LÄBI: 

❖ Mis on selles loos fakt ja mis ei ole? Millised on Emily hinnangud? 

❖ Mis on oluline, kui Emily tahab, et õpetaja teda mõistaks?  

❖ Millele selles olukorras tuleks keskenduda ja millele mitte? 

 

 

  

 

Küsi klassilt:  
 

❖ Mida nägite? Mis mõtteid see tekitas? 

❖ Mida ema tegi? Mida ta õigesti tegi? Kui õpilased ei 

märka, suuna nende tähelepanu järgmistele ema 

tegevustele: Peegeldas. Ei olnud ründav. Ei 

süüdistanud. Küsis. Kuulas. 

❖  
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6. ARUTELU JA KOKKUVÕTE HARJUTUSEST (8 MIN) 

Arutle klassiga, mida nad töölehte täites tähele panid ja mis on oluline, kui tahad, et teine osapool ei asuks 

kaitsesse ja et sind mõistetaks. 

 

KOKKUVÕTE TEHTUD HARJUTUSEST:  

Oluline on aru saada, mis on faktid, ning mis on sinu enda hinnangud või mõtted. Samuti, millised on sinu ja teise 

osapoole tunded ning mis on tunnete all, st millised vajadused on olukorras täitmata. Rääkida tuleb mina-keeles. 

Rääkimisviisist sõltub, kas teine on valmis sind kuulama ja kas suudate olukorda muuta. Võib juhtuda, et peale 

rääkimist saad aru, et probleemi polnudki või et seda ei saa lahendada, kuid enamasti lahenevad probleemid rääkides.  

 

NB! 

Täpselt nagu ka Alexi ja Fredi loos, kordame siinkohal järgmisi põhitõdesid suhtlemises:  

Kui oled otsustanud end kehtestada, pead alati arvestama ka vastupanuga. Teine osapool võib ikkagi tunda end 

ohustatuna ja asuda end kaitsma. See on loomulik. VÕTA AEGA, ET TA ÄRA KUULATA JA PÜÜA PÄRISELT 

MÕISTA. KUULAMINE JA ENESE MÕTETE-TUNNETE SELGITAMINE PEAVAD SELLES PROTSESSIS KÄIMA 

VAHELDUMISI NING NIIKAUA, KUNI MÕLEMAD OSAPOOLED TUNNEVAD, ET NEID ON MÕISTETUD. 

Alles seejärel saab liikuda arutelu ja kokkulepeteni, et mida siis teha või kuidas järgmisel korral tagada, et enam nii 

ei juhtuks. 

 

OLULINE ON SUHTUMINE PARTNERISSE 

Püüa teda kuulata uudishimuga, püüa kuulata tõeliselt ning väljendada oma hoolimist teie koostöö ja suhte osas. 

Püüa aru saada, milline on tema vaatenurk ja kogemus, ning milline on sinu kogemus ja sinu lugu. 

 

MINA-KEEL 

KASUTA MINA-KEELT JA PEEGELDA VESTLUSPARTNERI MÕTTEID JA TUNDEID! 

Mina-keel on kõige lihtsam viis vältida teise inimese tunnet, et teda süüdistatakse. NB! Kui räägid oma vajadustest, 

räägid automaatselt mina-keeles.  

Pea meeles, et OLULINE ON KASUTADA MINA-KEELT, rääkida enda mõtetest ja tunnetest, andmata teisele 

osapoolele hinnangut. Erista, mis on faktid ja mis on sinu tunded või mõtted antud loo kohta. Kirjelda olukorda 

kiretult ja hinnanguvabalt, jäädes faktide juurde. Tee vahekokkuvõtteid ja peegeldusi partneri jutule. Kui sulle tundub, 

et vestluspartner on sulgunud kaitsepositsiooni, küsi, kuidas ta end tunneb, kas ta on pahane või kas ta soovib üldse 

praegu vestlust jätkata (kuid ära lase sel ka liiga kaugele libiseda või teemat vältida, vajadusel leppige kokku mõni 

muu aeg samal nädalal). Küsi, mida sa saaksid teha, et ta end paremini tunneks ja lukku ei läheks. Kuula avatult, ära 

anna nõu ega õpeta. Peegelda, sõnasta ümber („Kas ma sain õigesti aru…?“, „Niisiis, sa mõtled…“, „Sulle siis tundub, 

et …?“ Jne.. Käsitle lugu kui kahe erineva inimese erinevat nägemust olukorrast, mitte kui hinnangut sulle või talle. 

Vestluse edu sõltub mõlema osapoole tahtest kuulata, olla uudishimulik ja hooliv. 
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7. TEOORIA. AKTIIVSE KUULAMISE JA PEEGELDAMISE REEGLID (10 

MIN)  

Järgnev tugineb allikale One2One Learning, autorid Monika Kėžaitė–Jakniūnienė, Mark E.Taylor, http://www.salto-

youth.net/Training-And-Cooperation ja youthpass@salto-youth.net) jt, vt täpsemalt lugemisminutite lehekülgedelt. 

Aktiivse kuulamise eesmärk on selgelt mõista rääkija muret või seisukohta ning näidata välja oma siirast huvi 

rääkija jutu vastu. Selline kuulamine nõuab mõlema osapoole aktiivset suhtlust ja huvi üksteisest aru saamise vastu. 

Seetõttu on oluline kuulaja hoiak – aktiivset kuulamist saame harrastada siis, kui oleme valmis vestluspartneri ja 

tema olukorra vastu tõelist huvi tundma ja seda välja. Aktiivne kuulamine koosneb mitmest tehnikast, mida on 

allpool kirjeldatud. Kasulik on aga meeles pidada, et lisaks nende tehnikate kasutamisele on aktiivse kuulamise 

puhul oluline põhimõtteline tähelepanu, huvi ja empaatia rääkija suhtes. 

 

SIIN ON MÕNED TEHNIKAD: 

 

TUGI JA JULGUSTAMINE VESTLUSE AJAL: Kasuta lühikest fraasi, kehaliigutust või sõna, näitamaks 

teisele inimesele, et te kuulate. See loob ka sõbraliku õhkkonna. Näiteks „jah“, „tõesti?“, „OK“, „see on küll 

huvitav!“, noogutamine ja/või naeratamine. 

 

Rääkijale on oluline näha, et vestluspartner teda kuulab ja tema vastu huvi tunneb. Kuulamise välja näitamine ja 

sõbraliku õhkkonna loomine julgustavad rääkijat end rohkem avama. Rääkijat saab toetada ja julgustada väikeste 

verbaalsete või mitteverbaalsete märkidega. Näiteks aitab naeratamine, silmside, noogutamine, enda keha rääkijale 

poole kallutamine jms. Samuti ei ole vaja karta mõningast vaikust vestluses. Kui vestluspartnerile on mõnest 

teemast rääkimine raske, võib ta vajada natuke aega end koguda. Sellistel hetkedel võime vajadusel väljendada tuge 

ja mõistmist kuid ei pea vaikust tingimata kohe oma mõtetega täitma. 

 

PEEGELDAMINE: Julgustamaks inimest rääkimist jätkama, võite kasutada ka peegeldamist. Peegeldamine 

tähendab, et korratakse peaaegu täpselt seda, mida rääkija ütles. See peaks olema lühike ja lihtne. Tavaliselt piisab, 

kui korrata lihtsalt võtmesõnu või paari viimast sõna, mida räägiti. Intonatsioon mängib seejuures suurt rolli. 

Näiteks kui rääkija lõpetab lause sõnadega “…ja see ajas mu nii vihaseks”, siis võib kuulaja sõnumit peegeldada 

sõnadega “see ajas su väga vihaseks”. Sellist peegeldamist pole vaja kasutada peale igat lauset, sest nii võib see 

tüütuks muutuda, kuid õigetel hetkedel kasutades annab peegeldamine rääkijale mõista, et tema sõnumit on 

kuuldud. Lisaks julgustab peegeldamine vestluspartnerit rohkem rääkima, seega on see eriti kasulik, kui kuulaja ei 

tea parajasti, mida öelda, või soovib, et rääkija oma kogemusest veel rohkem räägiks. 

 

ÜMBERSÕNASTAMINE: Ümbersõnastamine tähendab kõneleja öeldu peegeldamiseks erinevate sõnade 

kasutamist. See mitte ainult ei näita, et te kuulate, vaid ka seda, et proovite aru saada, mida kõneleja räägib. 

Ümbersõnastamisel on väga oluline, et te ei esitaks esineja mõtete, tunnete või tegevuse kohta oma ideid ega 

küsimusi. Ümbersõnastamise peamine eelis on, et see aitab kõnelejal paremini iseennast, oma mõtteid ja ideid 

mõista. Samuti aitab see vähendada vestluse kiirust, nii et saaks toimuda sügavam analüüs. Võimalikud viisid 

ümbersõnastamise alustamiseks:  

• „Kui ma sinust õigesti aru saan, siis ...“  

• „Ehk teisisõnu võiks see olla …“  

• „Las ma ütlen selle niimoodi …“  

• „Paranda mind, kui ma eksin, aga kas sa tahad öelda, et …“ 

mailto:youthpass@salto-youth.net
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Ümbersõnastamine on kasulik mitmel põhjusel. Esiteks näitab see mitte ainult seda, et me rääkijat kuulame, vaid 

ka seda, et proovime tema sõnumist aru saada. Samuti aitab see vältida valestimõistmisi, kuna annab rääkijale 

võimaluse kuulajat parandada. Lisaks annab see ka kuulajale võimaluse oma mõtteid ja tundeid paremini mõista 

ning vähendab vestluse kiirust, nii et saaks toimuda sügavam analüüs.  

 

Kokkuvõtete tegemine on ümbersõnastamise laiendatud versioon. Selle puhul võetakse kokku kõik, mis 

siiamaani öeldud on, sealhulgas rääkija tunded ja põhilised sõnumid. Ka kokkuvõtete tegemine aitab vestluse 

kiirust vähendada. Seda on kasulik teha enne vestluse lõpetamist või enne uue teema juurde liikumist. 

 

TÄPSUSTAMINE: Kuna aktiivse kuulamise mõte on vestluspartnerist võimalikult hästi aru saada, on tihti 

kasulik küsida täpsustavaid küsimusi, et olukorra kohta rohkem informatsiooni saada. Lisaks teisest paremini aru 

saamisele on täpsustamine kasulik ka seetõttu, et annab rääkijale mõista, et meid huvitab tema jutt. Eelistada 

tuleks avatud küsimusi (nt “Mida sa silmas pead, kui sa ütled…”) ning vältida suunamist.  

 

NB! Pane tähele, et kuulamisharjutusi tehes ei tehtaks tüüpilisi vigu kuulamisel. Levinud ohukohad ehk kuulamisblokid on 

näiteks:  

 

VAIDLEMINE. Kui vestluspartner ütleb midagi, millega me ei nõustu, võib tekkida kiusatus talle kohe vastu vaielda. Kui 

aga keskendume ainult vaidlemisele, ei suuda me tegelikult teist tõeliselt kuulata. Aktiivne kuulamine ei tähenda, et 

peaksime tingimata teise inimese seisukohtadega nõustuma või ei tohiks oma arvamust avaldada. Küll aga peaksime 

proovima teist inimest mõista – miks ta midagi mõtleb või tunneb. 

 

LIIGNE ENDA KOGEMUSTELE KESKENDUMINE. Tihti juhtub, et teise inimese jutt tuletab meile meelde mõne 

seiga meie enda elust. Tihti võib nende kogemuste jagamine olla hea – näiteks võib rääkijal olla lohutav või põnev kuulda, 

et ka kuulaja on sarnast probleemi kogenud, mõistab tema tundeid ja oskab võibolla nõugi anda. Samas aga tuleks meeles 

pidada, et enne oma kogemuse kirjeldamist tuleks võtta piisavalt aega ka teise inimese ära kuulamiseks ja tema 

kogemusele keskendumiseks. Ka sarnast olukorda võivad erinevad inimesed kogeda erinevalt, seega me ei pruugi tegelikult 

teada, kuidas teine end tunneb, kui me teda ei kuula. Kui vastame igale teemale ainult enda lugudega, ilma et laseks teisel 

oma jutu lõpetada, ei saa me tegelikult teist tundma õppida või aidata. 

 

LIIGA VARA NÕU ANDMINE. Kui keegi tuleb oma probleemist rääkima, tunneme tihti, et peaksime talle mingit nõu 

andma. Nõu andmine pole halb – vahel tulevad meil tõesti head mõtted, millega vestluspartnerit aidata ning vahel võibki 

keegi tulla ainult nõu küsima. Siiski ei pruugi see alati olla ainus asi, mida vestluspartner vajab. Talle võib olla oluline, et 

kuulaja kuulaks ja teadvustaks ka tema tundeid. Võibolla ta ei otsigi nõu vaid lihtsalt mõistmist või võimalust oma 

probleemist rääkida. Seega, kui rääkija kannatab parasjagu mõne negatiivse emotsiooni all, on kasulik anda talle võimalus 

probleemist rääkida ning alles seejärel vajadusel nõu anda. 

 

Kuulamisblokkide juurde pöördume tagasi tunnis „Agressiivne käitumine“. Kui soovid teema kohta rohkem teada, siis loe 

lisa lehekülgedelt „Õpetaja lugemisminutid. Kuulamine.“ Kui soovid, võid need lehed lisamaterjalina jagada ka õpilastele.  
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8. HARJUTUSE SISSEJUHATUS. AKTIIVNE KUULAMINE JA 

PEEGELDAMINE (3 MIN)  

Jaota laiali töölehed peegeldamise reeglitega ja räägi teooriat peegeldamise kohta. Vaadake koos 

klassiga üle: 

REEGLID KUULAMISEKS: 

RÄÄKIJALE:  

 

1. MINA-KEEL! Räägi ainult enda nimel, enda tunnetest, mõtetest ja soovidest, ilma hinnanguteta ja süüdistusteta! 

2. Räägi LÜHIKESTE LAUSETEGA, et kuulaja jõuaks sind jälgida ja su mõtteid peegeldada.  

3. Aeg-ajalt jäta PAUSE, et kuulaja saaks su lauseid ümber sõnastada või kokku võtta.  

 

KUULAJALE:  

1. Ela teemasse sisse, SÜVENE sellesse, mida teine räägib. Püüa täielikult keskenduda. 

2. Hoia SILMSIDET ja sõnatut kontakti. Optimaalne silmside oleks 70% ajast uuringute järgi, loomulikult on 

määravaks individuaalne mugavus ning kultuurierinevuste arvestamine. 

3. ÄRA KOMMENTEERI! Keskendu rääkija mõtetele ning ära hakka nõu andma, vastu väitma  ega 

kommenteerima.  

4. KÕIGE LIHTSAM VIIS KONTROLLIDA, KAS SAID ÕIGESTI ARU, ON PEEGELDAMINE – korda kuuldut 

kas täpselt või oma sõnadega, aga võimalikult sarnaselt.  

5. Esita avatud küsimusi, VÄLDI SUUNAMIST. 

Õige lähenemine partnerile ja hea suhte alus on järgmine: mina pean lugu endast ja neist, kellega suhtlen. 

 

9. HARJUTUS. PEEGELDAMINE (9 MIN) 

Õpetaja annab peegeldamiseks lauseid ise ette.  

HARJUTUS KOLMIKUTES.  

Üks on rääkija, teine kuulaja, kolmas vaatleja (annab pärast tagasisidet, kas peegeldamine toimus korrektselt. 

Õpetaja kirjutab tahvlile mõned teemade püstituse algused (5-6), mille õpilased peavad ise lõpetama (omal valikul, 

vastavalt sellele, milline teema neid enim kõnetab või millest nad julgevad rääkida). Näiteks: „Kõige rohkem mind 

vihastab, kui…“; „Minu jaoks on kõige keerulisemad sellised olukorrad, kus…; „Ma vihkan…“; „Ma armastan…“; 

„Mõnikord ma imestan selle üle, ….“; „Viimati sattusin konflikti, kui…“; „Koolis on kõige raskem olukord see, 

kui…“; „Sõprade puhul on kõige keerulisem see, kui…“; „Minu hetke kõige suurem probleem on…“ „Mulle ei 

meeldi minu juures…“; „Mulle meeldib…“ jne. 

 

10.  HARJUTUS. PEEGELDAMINE (19 MIN) 

Jagunege kolmikuteks või nelikuteks.  

Alguses on üks paar see, kes peegeldab ja keda peegeldatakse. 
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Teised kaks on jälgijad – nemad jälgivad ja korrigeerivad vajadusel, kui peegeldamine ei toimu piisavalt täpselt, sest 

selle harjutuse puhul on alati oht, et üritatakse vestluspartnerile n-ö sõnu suhu panna, ei julgeta sõnu liiga täpselt 

korrata, kartes „papagoitada“ või näida naeruväärne. Tegelikult on just vastupidine oht, partnerit ebatäpselt 

tõlgendada, seepärast on oluline jälgida, et peegeldamine toimuks võimalikult partneri enese sõnadega.  

Seejärel vahetatakse rollid alguses üksteisega ning seejärel paariti - jälgijad muutuvad harjutajateks ja harjutajad 

jälgijateks.  

Õpilased peaksid võtma omaenese olukorra, mida nad tahaksid ka harjutada (kasulik on harjutada omaenese elust 

võetud situatsiooni nii, et partner mängib seda osapoolt, kellele reaalses elus tahetakse oma kogemust kirjeldada). 

Teise rolliks on AINULT teise osapoole sõnade, mõtete peegeldamine ja täpsustamine, nõu anda ja ise rääkima 

hakata ei tohi! Võib võtta eelmises tunnis juba mõeldud olukorra või uue.  

 

11. KOKKUVÕTE (5 MIN) 

Räägi klassile:  

Nimeta kaks mõtet, mille sellest tunnist endaga kaasa võtad.  

Vajadusel tee õpitust ka ise kokkuvõte ja rõhuta olulisemaid põhimõtteid tunni teemal. 
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AKTIIVNE KUULAMINE 

 

Teadlaste huvi kuulamisoskuste uurimise vastu algas juba 1940. aastatel, kuna hakkas selguma nende oskuste 

arendamise tähtsus nii õpilaste, juhtide, kui ka näiteks tervishoiutöötajate seas (Johnson, 2015). Näiteks on uuringutes 

leitud, et kuulamisoskuste – eriti aktiivse kuulamise – arendamine aitab muuhulgas töökohal kaasa paremate suhete, 

rahulolu ja produktiivsuse suurenemisele (Alessandra & Hunsaker,1993; Cooper, 1997), parandab arstide ja õdede 

suhtlust patsientidega (Duhamel & Talbot, 2004) ning mõjutab positiivselt igapäevast suhtlemist.  

Aktiivse kuulamise eesmärk on selgelt mõista rääkija muret või seisukohta ning näidata välja oma siirast huvi rääkija 

jutu vastu (McNaughton et al., 2008). Selline kuulamine nõuab mõlema osapoole aktiivset suhtlust ja huvi üksteisest 

aru saamise vastu. Seetõttu on oluline kuulaja hoiak – aktiivset kuulamist saame harrastada siis, kui oleme valmis 

vestluspartneri ja tema olukorra vastu tõelist huvi tundma ja seda välja näitama (Kėžaitė–Jakniūnienė & Taylor). 

Aktiivne kuulamine koosneb mitmest tehnikast, mida on allpool kirjeldatud. Kasulik on aga meeles pidada, et lisaks 

nende tehnikate kasutamisele on aktiivse kuulamise puhul oluline põhimõtteline tähelepanu, huvi ja empaatia rääkija 

suhtes. 

 

Aktiivse kuulamise tehnikad 

1. Tugi, julgustamine ja kuulamise välja näitamine 

Rääkijale on oluline näha, et vestluspartner teda kuulab ja tema vastu huvi tunneb. Kuulamise välja näitamine ja 

sõbraliku õhkkonna loomine julgustavad rääkijat end rohkem avama. Rääkijat saab toetada ja julgustada väikeste 

verbaalsete või mitteverbaalsete märkidega. Näiteks aitab naeratamine, silmside, noogutamine, enda keha rääkijale 

poole kallutamine jms (Topornycky & Golparian, 2016). Samuti saab kasutada fraase nagu „jah“, „tõesti?“, „OK“, 

“mhmh”, „see on küll huvitav!“ jne. Samuti ei ole vaja karta mõningast vaikust vestluses. Kui vestluspartnerile on 

mõnest teemast rääkimine raske, võib ta vajada natuke aega end koguda (Henderson & Byrne, 2016). Sellistel hetkedel 

võime vajadusel väljendada tuge ja mõistmist kuid ei pea vaikust tingimata kohe oma mõtetega täitma. 

 

2. Peegeldamine 

Peegeldamine tähendab, et korratakse peaaegu täpselt seda, mida rääkija ütles. Peegeldus peaks olema lühike ja lihtne. 

Tavaliselt piisab, kui korrata lihtsalt võtmesõnu või paari viimast sõna, mida räägiti. (Briggs, 2016). Näiteks kui rääkija 

lõpetab lause sõnadega “…ja see ajas mu nii vihaseks”, siis võib kuulaja sõnumit peegeldada sõnadega “see ajas su väga 

vihaseks”. Sellist peegeldamist pole vaja kasutada peale igat lauset, sest nii võib see tüütuks muutuda, kuid õigetel 

hetkedel kasutades annab peegeldamine rääkijale mõista, et tema sõnumit on kuuldud. Lisaks julgustab peegeldamine 

vestluspartnerit rohkem rääkima, seega on see eriti kasulik, kui kuulaja ei tea parajasti, mida öelda, või soovib, et 

rääkija oma kogemusest veel rohkem räägiks. 

 

3. Ümbersõnastamine ja kokkuvõtete tegemine 

Ümbersõnastamine tähendab kõneleja öeldu peegeldamiseks erinevate sõnade kasutamist (one2one). Võimalikud viisid 

ümbersõnastamise alustamiseks on näiteks: 

❖ „Kui ma sinust õigesti aru saan, siis ...“ 

❖ „Ehk teisisõnu võiks see olla …“ 

❖ „Las ma ütlen selle niimoodi …“ 

❖ „Paranda mind, kui ma eksin, aga kas sa tahad öelda, et …“ 
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Ümbersõnastamine on kasulik mitmel põhjusel. Esiteks näitab see mitte ainult seda, et me rääkijat kuulame, vaid ka 

seda, et proovime tema sõnumist aru saada. Samuti aitab see vältida valestimõistmisi, kuna annab rääkijale võimaluse 

kuulajat parandada (McKay, Davis & Fanning, 2009). Lisaks annab see ka kuulajale võimaluse oma mõtteid ja tundeid 

paremini mõista ning vähendab vestluse kiirust, nii et saaks toimuda sügavam analüüs.  

Kokkuvõtete tegemine on ümbersõnastamise laiendatud versioon. Selle puhul võetakse kokku kõik, mis siiamaani 

öeldud on, sealhulgas rääkija tunded ja põhilised sõnumid (Briggs, 2016). Ka kokkuvõtete tegemine aitab vestluse 

kiirust vähendada. Seda on kasulik teha enne vestluse lõpetamist või enne uue teema juurde liikumist. 

 

4. Täpsustamine 

Kuna aktiivse kuulamise mõte on vestluspartnerist võimalikult hästi aru saada, on tihti kasulik küsida täpsustavaid 

küsimusi, et olukorra kohta rohkem informatsiooni saada (McKay, Davis & Fanning, 2009). Lisaks teisest paremini aru 

saamisele on täpsustamine kasulik ka seetõttu, et annab rääkijale mõista, et meid huvitab tema jutt. Eelistada tuleks 

avatud küsimusi (nt “Mida sa silmas pead, kui sa ütled…”) ning vältida suunamist.  

 

Kuulamisblokid 

Tihti on aktiivne kuulamine keeruline, kuna kipume tegema asju, mis tegelikult teise mõistmisele kaasa ei aita. 

Kuulamisblokid on need mustrid, mida tuleks vältida, kuna need teevad tõelise kuulamise ja mõistmise raskemaks ning 

võivad viia isegi konfliktini (McKay, Davis & Fanning, 2009). 

 

1. Võrdlemine 

On väga loomulik võrrelda teise inimese kogemusi meie enda omadega, kuid mõnede võrdluste välja toomine võib 

vestlusele halvasti mõjuda. Näiteks kui keegi räägib meile oma probleemist, võime mõelda, et see ei ole üldse nii suur 

asi, sest minul on palju suuremaid probleeme. Või näiteks võime mõelda, et mina küll sellise asja peale endast välja ei 

läheks / mina küll poleks sellisesse olukorda sattunud jne. See kõik võib isegi tõsi olla, aga rääkijat selliste mõtete 

väljendamine ei aita. Me ei taha tekitada rääkijas tunnet, et tema mured ei ole piisavalt suured või et tema tunded ei 

ole “õiged”.  

 

2. Enda rääkimiskorraks valmistumine 

Loomulik on ka enne oma järgmist lauset mõelda, mida me öelda kavatseme. Tihti on see hea, kuna võimaldab meil 

oma mõtted võimalikult hästi sõnadesse panna, selle asemel, et kõik pähe tulevad mõtted välja öelda. Vahel aga võib 

enda rääkimiskorraks valmistumine hakata kuulamist segama. Oletame näiteks, et rääkija alustab oma juttu ning meil 

tuleb pähe üks meie meelest väga hea idee, kuidas kuulaja võiks oma probleemi lahendada. Siis me harjutame mõttes 

selle idee sõnastust ja ootame kannatamatult enda rääkimiskorda. Samal ajal aga ei anna me enam oma täit tähelepanu 

rääkija jutule ning võib juhtuda, et vahepeal mainis rääkija mõnda muud olulist detaili, mis oleks aidanud meil mõista, et 

meie idee ei olnudki kõige parem. Samuti võib näiteks juhtuda, et me tunneme, et ei tea, mida öelda. Seepärast 

mõtleme muudkui, mida me järgmiseks ütlema peaks ja ei pööra jällegi tegelikult tähelepanu rääkijale. Sellisel juhul 

oleks parem kuulata rääkija ära ning võtta siis enne vastamist natuke aega, et enda mõtteid sõnastada. 

 

3. Mõtete lugemine 

Mõtete lugemise puhul keskendume kuulamise asemel sellele, et teha rääkija kohta alusetuid oletusi. Näiteks võivad 

tekkida mõtted nagu “Ta ütleb küll, et tahab minuga aega veeta, aga ma vean kihla, et tegelikult ei taha” või “Ta 
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kindlasti mõtleb praegu, et ma olen loll”. Selle asemel, et pöörata tähelepanu sellele, mida rääkija päriselt ütleb, 

üritame oletada, mida ta “tegelikult” mõtleb ilma neid oletusi kinnitamata. 

 

4. Filtreerimine 

Filtreerimine tähendab, et kuulame ainult teatud asju, kuid mitte teisi. Võibolla näiteks kardame, et sõber on meie 

peale vihane ning keskendume igasuguste märkide otsimisele, mis selle kahtluse osas selgust annaks. Niipea kui 

kuuleme näiteks, et sõber ei ole tegelikult vihane, tunneme kergendust ja laseme mõtetel eemale triivida ega pööra 

enam vestlusele tähelepanu. Teistsugune filtreerimise näide on teatud sõnumite teadvustamise vältimine. Näiteks 

võime vältida selliste sõnumite kuulamist, mis tunduvad negatiivsed, kriitilised või ebameeldivad. 

 

5. Hinnangute andmine ja eelarvamused 

Kui meil on juba enne inimesega vestlemist tema kohta mõni negatiivne eelarvamus, siis ei pööra me tõenäoliselt 

piisavalt tähelepanu sellele, mida ta tegelikult räägib. Samuti võime anda ennatlikke hinnanguid mõnele ideele või 

mõttele, mida rääkija väljendab (nt see on küll rumal / silmakirjalik / hull vms), ilma et tema jutu kõigepealt lõpuni 

kuulaksime. 

 

6. Vaidlemine 

Kui vestluspartner ütleb midagi, millega me ei nõustu, võib tekkida kiusatus talle kohe vastu vaielda. Kui aga 

keskendume ainult vaidlemisele, ei suuda me tegelikult teist tõeliselt kuulata. Aktiivne kuulamine ei tähenda, et 

peaksime tingimata teise inimese seisukohtadega nõustuma või ei tohiks oma arvamust avaldada. Küll aga peaksime 

proovima teist inimest mõista – miks ta midagi mõtleb või tunneb. 

 

7. Liigne enda kogemustele keskendumine 

Tihti juhtub, et teise inimese jutt tuletab meile meelde mõne seiga meie enda elust. Tihti võib nende kogemuste 

jagamine olla hea – näiteks võib rääkijal olla lohutav või põnev kuulda, et ka kuulaja on sarnast probleemi kogenud, 

mõistab tema tundeid ja oskab võibolla nõugi anda. Samas aga tuleks meeles pidada, et enne oma kogemuse 

kirjeldamist tuleks võtta piisavalt aega ka teise inimese ära kuulamiseks ja tema kogemusele keskendumiseks. Ka 

sarnast olukorda võivad erinevad inimesed kogeda erinevalt, seega me ei pruugi tegelikult teada, kuidas teine end 

tunneb, kui me teda ei kuula. Kui vastame igale teemale ainult enda lugudega, ilma et laseks teisel oma jutu lõpetada, ei 

saa me tegelikult teist tundma õppida või aidata. 

 

8. Liiga vara nõu andmine 

Kui keegi tuleb oma probleemist rääkima, tunneme tihti, et peaksime talle mingit nõu andma. Nõu andmine pole halb 

– vahel tulevad meil tõesti head mõtted, millega vestluspartnerit aidata ning vahel võibki keegi tulla ainult nõu küsima. 

Siiski ei pruugi see alati olla ainus asi, mida vestluspartner vajab. Talle võib olla oluline, et kuulaja kuulaks ja teadvustaks 

ka tema tundeid. Võibolla ta ei otsigi nõu vaid lihtsalt mõistmist või võimalust oma probleemist rääkida. Seega, kui 

rääkija kannatab parasjagu mõne negatiivse emotsiooni all, on kasulik anda talle võimalus probleemist rääkida ning alles 

seejärel vajadusel nõu anda. 
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TÖÖLEHT: ENESE MÕISTMINE JA OMA KOGEMUSE KIRJELDAMINE TEISELE 

KOGEMUSE MÕISTMINE JA KIRJELDAMINE 
 

1) Täida lüngad, lähtudes videoklipis näidatud olukorrast (õpetaja/Emily seisukohast): 

 

 
 

2) Täida lüngad iseenda näite põhjal: 

 

 

  

 

 



TÖÖLEHT: ENESE MÕISTMINE JA OMA KOGEMUSE KIRJELDAMINE TEISELE 

REEGLID KUULAMISEKS 
 

RÄÄKIJALE:  

 

❖ Mina-keel! Räägi ainult enda nimel, enda tunnetest, mõtetest ja soovidest, ilma hinnanguteta ja 

süüdistusteta! 

❖ Räägi lühikeste lausetega, et kuulaja jõuaks sind jälgida ja su mõtteid peegeldada.  

❖ Aeg-ajalt jäta pause, et kuulaja saaks su lauseid ümber sõnastada või kokku võtta.  

 

KUULAJALE:  

❖ Ela teemasse sisse, süvene sellesse, mida teine räägib. Püüa täielikult keskenduda. 

❖ Hoia silmsidet ja sõnatut kontakti. Optimaalne silmside oleks 70% ajast uuringute järgi, loomulikult on 

määravaks individuaalne mugavus ning kultuurierinevuste arvestamine. 

❖ Ära kommenteeri! Keskendu rääkija mõtetele ning ära hakka nõu andma, vastu väitma  ega 

kommenteerima.  

❖ Kõige lihtsam viis kontrollida, kas said õigesti aru, on peegeldamine – korda kuuldut kas täpselt 

või oma sõnadega, aga võimalikult sarnaselt.  

❖ Esita avatud küsimusi, väldi suunamist. 

 

  

 

 

TÖÖLEHT: ENESE MÕISTMINE JA OMA KOGEMUSE KIRJELDAMINE TEISELE 

REEGLID KUULAMISEKS 
 

RÄÄKIJALE:  

 

❖ Mina-keel! Räägi ainult enda nimel, enda tunnetest, mõtetest ja soovidest, ilma hinnanguteta ja 

süüdistusteta! 

❖ Räägi lühikeste lausetega, et kuulaja jõuaks sind jälgida ja su mõtteid peegeldada.  

❖ Aeg-ajalt jäta pause, et kuulaja saaks su lauseid ümber sõnastada või kokku võtta.  

 

KUULAJALE:  

❖ Ela teemasse sisse, süvene sellesse, mida teine räägib. Püüa täielikult keskenduda. 

❖ Hoia silmsidet ja sõnatut kontakti. Optimaalne silmside oleks 70% ajast uuringute järgi, loomulikult on 

määravaks individuaalne mugavus ning kultuurierinevuste arvestamine. 

❖ Ära kommenteeri! Keskendu rääkija mõtetele ning ära hakka nõu andma, vastu väitma  ega 

kommenteerima.  

❖ Kõige lihtsam viis kontrollida, kas said õigesti aru, on peegeldamine – korda kuuldut kas täpselt 

või oma sõnadega, aga võimalikult sarnaselt.  

❖ Esita avatud küsimusi, väldi suunamist. 
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TÕRJUMINE I 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Tõrjumise põhjused ja 

tagajärjed 

❖ Sinu käitumise mõju teisele 

inimesele 

❖ Teise inimese käitumise mõju 

sulle 

❖ Erinevad vaatenurgad 

❖ Tõrjumise märkamine 

❖ Mina-keel 

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

VAATENURK 

 

 

KUULAMINE  

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Pane valmis film "Tõrjumine" 

❖ Valmistu klassis video 

näitamiseks. Vajad arvutit, 

ekraani ja kõlareid. Enne tunni 

algust veendu tehnika 

toimimises. 

❖ Vaja läheb tööraamatut või 

ülesandelehti individuaal- ja 

grupitöödeks 

❖ Valmistu kirjutama märksõnu 

olulisematest 

teooriapunktidest tahvlile. 

 

PANE TÄHELE 

 

❖ Tõrjumine võib olla peaaegu 

nähtamatu, seisneda pisiasjades, 

aga see on asjaosalisele ränk 

 

1. SISSEJUHATUS (2 MIN) 

Täna vaatame üht videoklippi. Palun jälgige hoolega, mis toimub, 

mis juhtub ja miks. Pärast ma esitan teile nähtu põhjal küsimusi. 

 

2. VIDEOKLIPP „TÕRJUMINE“ (3 MIN) 

Näita klippi tõrjumise kohta algusest lõpuni.  

 

3.  GRUPITÖÖ (15 MIN) 

ARUTLEGE 2-4-LIIKMELISTES GRUPPIDES: 

❖ Mida nägite? 

❖ Kas oled ise midagi sellist kogenud või pealt näinud? Kuidas 

see mõjus? 

❖ Kuidas selliseid olukordi koolisituatsioonis vältida? Kas üldse 

saab midagi selles olukorras teha? 
 

ABISTAVAD KÜSIMUSED GRUPPIDELE:  

❖ Mida võis tõrjutu tunda? Pane kirja vähemalt kolm tunnet. 

❖ Mida teised osapooled võiksid tunda? Pane kirja vähemalt kolm 

tunnet. 

❖ Mida saaks tõrjutu ette võtta? Pane kirja vähemalt kolm 

varianti.  

❖ Mida arvate, kuidas tema järgmine samm mõjub? 

 

4. ARUTELU KLASSIGA (6 MIN) 

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Mida nägite? 

❖ Kas teil endil on olnud sarnaseid olukordi? Jah/ei 

❖ Mis te arvate, miks sellised olukorrad juhtuvad? 

Küsi klassilt (vali mõned õpilased või grupid) 
 

❖ Kui teil endil on olnud sarnaseid olukordi, siis 

mida sa ise oled sellistes olukordades tundnud? 

❖ Mis te arvate, mida tundis tõrjutu? Teised?  

❖ Kui olukorda ei lahenda, siis milleni see viib? 
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❖ Sekkuda saab ja tuleb erinevate 

osapoolte poolt, kuid rääkida 

tuleb süüdistamata ja mina-

keeles. 

 

KODUTÖÖ 

 

Mõtle enda sarnastele 

olukordadele, kus sind tõrjuti ja 

sellele, mida sa oleksid saanud teha 

selles olukorras. Mida sa tundsid? 

Kuidas see sulle mõjus? Jälgi, et sa 

olukorda kirjeldades väldiksid teise 

osapoole süüdistamist ja 

kirjeldaksid omaenese tundeid ja 

mõtteid, ilma vastaspoole omi 

oletamata ja tema käitumise 

motiivide kohta eeldusi tegemata.  

KIUSAMISE ILMINGUD 

 

❖ EBAKINDLUS – ohver avaldab 

oma arvamust üha vähem ja 

üha vähem vabalt; 

❖ SÕNAVABADUSE 

PUUDUMINE – ohver tunneb, 

et ta peab kontrollima, mida ja 

kuidas ta ütleb; 

❖ EMOTSIONAALNE 

EBATURVALISUS – ohver 

loodab, et partner ilmutaks 

oma õrnemat ja haavatavamat 

poolt; 

❖ ENDASSE SULGUMINE – 

ohvrile hakkab tunduma, et on 

vale rääkida teistele inimestele 

oma paarisuhtest; 

❖ ELAMINE LOOTUSES – ohver 

loodab, et olukord muutub, 

eriti suurema armastuse ja 

mõistmise abil; 

❖ KAHTLEMINE – ohver hakkab 

kahtlema oma mälus, võimetes, 

põhjustes elada või 

reaalsusetajus; 

Pane tahvlile kirja mõned märksõnad viimase küsimuse 

vastustest. 

Isegi kui kõik lahendused, mida alguses pakutakse, ei ole lahendustena 

parimad, siis on hea, kui ka õpilased sellele teemale mõtleksid ja 

omavahel arutleksid. 

 

5. KOMMENTAAR. JUHTUNU 

MÄRKAMINE JA MÕISTMINE. 

TEOORIA (15 MIN) 

Alustuseks räägib õpetaja oma loo tõrjumisest (ise kogetu 

koolipõlves, pealtnähtu, õpilastega juhtunu vmt). NB! Iga teema juures 

tuleks püüda rääkida omaenese lugu – õpilastele meeldib kuulata 

õpetaja isklikku kogemust, samuti aitab see kaasa vastastikusele 

avatusele. Enamikul meist on tõrjumisega seoses mingi isiklik kogemus. 

 

MIS ON TÕRJUMINE?  

 

Räägi klassile: 

Tõrjumine on sageli üks vaimse vägivalla vorme, aga mõnikord ei 

tunta seda ära. Tõrjumine võib olla peaaegu nähtamatu, seisneda 

pisiasjades, aga see on asjaosalisele ränk. Nähtuse põhjused 

peituvad kauges minevikus: iidsetel aegadel, kui inimesed elasid 

kogukondadena, sõltus ellujäämine kogukonna koostööst. 

Kogukonnast väljaheitmine võis tähendada surma. Seetõttu on 

meisse neist ammustest aegadest salvestatud hirm väljaheitmise, 

tõrjumise ees. Subjektiivne tunne, mida inimene tunneb, kui tajub, 

et teda tõrjutakse, ei ole mitte lahja lihtne nukrus, vaid sügavalt 

hirmu, vahel lausa paanikat tekitav õudustunne. Seepärast peab 

olema oma käitumises väga ettevaatlik, et mitte põhjustada neid 

iidsete juurtega hirmutundeid, tuleb olla tähelepanelik, et isegi 

passiivselt kedagi ei tõrjutaks. Tõrjumise mõju ja ulatus on suured 

ja võivad ulatuda oma mõjuga veel kaugele ettepoole välja.  

Sekkuda saab ja tuleb olukorda erinevate osapoolt poolt: tõrjutav, 

tõrjumise tähele panijad. Kuidas täpselt, seda me hakkame nüüd 

õppima. Endiselt kehtib reegel, et probleemist tuleb rääkida 

minakeeles, et vältida ründamist ja kaitsereaktsiooni.  

 

NÄIDE: Üks näide tõrjumise mõju kohta on videomängude 

(cyberball) eksperimendid (originaal Williams et al, 2000) – 

eksperimendis osaleja usub, et mängib arvutis kahe teise virtuaalse 

mängijaga palliviskamise mängu. Tegelikult kontrollib teisi 

mängijaid arvutiprogramm. Alguses viskavad kõik kõigile palli, aga 

mõne aja pärast hakkavad teised kaks „mängijat“ päris osalist 

tõrjuma ja ei viska talle enam palli. Päris osaleja tunneb end väga 

halvasti ja uuringud näitavad, et ajus aktiveeruvad samad 
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❖ HAAVATAVUS – ohver 

tunneb ennast ohustatuna; 

❖ HIRM UUE VÄGIVALLA EES – 

ohver võib hakata kartma veel 

sündimata vägivalda; 

❖ SURMAHIRM – ohver kardab, 

et „halva käitumise“ korral 

võidakse tema elu kallale 

kippuda; 

❖ RÕHUTUS – ohver tunneb, et 

elul pole enam positiivset 

alatooni; 

❖ JÕUETUS – ohvril on tunne, et 

tal saab jõud otsa.  

 

MINU MÄRKMED: 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

piirkonnad, mis füüsilise valu korral, kuigi mingit tegelikku 

tagajärge pole. Huvitaval kombel tunneb osaleja ennast halvasti ka 

siis, kui ta teab, et mängib arvuti vastu või ka näiteks siis, kui 

arvab, et mängib mõne grupi liikmete vastu, keda ta vihkab (nt 

KKK liikmed) ning isegi siis, kui palli asemel on virtuaalne pomm, 

mis võib iga hetk plahvatada ning mängija, kelle käes see plahvatab, 

kaotab – sellisel juhul on kasulik, kui teised sulle palli ei viska, aga 

tundub, et me eelistame „plahvatamise“ riski tõrjumisele. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Social_rejection#Ball_toss_/_cyberb

all_experiments) 

Cyberball mängu tutvustust saab näha ka siit: 

https://www.youtube.com/watch?v=goK2rivxTqQ&ab_channel=NickMic

helioudakis 

Tõrjumine on koolis mõnikord ka kiusamise üks vorme ja 

võrdlemisi sage, ka gümnaasiumiosas, aga ka varem ja hiljem 

töökohalgi. Mõnikord tõrjutakse kedagi, kes teistest kuidagi 

erineb, aga see pole peamine. Tõrjumise ja vaimse vägivalla ohvriks 

võib sattuda ükskõik kes, olles ühel hetkel lihtsalt n-ö valel ajal 

vales kohas. Tõrjumisel võib olla erinevaid vorme. See võib 

väljenduda kiusamises, alandamises, aga ka lihtsalt ignoreerimises 

ja vaikimises. Näiteks kui seltskond räägib, aga sinu sisenedes jääb 

vait. Või kui jagatakse mingit nalja, aga sind jäetakse sihilikult sajate 

hulgast välja. Jne. Milliseid vorme te veel olete näinud?  

Eraldi vaimse vägivalla vormid on veel alandamine, solvamine, 

kiusamine, naeruvääristamine, hüüdnimedega nimetamine, asjade 

äravõtmine, halvustavate repliikide tegemine jne – kõik, mis võib 

inimest haavata. Kiusamine on kiusaja, mitte kiusatava probleem, 

kuid seda tuleb märgata ja sellega tegeleda.  

(https://bioneer.ee/ka-vaimne-v%C3%A4givald-v%C3%A4givald) 

Samas on enamik inimesi millalgi kedagi mingil viisil tõrjunud ja 

selle ühepoolne kirjeldamine ainult tõrjutava seisukohast ei anna 

võib-olla kogu pilti edasi. 

Tõrjumise videos näiteks ei ole asi selles, et kõik ülejäänud 

õpilased oleksid olnud tingimata vaenulikud, kitsa 

silmaringiga/kadedad/püüdlikkust põlgavad vms. Pigem nad olid 

ärritunud ja tahtsid seista oma huvide eest (nt ei taha 

tunnikontrolli). Ka tõrjumise põhjusel on oma evolutsiooniline 

selgitus – kuna ellujäämine sõltus kogukonna koostööst, siis meie 

pärineme n-ö võitjatest ehk gruppidest, kes töötasid hästi koos. 

Seega me premeerime ja väärtustame koostööalteid lojaalseid 

grupi liikmeid ja „karistame“ ebalojaalsust. Videos tõrjutu mingis 

mõttes (nende seisukohast) reetis gruppi, kui ta kulutas nende 

aega ja nurus tunnikontrolli (või vähemalt nii see võis tõrjujatele 

tunduda).  

Ilmselt olid siin (ja on üldse tõrjumise puhul) mängus ka sotsiaalne 

surve ja normid – kui osad grupi liikmed (eriti liidrid, nagu jutukas 

tüdruk vahetunnis videos) tõrjuvad, siis teised ei taha ka tõrjutuga 

suhelda, hirmus ise tõrjutuks saada. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_rejection#Ball_toss_/_cyberball_experiments
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_rejection#Ball_toss_/_cyberball_experiments
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Paistab, et tõrjumist peetakse (isegi töökohal) ka sotsiaalselt aktsepteeritumaks, vähem kahjulikuks ja vähem 

karistatavaks kui kiusamist/ahistamist. Tegelikult võib see aga olla kahjulikum (https://www-

2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/Ost%20vs%20has%20OS.pdf) 

 

6. GRUPITÖÖ (15 MIN) 

Õpilased jagunevad 3-5 liikmelisteks gruppideks (võib kõigepealt gruppide ülesanded kõigile ära seletada 

ning seejärel lasta tõmmata loosi), jaga ülesanded gruppidele. Üks variant grupitööde esitlemiseks on 

lihtsalt esitlus, teine, loovam variant, on antud sulgudes.  

 

SEEKORD ON GRUPPIDEL ERINEVAD ÜLESANDED: 

❖ „TÕRJUTUD“. Esimene grupp koostab tõrjutu vaatenurga. Üks teist tuleb pärast klassi ette ja kannab selle 

monoloogina ette. Lepime kokku, et teeme ilma naljata, täitsa tõsiselt, et kuidas see inimene võiks end tunda. 

Seega palun valmistage ette tõrjutu monoloog ja üks grupist tuleb klassi ette ja kannab selle ette.  

 

(Altenatiivne variant esitluseks: Tõrjutu (üks grupi liikmetest) tuleb klassi ette ja „helistab“ eneseabigrupile, 

kelle ülesanne on kõigepealt tõrjutu ära kuulata (peegeldamisoskusi kasutades) ning alles siis nõu anda) 

 

❖ „ENESEABIGRUPP“. Teine grupp mõtleb, mida selles olukorras saab teha tõrjutu ise (rääkida kellegagi, teha 

midagi teisiti, kasutada eneseabivõtteid, paluda kellegi abi, jne). Aga pidage meeles, et arvestada tuleb ka tema 

isiksuse omadustega, ta ei saa end totaalselt muuta. Küsimus on, mida ta saaks just sellisena, nagu ta on, 

sellises olukorras ise teha? Kuidas anda teada mõjust, mida käitumine avaldas? Kuidas tegeleda enda 

emotsioonidega? Eneseabigrupp esitleb kõiki võimalusi tõrjutu vaatest – mida tema saaks (enda või teistega) 

teha?  

 

(Altenatiivne variant esitluseks: võtta vastu telefonikõne tõrjutult, kuulata ta ära ja seejärel anda nõu) 

 

❖ „PEALTVAATAJAD“. Kolmas grupp mõtleb, mida saaks teha kõrvaltvaatajad, kes sellist olukorda pealt näevad. 

Kas saavad kuidagi sekkuda, aidata? Kuidas? Mida see kaasa võib tuua ja kuidas tagada, et keegi ei solvuks ja 

kaitsepositsioonile ei asuks?  

 

(Kaks altenatiivset varianti esitluseks: joonistavad lahendustega plakati või meisterdavad koos seletusega, mida 

ja kuidas. Või teevad oma telefonidega sel teemal „telesaate“. Näiteks uudiste-formaadis või nõuande-saate 

formaadis. Eesmärk vastata eeltoodud küsimustele.) 

 

❖ „ABISTAJATE GRUPP“. Neljas grupp arutab, mida saaksid selles olukorras teha need, kes tõrjusid (kas peaksid 

ja kuidas teada andma, mis neid häiris, kuidas seda teha ilma kedagi haavamata ja rohkem tõrjumata, jne)? 

Kuidas anda teada mõjust, mida käitumine avaldas?  

 

(Altenatiivne variant esitluseks: Tõrjuja monoloog) 

 

❖ „ANALÜÜTIKUD“. Viies grupp sõnastab võimalikult täpselt probleeme, mis antud videos esile tulid. Milles oli 

probleem? Mis häiris või tekitas probleeme? Kõigi osapoolte vaadet on vaja.  

 

(Altenatiivne variant esitluseks: Analüütikud kirjutavad artikli, tehes seejuures koostööd teiste gruppidega ja 

avaldavad artikli (või loevad klassi ees ette), kui see aga tundub liiga mahuka ülesandena, võib see jääda ka 

kodutööks.) 

 

https://www-2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/Ost%20vs%20has%20OS.pdf
https://www-2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/Ost%20vs%20has%20OS.pdf


ÕPETAJA KÄSIRAAMAT  

 

TÕRJUMINE I 

 

 85 

7. GRUPITÖÖ ESITLEMINE (15 MIN) 

Pärast grupitöid  tuleb iga grupp oma tööd esitlema (vt variantide kohta eelmine punkt). Anna samal ajal 

teistele ülesanne jälgida ja kohalt pärast vastata: Kas selline väljund/pakutud lahendus on n-ö päriselus 

realistlik? Kas see töötaks? Miks? 

Edasiseks mõtlemiseks: Seda teemat saab lõimida teiste ainetega, näiteks kirjandusega, tegelastega, ajalooga: kes 

kirjandustegelastest on tõrjumist kogenud?  

 

7. KÜSIMUSED-VASTUSED (2 MIN) 

KOKKUVÕTE JA VASTUSED KÜSIMUSTELE.  

Juhul, kui tekib küsimusi, millele vastata ei ole aega, selgita, et teema läheb järgmisel korral edasi ning vastatakse ka neile 

küsimustele. Vajadusel otsi ise või suuna õpilased otsima lisainformatsiooni, või kirjandust selle teema kohta.  

 

8. KODUTÖÖ, VALIKULINE (2 MIN) 

Palu õpilastel kirjutada: 

Mõtle enda sarnastele olukordadele, kus sind tõrjuti ja sellele, mida sa oleksid saanud teha selles olukorras. Mida 

sa tundsid? Kuidas see sulle mõjus? Jälgi, et sa olukorda kirjeldades väldiksid teise osapoole süüdistamist ja 

kirjeldaksid omaenese tundeid ja mõtteid, ilma vastaspoole omi oletamata ja tema käitumise motiivide kohta 

eeldusi tegemata.  

Anna see ülesanne järjekindlalt, kui ka tuleb esialgu proteste või arvamusi, et pole sellist olukorda olnud. Kui siis peale 

mõtlemist tõesti pole, siis anna alternatiivne ülesanne: mõelda, kuidas saaksid käituda, kui järgmine kord märkad tõrjumist. 

Aga ka sel juhul võiks tegemist olla reaalse elust võetud olukorraga, mida õpilane näinud on. 
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Matemaatika tund. Emma on agar õpilane, kes tahab süvitsi teemadesse minna ja kel pole midagi ei matemaatika ega ka 

tunnikontrollide vastu, sest matemaatika huvitab teda väga, isegi kui ta kõigest kohe aru ei saa. Tema küsimused ja 

innukus pole aga alati klassikaaslastele meeltmööda, eriti, kui seatakse ohtu nende võimalus koolipäeva ilma 

tunnikontrollita mööda saata. Vahetunnis põrkub Emma vaikse, peaaegu tähelepanematu, kuid siiski vägagi olemasoleva 

tõrjumise vastu, millega on keeruline hakkama saada.  

See õppefilm on mõeldud diskussiooni käivitava ja erinevate vaatenurkade analüüsimist algatava situatsiooninäidisena, 

mis ei anna otseseid juhiseid olukorras tegutsemiseks, kuid mängib ette olukorra, mis nii mõnelegi tuttav ette tuleb. 

Lahendused ja erinevate vaatenurkade (tõrjutav, tõrjujad, pealtnägijad) leidmine on juba klipile järgneva tunni teema.  
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TÕRJUMINE II 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Tõrjumisega tegelemine 

❖ Mina-keel 

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

MINA-KEEL 

 

 

HOOLIMINE 

 

 

VAATENURK 

 

  

KUULAMINE 

 

 

KÕRVALTVAADE 

 

 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Vaata ise veel kord läbi video. 

❖ Pane valmis film "Tõrjumine" 

❖ Valmistu klassis video 

näitamiseks. Vajad arvutit, 

ekraani ja kõlareid. Enne tunni 

algust veendu tehnika 

toimimises. 

PANE TÄHELE? 

 

❖ Sekkuda saab ja tuleb olukorda 

erinevate osapoolt poolt: 

tõrjutav, tõrjumise tähele 

panijad. 

❖ Probleemist tuleb rääkida 

mina-keeles, et vältida 

ründamist ja kaitsereaktsiooni. 

 

1. SISSEJUHATUS (3 MIN) 

Eelmisel korral vaatasime üht videoklippi ühest tüdrukust, keda 

tõrjuti. Tänaseks on teil ülesanne see lugu lõpetada. Vaatame 

alustuseks seda klippi uuesti, et neil, kes puudusid, oleks aimu, 

millest jutt, ning teistele meeldetuletuseks. Seejärel jaguneme 

gruppideks ja iga grupp tuleb oma looga klassi ette ja lõpetab selle 

loo. 

 

2. FILMIKLIPP (3 MIN) 

Vaatame uuesti kogu klipi.  

 

3. GRUPITÖÖ (20 MIN) 

Valmistage oma grupiga ette näidend, kus lõpetate selle filmiklipi. 

Võib läheneda erineva nurga alt, nt tõrjutu vaade, või hoopis 

kõrvalseisja vaade, võib lisada tegelasi, viia tegevuse koju vmt. 

Näidendi kestuseks peaks olema 3-7 minutit. 

 

4. NÄIDENDITE ETTEKANDED (25 MIN) 

Vaatame gruppide poolt leitud lahendusi. Kas keegi tahab olla 

esimene? Teie grupp? Väga hea. 

Võiks vaadata vähemalt 3-4 grupi tööd, aga ka rohkem, kui aeg seda 

võimaldab. Arutelusid võib teha ka iga esitluse järel või vaadata alguses 

kõik ära ning paluda teistel teha samal ajal märkmeid ning seejärel 

arutleda pärast kõiki esitlusi suures ringis koos. 

 

 

5. KOMMENTAAR (5 MIN) 

VEEL TÕRJUMISEGA TEGELEMISEST, SEEKORD 

ENESEJUHTIMISE SEISUKOHAST: 

Küsi klassilt: 
 

❖ Kuidas näidendite ettevalmistamine läks ja mis oli 

kõige keerulisem?    

Aruta nendega lahendusi. Tuleta meelde tööriistu ja 

mõistmise vajadust. 
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❖ Enesejuhtimine selles 

situatsioonis võiks keskenduda 

emotsioonide juhtimisele ja 

kõrvaltvaatamisele.  

 

MINU MÄRKMED: 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

Üks eksperiment treenis inimeste keskendunud tähelepanu (st 

keskendumine sellele, mis on siin ja praegu – eesti keeles 

teadvelolek, inglise keeles mindfulness) ja lasi neil siis eelmises 

tunnis nimetatud video-pallimängu (cyberball) mängida. Treeningu 

läbinud inimesed tundsid end tõrjumise ajal küll sama halvasti, aga 

said sellest kiiremini üle, sest ei mänginud juhtunut mõttes uuesti 

ja uuesti läbi, vaid keskendusid olevikule 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381001300

1232).  

Seega ka oma emotsioonidega hakkama saamine on oluline. Ka 

soovitatakse probleemist rääkima minna alles siis, kui ise oled 

enam-vähem rahulik ja enesekindel 

(https://www.psychologytoday.com/gb/blog/unified-theory-

happiness/201612/5-ways-cope-ostracism) 

Kipling Williams (see, kes cyberball eksperimendi välja töötas ja on 

üks juhtivaid eksperte) soovitab ka kuuluda rohkem kui ühte 

gruppi ja otsida tuge teistest gruppidest (nt pere, teised sõbrad 

jmt) (https://www.webmd.com/mental-health/features/why-

ostracism-hurts#2) 

 

6. AJURÜNNAK (12 MIN) 

Tehke õpilastega koos ajurünnak, mille jooksul täidetakse 

ideedega kas tahvel või eraldi paberileht seinal. Võib teha nii suure 

ringi ajurünnakuna kui ka gruppides. Teema on: „Mida saaksin 

järgmisel korral tõrjumist märgates kõrvaltvaatajana teha?“ 

 

7. KOKKUVÕTE (7 MIN) 

Miks me oleme sel teemal mitu tundi rääkinud? 

❖ Tõrjumine tekitab inimeses alaväärsustunde; 

❖ See on üks vaimse vägivalla vorme, kui kestab pikka aega; 

❖ Tekitab negatiivseid tagajärgi tõrjutu isiksusele. 

Kokkuvõte: 

Tõrjumine võib olla peaaegu nähtamatu, seisneda pisiasjades, aga 

see on asjaosalisele ränk. 

Sekkuda saab ja tuleb olukorda erinevate osapoolt poolt: tõrjutav, 

tõrjumise tähele panijad jt. 

Probleemist tuleb rääkida mina-keeles, et vältida ründamist ja 

kaitsereaktsiooni. 

 

 

 

 

 

https://www.webmd.com/mental-health/features/why-ostracism-hurts#2
https://www.webmd.com/mental-health/features/why-ostracism-hurts#2
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EFEKTIIVNE 

KONFLIKTI-

JUHTIMINE I. 

KONFLIKT 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Konflikt 

❖ Konfliktile lähenemise stiilid: 

vältimine, järele andmine, 

võistlemine, kompromiss, 

koostöö 

❖ Stressireaktsioonid: võitlemine, 

põgenemine, tardumine 

❖ Mina-keel 

❖ Aktiivne kuulamine, 

peegeldamine 

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

MINA-KEEL 

 

 

HOOLIMINE 

 

 

VAATENURK 

 

  

KUULAMINE, PEEGELDAMINE 

 

  

TUNNETE MÄRKAMINE 

 

  

VAJADUSTE MÄÄRAMINE 

 

 

MIDA ME EI VAJA: 

 

 

SÜÜDISTAMINE 

 

1. SISSEJUHATUS (2 MIN) 

Räägi klassile: 

Vaatame alustuseks ühte videoklippi.  

 

2. VIDEOKLIPP „KONFLIKT“ (5 MIN) JA 

SUURE RINGI ARUTELU (7 MIN) 

Näita videoklippi „Konflikt“ kuni lõpuni. 

Arutle klassiga, mida nad nägid ja kuidas sellised olukorrad 

tunduvad. 

3. HARJUTUSE TUTVUSTUS (3 MIN) 

Palu õpilastel kirjutada lehele järgmised sõnad ja 2 tulpa 

(ema, Gloria): tunded, vajadused, soovid, väärtushinnangud. 

Ülesanne on kirjutada mõlemasse tulpa, mis võisid olla nii 

ema kui ka tütre tunded, vajadused jne.  

Näiteks Gloria väärtushinnang võib olla, et õpin iseendale ja hinded ei 

ole olulised; ema väärtushinnang võib olla, et mida paremini õpid, seda 

paremini sul elus läheb. Ema vajadus võib olla tunda end õnnestunud 

lapsevanemana; Gloria vajadus võib olla kulutada võimalikult vähe aega 

ebahuvitavatele õppeainetele. 

 

4. INDIVIDUAALNE (5) JA PAARISTÖÖ 

(8 MIN) 

Küsi valikuliselt klassilt: 
 

❖ Mida nägite? 

❖ Mida ema tegi (üldistas, võrdles, pisendas 

probleemi, võrdles endaga)? 

❖ Mida Gloria tegi (vaidles, lahkus, vältis 

rääkimist)? 

❖ On sul olnud sarnaseid olukordi? 

❖ Kuidas sa end sellistes olukordades tunned? 

❖ Mis te arvate, mida ema tundis? 

❖ Mida saaks ema teisiti teha? 

❖ Mida saaks Gloria teha? 
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KAITSE 

 

 

HINNANGUD 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Vaata ise veel kord läbi video. 

❖ Pane valmis film "Konflikt“ 

❖ Valmistu klassis video 

näitamiseks. Vajad arvutit, 

ekraani ja kõlareid. Enne tunni 

algust veendu tehnika 

toimimises. 

PANE TÄHELE 

 

❖ Konflikt võib tekkida, kui 

tekib erimeelsus, mis on meile 

oluline ning mängu tulevad 

tugevad negatiivsed 

emotsioonid.  

❖ Kui soovime rahustada vihast 

inimest, on kasulik pidada 

silmas tema vajadusi. Üldjuhul 

tahab vihane inimene tunda, et 

teda pannakse tähele, 

kuulatakse ja mõistetakse. 

MINU MÄRKMED: 

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

Ülalkirjeldatud ülesande täitmine kõigepealt individuaalselt, 

seejärel arutelu naabriga.  

 

5. TEOORIA. KONFLIKTILE 

LÄHENEMISE STIILID (15 MIN) 

Räägi klassile:  Konflikt on huvide, arvamuste, 

vajaduste või väärtushinnangute kokkupõrge. Nagu paljude 

negatiivsete tunnete, on ka konfliktide taga tihti ühe või mitme 

inimese rahuldamata vajadused (vajadustest saab rohkem lugeda 

„Hinde vaidlustamise“ tundide ja mina-keele materjalidest). Mitte 

iga erimeelsus ei tekita aga tingimata konflikti. Tihti on võimalik 

täiesti rahulikult mingis asjas eriarvamusele jääda. Konflikt võib 

tekkida aga siis, kui tunneme, et erimeelsus või konflikti teema on 

meile oluline ning mängu tulevad tugevad negatiivsed emotsioonid.  

See, kuidas me konfliktile reageerime, sõltub inimesest ja 

konkreetsest olukorrast. Järgnevalt on toodud mõned 

konfliktistiilid, mida võime enda või teiste juures märgata. Siiski ei 

ole need kõik konflikti lahendamisel alati efektiivsed. 

 

1. Konflikti vältimine 

Vahel üritatakse konflikti vältida näiteks tehes nalja, muutes 

teemat või eitades, et mingi probleem üldse olemas on. Konflikt 

on loomulikult enamasti ebameeldiv, seega võidakse kasutada 

vältimist enda kaitsmiseks ja ebamugavuste vältimiseks. Vahel 

loodetakse ka, et konflikt laheneb iseenesest ilma sekkumiseta.  

 

Kommenteeri:  

Loomulikult ei pea me iga eriarvamuse pärast konflikti laskuma ja 

vahel võimegi teha otsuse, et mingi teema ei ole meile piisavalt 

oluline, et selleks energiat kulutada. Kui aga tegemist on olulise 

teema või suhtega, siis on pidev konfliktide vältimine pigem 

kahjulik. Väljendamata negatiivsed tunded võivad ajapikku kuhjuda 

ning olukorrad, mis meid häirivad, võivad jääda korduma. 

 

 

 

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Kuidas teiega on? Kas olete märganud, et 

kasutate sellist stiili? Või märganud seda teiste 

juures? 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Huvi
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Vajadus&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4%C3%A4rtushinnang
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2. Järele andmine 

Järele andev stiil tähendab, et hoolime rohkem teiste vajadustest ja tunnetest kui enda omadest. Sellisel juhul 

ollakse hea suhte ja teise inimese heaolu säilitamise nimel valmis mõnevõrra ohverdama omaenda vajadused.  

 

Kommenteeri:   

Selline altruism võib mõnes olukorras olla kohane. Näiteks võime anda järele teise soovidele, kui mingi teema on 

talle palju tähtsam kui meile, või kui mõistame, et oleme eksinud. Liiga tihti või väga oluliste teemade puhul alati 

teise soovide esiplaanile panemine aga ei ole loomulikult parim variant, kuna meie enda rahuldamata soovid ja 

vajadused võivad tähelepanuta jääda. 

 

3. Võistlemine 

Võistlemine on järele andmise vastand. Selle puhul hoolitakse ainult enda huvidest, jättes teiste vajadused 

tähelepanuta. Konflikti nähakse kui olukorda, milles peab võitma või kaotama ning surutakse peale oma arvamust. 

 

Kommenteeri:   

Selline ekstreemne enesekehtestamine võib olla kohane ainult üsna erakorralistes olukordades, kus on vaja teha 

väga kiire otsus ning me teame, et meil on õigus. Igapäevaelus aga tekitab selline konfliktile lähenemine pigem 

rohkem negatiivseid tundeid, kuna teised inimesed tunnevad, et nende vajadustega ei arvestata. 

 

4. Kompromisside tegemine 

Kompromisside tegemise puhul väärtustame me õiglust ning hoolime keskmiselt nii enda kui teiste vajadustest. Sel 

puhul usume, et kui meie teeme mõned mööndused teise suhtes, siis tema vastab samaga. Mõlemad pooled 

“võidavad” ja “kaotavad” midagi.  

 

Kommenteeri:   

Kompromisside tegemine võib olla kasulik olukordades, kus mõlemal osapoolel on lahknevad arvamused, mida 

hetkel muuta pole võimalik ning eelistatakse leida kiire (võib-olla ajutine) lahendus. Samas aga ei tegele me 

kompromisside tegemise puhul probleemi sügavamate tagamaade ega konfliktis tekkivate emotsioonidega. Selline 

lahendus võib olla kiirem ja võtta vähem energiat, kuid kui tegemist on näiteks tähtsama või korduva konflikti või 

olulise suhtega, võib kasulikum olla koostöö stiil. 

Küsi klassilt: 
 

❖ Kuidas teiega on? Kas te olete vahel ka järele 

andnud? Või ootate, et konfliktiolukorras 

annaks järele teine osapool? 

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Mida te sellest viisist arvate? Kuidas see teile 

tundub? 

❖ järele teine osapool? 

Küsi klassilt: 
 

❖ Mille poolest erineb kompromiss 

järeleandmisest ja võitlemisest?  

❖ Millistes olukordades võib see olla kasulik? 
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5. Koostöö 

Koostöö strateegia puhul hoolime kõrgelt nii enda kui teise inimese vajadustest ja tunnetest. Koostöö puhul 

panustame aega, et teise vaatenurka tõeliselt mõista ning üritada leida lahenduse, kus mõlemad osapooled 

“võidavad”. Selline stiil on kasulik olukordades, kus teema on mõlemale osapoolele oluline, kus soovime tõeliselt 

teise vaateid mõista või kus tahame süvitsi tegeleda konflikti põhjuste või tekkinud emotsioonidega.  

 

Koostöö võib aidata leida püsivama lahenduse ja suhet paremini hoida. Niisiis on see oluliste konfliktide 

lahendamisel tihti parim strateegia. 

 

6. TEOORIA. NEGATIIVSETE EMOTSIOONIDEGA TOIMETULEK (12 

MIN) 

Räägi klassile: 

Konfliktid tekitavad üldiselt negatiivseid emotsioone. See on loomulik, kuid kui tekkivad emotsioonid on väga 

tugevad, ei pruugi me olla võimelised konflikti lahendamisele keskenduda. Seetõttu on tihti tarvis oskusi tegeleda 

nii enda stressi kui teise inimese reaktsioonidega, enne kui suudame rahulikult konflikti lahendamisele keskenduda.  

Konfliktis tekkivale stressile võivad inimesed reageerida erinevalt. Eristatakse n-ö võitlemis-, põgenemis- või 

tardumisreaktsioone. Võitlemise puhul tunneb inimene end vihaselt või ärritunult ning hakkab näiteks vaidlema, 

süüdistama või muul viisil teise inimesega võitlema. Põgenemisreaktsiooni puhul tahetakse konfliktiolukorrast 

võimalikult kiiresti eemalduda. Seda võidakse teha näiteks füüsiliselt ruumist lahkudes või ka emotsionaalselt 

eemaldudes vestlusest või teist ignoreerides. Tardumise puhul tunneb inimene end seesmiselt ärritunult, kuid ei 

suuda väliselt kuidagi reageerida. Seega on ta pinges ning justkui paigale tardunud.  

Sellised reaktsioonid aga ei aita tavaliselt konflikti lahendada. Näiteks võib olla keeruline tegeleda vihase inimesega, 

kuna sellises seisundis oleva vestluspartneriga ei pruugi olla võimalik erimeelsusi rahulikult lahendada. Lisaks võib 

teise viha meis endas kutsuda esile kaitsereaktsioonid (vt „Hinde vaidlustamise“ tund, kaitsereaktsiooni teema) ja 

konflikt võib muutuda aina suuremaks. Kui soovime rahustada vihast inimest, on kasulik pidada silmas tema 

vajadusi. Üldjuhul tahab vihane inimene tunda, et teda pannakse tähele, kuulatakse ja mõistetakse. Kui ignoreerime 

teist või hakkame temaga kohe vaidlema, võib ta tunda, et tema tundeid ja vaatenurka ei mõisteta. Niisiis on 

kasulik olla tähelepanelik ja kannatlik. Samuti on kasulik käituda empaatiliselt ning näidata välja, et püüame teise 

tundeid ja mõtteid mõista. Siin on abiks aktiivse kuulamise tehnikad nagu peegeldamine, ümbersõnastamine, 

täpsustamine ja sõbralik kehakeel (vt aktiivse kuulamise materjal „Õpetaja lugemisminutitest“). Kui teine inimene 

on vihane meie peale, võib aidata ka vabandamine ja kinnitamine, et saame probleemist aru ning tahame sellele 

lahendust leida.  

 

7. GRUPITÖÖ HARJUTUS (15 MIN) 

Palu õpilastel jaguneda neljastesse gruppidesse. Tehke läbi videoklipis nähtud olukord, kus üks ema ja 

teine on tütar (ja teised kaks on vaatlejad, kes pärast kõrvaltvaatajana kommenteerivad, kuidas välja tuli 

ja mis võiks veel paremini olla), aga niimoodi, et tütar peegeldab ema lauseid, tundeid või vajadusi ja 

kuulab, eesmärgiga kõigepealt pakkuda ärritunud osapoolele võimalust rahunemiseks. Seejärel proovivad 

vaatlejad sama olukorra läbi ja eelmine paar on vaatlejad, kes annavad pärast tagasisidet.  

 

Vajadusel tuleta meelde mina-keeles rääkimise ja aktiivse kuulamise põhimõtteid eelmistest tundidest.  

 



ÕPETAJA KÄSIRAAMAT  

 

EFEKTIIVNE KONFLIKTI-JUHTIMINE I. KONFLIKT 

 

 93 

8. KOMMENTAAR (3 MIN) 

KONFLIKTI VÄLTIMINE 

Konfliktide vältimiseks tuleks ka ise silmas pidada, milliseid vigu vältida: üldistamine („Alati sa...“), probleemi 

pisendamine („See pole mingi probleem!“), teisele tunnete keelamine („Ära muretse!“), võrdlemine („Su õde on 

parem...“), enesega võrdlemine („Mina küll teeksin seda teisiti“) Pea meeles: teised ei ole sina, ning ei peagi olema, 

seepärast ei saa neilt ka nõuda, et nad käituksid nagu sina.  
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Ema avastab, et tema tütar on saanud ajaloos „kolme“ ning ema pole selle hindega sugugi rahul, seda enam, et selline 

hinne on tütrel juba teine sel kuul. Ta on lapse õppimise (ning nagu hiljem selgub, ka tema tervise ja harjumuste) pärast 

mures ning väljendab seda viisil, mis paratamatult konfliktini viib. Ema pöördumise näol demonstreeritakse viise, mida 

konfliktiolukorras sageli kasutatakse, aga mis suhtlemisele sugugi kasuks ei tule: võrdlemine teistega, võrdlemine 

endaga, oma minevikukogemusega, süüdistamine, hinnangulisus, vastandumine jm. Konflikt eskaleerub ning lõpeb uste 

paugutamisega, peale konflikti aga jätkub stseen „tummfilmiga“, kus perekond söögilauas küll pingest teadlik on ja seda 

tajub, kuid ometi omavahel sellest ei räägita.  

Filmi eesmärk on näidata tüüpilist konfliktsituatsiooni, et selle najal analüüsida nii tüüpilisi suhtlemisvigu kui ka 

konfliktide tekkimise põhjusi.  

 



ÕPETAJA KÄSIRAAMAT  

 

ÕPETAJA LUGEMISMINUTID  KONFLIKTIJUHTIMINE 

 

 95 

KONFLIKTIJUHTIMINE 

 

Konflikt on huvide, arvamuste, vajaduste või väärtushinnangute kokkupõrge. Nagu paljude negatiivsete tunnete, on ka 

konfliktide taga tihti ühe või mitme inimese rahuldamata vajadused (vajadustest saab rohkem lugeda „Hinde 

vaidlustamise“ tundide ja mina-keele materjalidest). Mitte iga erimeelsus ei tekita aga tingimata konflikti. Tihti on 

võimalik täiesti rahulikult mingis asjas eriarvamusele jääda. Konflikt võib tekkida aga siis, kui tunneme, et erimeelsus 

või konflikti teema on meile oluline ning mängu tulevad tugevad negatiivsed emotsioonid.  

 

Konfliktile lähenemise stiilid 

See, kuidas me konfliktile reageerime, sõltub inimesest ja konkreetsest olukorrast. Järgnevalt on toodud mõned 

konfliktistiilid, mida võime enda või teiste juures märgata (Schaubhut, 2007). Siiski ei ole need kõik konflikti 

lahendamisel alati efektiivsed. 

 

1. Konflikti vältimine 

Vahel üritatakse konflikti vältida näiteks tehes nalja, muutes teemat või eitades, et mingi probleem üldse olemas on. 

Konflikt on loomulikult enamasti ebameeldiv, seega võidakse kasutada vältimist enda kaitsmiseks ja ebamugavuste 

vältimiseks. Vahel loodetakse ka, et konflikt laheneb iseenesest ilma sekkumiseta. Loomulikult ei pea me iga 

eriarvamuse pärast konflikti laskuma ja vahel võimegi teha otsuse, et mingi teema ei ole meile piisavalt oluline, et 

selleks energiat kulutada. Kui aga tegemist on olulise teema või suhtega, siis on pidev konfliktide vältimine pigem 

kahjulik. Väljendamata negatiivsed tunded võivad ajapikku kuhjuda ning olukorrad, mis meid häirivad, võivad jääda 

korduma (Forsyth, 2018). 

 

2. Järele andmine 

Järele andev stiil tähendab, et hoolime rohkem teiste vajadustest ja tunnetest kui enda omadest. Sellisel juhul ollakse 

hea suhte ja teise inimese heaolu säilitamise nimel valmis mõnevõrra ohverdama omaenda vajadused. Selline altruism 

võib mõnes olukorras olla kohane. Näiteks võime anda järele teise soovidele, kui mingi teema on talle palju tähtsam 

kui meile, või kui mõistame, et oleme eksinud. Liiga tihti või väga oluliste teemade puhul alati teise soovide esiplaanile 

panemine aga ei ole loomulikult parim variant, kuna meie enda rahuldamata soovid ja vajadused võivad tähelepanuta 

jääda. 

 

3. Võistlemine 

Võistlemine on järele andmise vastand. Selle puhul hoolitakse ainult enda huvidest, jättes teiste vajadused tähelepanuta. 

Konflikti nähakse kui olukorda, milles peab võitma või kaotama ning surutakse peale oma arvamust. Selline 

ekstreemne enesekehtestamine võib olla kohane ainult üsna erakorralistes olukordades, kus on vaja teha väga kiire 

otsus ning me teame, et meil on õigus. Igapäevaelus aga tekitab selline konfliktile lähenemine pigem rohkem 

negatiivseid tundeid, kuna teised inimesed tunnevad, et nende vajadustega ei arvestata. 

 

4. Kompromisside tegemine 

Kompromisside tegemise puhul väärtustame me õiglust ning hoolime keskmiselt nii enda kui teiste vajadustest. Sel 

puhul usume, et kui meie teeme mõned mööndused teise suhtes, siis tema vastab samaga. Mõlemad pooled 

https://et.wikipedia.org/wiki/Huvi
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Vajadus&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4%C3%A4rtushinnang
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“võidavad” ja “kaotavad” midagi. Kompromisside tegemine võib olla kasulik olukordades, kus mõlemal osapoolel on 

lahknevad arvamused, mida hetkel muuta pole võimalik ning eelistatakse leida kiire (võib-olla ajutine) lahendus. Samas 

aga ei tegele me kompromisside tegemise puhul probleemi sügavamate tagamaade ega konfliktis tekkivate 

emotsioonidega. Selline lahendus võib olla kiirem ja võtta vähem energiat, kuid kui tegemist on näiteks tähtsama või 

korduva konflikti või olulise suhtega, võib kasulikum olla koostöö stiil. 

 

5. Koostöö 

Koostöö strateegia puhul hoolime kõrgelt nii enda kui teise inimese vajadustest ja tunnetest. Koostöö puhul 

panustame aega, et teise vaatenurka tõeliselt mõista ning üritada leida lahendus, kus mõlemad osapooled “võidavad”. 

Selline stiil on kasulik olukordades, kus teema on mõlemale osapoolele oluline, kus soovime tõeliselt teise vaateid 

mõista või kus tahame süvitsi tegeleda konflikti põhjuste või tekkinud emotsioonidega. Koostöö võib aidata leida 

püsivama lahenduse ja suhet paremini hoida. Niisiis on see oluliste konfliktide lahendamisel tihti parim strateegia. 

 

Efektiivne konfliktijuhtimine 

Negatiivsete emotsioonidega toimetulek 

Konfliktid tekitavad üldiselt negatiivseid emotsioone. See on loomulik, kuid kui tekkivad emotsioonid on väga tugevad, 

ei pruugi me olla võimelised konflikti lahendamisele keskenduda. Seetõttu on tihti tarvis oskusi tegeleda nii enda 

stressi kui teise inimese reaktsioonidega, enne kui suudame rahulikult konflikti lahendamisele keskenduda.  

Konfliktis tekkivale stressile võivad inimesed reageerida erinevalt (Segal, Robinson & Smith, 2020) Eristatakse n-ö 

võitlemis-, põgenemis- või tardumisreaktsioone. Võitlemise puhul tunneb inimene end vihaselt või ärritunult ning 

hakkab näiteks vaidlema, süüdistama või muul viisil teise inimesega võitlema. Põgenemisreaktsiooni puhul tahetakse 

konfliktiolukorrast võimalikult kiiresti eemalduda. Seda võidakse teha näiteks füüsiliselt ruumist lahkudes või ka 

emotsionaalselt eemaldudes vestlusest või teist ignoreerides. Tardumise puhul tunneb inimene end seesmiselt 

ärritunult, kuid ei suuda väliselt kuidagi reageerida. Seega on ta pinges ning justkui paigale tardunud.  

Sellised reaktsioonid aga ei aita tavaliselt konflikti lahendada. Näiteks võib olla keeruline tegeleda vihase inimesega, 

kuna sellises seisundis oleva vestluspartneriga ei pruugi olla võimalik erimeelsusi rahulikult lahendada. Lisaks võib teise 

viha meis endas kutsuda esile kaitsereaktsioonid (vt „Hinde vaidlustamise“ tund, kaitsereaktsiooni teema) ja konflikt 

võib muutuda aina suuremaks. Kui soovime rahustada vihast inimest, on kasulik pidada silmas tema vajadusi (Clare 

Norman Coaching Associates, 2018). Üldjuhul tahab vihane inimene tunda, et teda pannakse tähele, kuulatakse ja 

mõistetakse. Kui ignoreerime teist või hakkame temaga kohe vaidlema, võib ta tunda, et tema tundeid ja vaatenurka ei 

mõisteta. Niisiis on kasulik olla tähelepanelik ja kannatlik. Samuti on kasulik käituda empaatiliselt ning näidata välja, et 

püüame teise tundeid ja mõtteid mõista. Siin on abiks aktiivse kuulamise tehnikad nagu peegeldamine, 

ümbersõnastamine, täpsustamine ja sõbralik kehakeel (vt kuulamise materjal). Kui teine inimene on vihane meie peale, 

võib aidata ka vabandamine ja kinnitamine, et saame probleemist aru ning tahame sellele lahendust leida.  

Samuti on teise inimese rahustamisel oluline ise rahulikuks jääda. See võib olla keeruline, kuid nagu muidki oskusi, 

saab seda harjutada. Mõned strateegiad iseenda negatiivsete emotsioonidega tegelemiseks on näiteks rahulik hingamine 

ja oma keha teadlik lõdvestamine (American Friends Service Committee. Respectful listening and dialogue curriculum). 

Samuti võib aidata teadvelolek ehk tähelepanu pööramine sellele, milliseid aistinguid me parajasti kogeme või näiteks 

kujutlemine, et vaatame olukorda kõrvalt, distantsilt. Samuti võib olla abiks pidada meeles, et vahel võib teise inimese 

(või meie enda) viha taga olla midagi muud kui ainult vestluspartneri käitumine. Näiteks võivad stress või väsimus 

muuta inimesed ärrituvamaks ja vestluspartner võib hetkeseisundis öelda midagi ründavat või haiget tegevat, kuid me 

ei pea sellele tingimata vihaselt reageerima. Väga tugevate emotsioonide puhul võib aidata ka see, kui võtame natuke 

aega rahunemiseks, muudame keskkonda või teeme vahepeal midagi muud, et hiljem rahunenumana konflikti teema 

juurde tagasi tulla. Erinevatest enese rahustamise tehnikatest saab rohkem lugeda enesejuhtimise materjalist.  
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PS: Teise inimese ja enda rahustamine on üldjuhul võimalik ja kasulik, kuid turvalisus on esmatähtis. Kui tunned end olukorras 

ebaturvaliselt või konflikt hakkab muutuma agressiivseks, eemaldu olukorrast või otsi abi. 

 

Konflikti lahendamine 

Kui tunneme, et oleme seisundis, kus nii meie kui vestluspartner suudame enam-vähem rahulikult probleemist rääkida, 

saame hakata tegelema probleemi lahendamisega. Kui valime koostöö strateegia, tulevad appi mina-keel ja kuulamine, 

millest on rohkem räägitud eraldi materjalides. Kuulates teise inimese mõtteid ja tundeid ning tehes teatavaks enda 

arvamused ilma teist süüdistamata aitab kaasa vastastikusele mõistmisele. Nii saame koos üritada leida lahendusi, mis 

sobiksid mõlemale osapoolele. Alati ei pea me vestluspartneriga nõustuma – vahel võimegi jääda eriarvamustele, aga 

oleme vähemalt saavutanud parema mõistmise ja võime jõuda siiski mingi kompromissini. Samal ajal tasub ka meeles 

pidada, et selline konfliktilahendamine võtab aega ja energiat. Kui tegemist on suhtega või teemaga, mis meile väga 

tähtis ei ole, või kui tundub, et konflikt on korduv või põhimõtteline väärtushinnangute erinevus (vt bändi ehk 

väärtushinnangute tunnid), et pruugi konflikti laskumine või sellega süvitsi tegelemine alati kasulik olla. 

 

Viited: 

American Friends Service Committee. Respectful listening and dialogue curriculum 

https://www.afsc.org/sites/default/files/documents/Respectful%20Listening%20and%20Dialogue%20Curriculum.pdf 

Clare Norman Coaching Associates (2018). Managing Conflict – Handout 

https://www.clarenormancoachingassociates.com/wp-content/uploads/2019/02/Managing-Conflict.pdf  

Forsyth, D. R. (2018). Group dynamics. Cengage Learning. 

Schaubhut, N. A. (2007). Thomas-Kilmann conflict mode instrument. CPP Research Department. 

https://www.skillsone.com/Pdfs/smp248248.pdf 

Segal, J., Robinson, L., & Smith, M. (2020). Conflict Resolution Skills. https://www.helpguide.org/articles/relationships-

communication/conflict-resolution-skills.htm?pdf=13749 

 

https://www.afsc.org/sites/default/files/documents/Respectful%20Listening%20and%20Dialogue%20Curriculum.pdf
https://www.clarenormancoachingassociates.com/wp-content/uploads/2019/02/Managing-Conflict.pdf
https://www.skillsone.com/Pdfs/smp248248.pdf
https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/conflict-resolution-skills.htm?pdf=13749
https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/conflict-resolution-skills.htm?pdf=13749
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EFEKTIIVNE 

KONFLIKTI-

JUHTIMINE II. 

AGRESSIIVNE 

KÄITUMINE 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Konflikt 

❖ Agressiivne käitumine 

❖ Kuulamine, peegeldamine 

❖ Kuulamisblokid: võrdlemine, 

mõtete lugemine, vaidlemine, 

liiga vara nõu andmine, enda 

rääkimiskorraks valmistumine, 

filtreerimine, hinnangute 

andmine ja eelarvamused, liigne 

enda kogemustele 

keskendumine.  

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

VAATENURK 

 

  

KUULAMINE, PEEGELDAMINE 

 

  

KÕRVALTVAADE 

 

 

MIDA ME EI VAJA: 

 

 

SÜÜDISTAMINE 

 

 

HINNANGUD 

 

 

1. SISSEJUHATUS (2 MIN) 

Räägi klassile: 

Vaatame alustuseks ühte videoklippi.  

 

2. VIDEOKLIPP „ARENGUVESTLUS“ (5 

MIN)  

Näita videoklippi „Arenguvestlus“ kuni kohani, kus ekraanile 

ilmub tekst „Kuidas käituda agressiivse suhtlemisstiili puhul?“ 

 

3. PAARISTÖÖ (6 MIN) JA SUURE RINGI 

ARUTELU (5 MIN) 

Palun aruta paarilisega, kas sul on ette tulnud selliseid situatsioone, 

kus vestluspartner on agressiivne või vihane, ning mida sa sellistel 

puhkudel oled teinud. 

 

 

4. TEOORIA (10 MIN) 

KONFLIKTI LAHENDAMINE 

Kui soovime rahustada vihast inimest, on kasulik pidada silmas tema 

vajadusi. Üldjuhul tahab vihane inimene tunda, et teda pannakse 

tähele, kuulatakse ja mõistetakse. Kui ignoreerime teist või hakkame 

temaga kohe vaidlema, võib ta tunda, et tema tundeid ja vaatenurka ei 

mõisteta. Niisiis on kasulik olla tähelepanelik ja kannatlik. Samuti on 

kasulik käituda empaatiliselt ning näidata välja, et püüame teise 

tundeid ja mõtteid mõista. Siin on abiks aktiivse kuulamise tehnikad 

nagu peegeldamine, ümbersõnastamine, täpsustamine ja sõbralik 

kehakeel (vt aktiivse kuulamise materjal „Õpetaja lugemisminutitest“). 

Kui teine inimene on vihane meie peale, võib aidata ka vabandamine ja 

Küsi klassilt: 
 

❖ Mida nägite? 

❖ On sul olnud sarnaseid olukordi? 

❖ Kuidas sa end sellistes olukordades tunned?  

❖ Mida oled sellistel puhkudel teinud? 

❖ Mis te arvate, kas üldse on võimalik midagi 

teha? 
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ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Vaata ise veel kord läbi video. 

❖ Pane valmis film 

"Arenguvestlus“ 

❖ Valmistu klassis video 

näitamiseks. Vajad arvutit, 

ekraani ja kõlareid. Enne tunni 

algust veendu tehnika 

toimimises. 

❖ Vaja läheb kuulamisblokkide 

töölehti ning liivakella või 

taimerit 

PANE TÄHELE 

 

❖ Kuulates teise inimese mõtteid 

ja tundeid ning tehes teatavaks 

enda arvamused ilma teist 

süüdistamata aitab kaasa 

vastastikusele mõistmisele. 

❖ Samuti on teise inimese 

rahustamisel oluline ise 

rahulikuks jääda. 

❖ Kuulamisblokid on need 

mustrid, mida tuleks vältida, 

kuna need teevad tõelise 

kuulamise ja mõistmise 

raskemaks ning võivad viia isegi 

konfliktini. 

 

MINU MÄRKMED: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

kinnitamine, et saame probleemist aru ning tahame sellele lahendust 

leida.  

Kui tunneme, et oleme seisundis, kus nii meie kui vestluspartner 

suudame enam-vähem rahulikult probleemist rääkida, saame hakata 

tegelema probleemi lahendamisega. Siinkohal tulevad appi mina-keel 

ja kuulamine. Kuulates teise inimese mõtteid ja tundeid, ning tehes 

teatavaks enda arvamused ilma teist süüdistamata, aitab see kaasa 

vastastikusele mõistmisele. Nii saame koos üritada leida lahendusi, 

mis sobiksid mõlemale osapoolele. Alati ei pea me vestluspartneriga 

nõustuma – vahel võimegi jääda eriarvamustele, aga oleme vähemalt 

saavutanud parema mõistmise ja võime jõuda siiski mingi 

kompromissini.  

Samal ajal tasub ka meeles pidada, et selline konfliktilahendamine 

võtab aega ja energiat. Kui tegemist on suhtega või teemaga, mis 

meile väga tähtis ei ole, või kui tundub, et konflikt on korduv või 

põhimõtteline väärtushinnangute erinevus (vt bändi ehk 

väärtushinnangute tunnid), et pruugi konflikti laskumine või sellega 

süvitsi tegelemine alati kasulik olla. 

Siinkohal korda klassile üle teooriat aktiivse kuulamise viisidest: 

❖ Peegeldamine 

❖ Täpsustamine 

❖ Ümbersõnastamine 

❖ Vahekokkuvõtete tegemine  

 

5. VIDEOKLIPP „ARENGUVESTLUS“ 

LÕPUNI (3 MIN)  

Näita videoklipp lõpuni. 

 

6. PAARISTÖÖ. ROLLIMÄNG. 

PEEGELDAMINE (10 MIN) 

HARJUTUS PAARIDES. 

Kõigepealt on üks ema ja teine tütar (poeg), seejärel rolle 

vahetatakse. Situatsioon on järgmine: Tütar (poeg) tuleb liiga hilja 

koju, ema on mures ja vihane, sest laps ei helistanud ja tuli 

kokkulepitust mitu tundi hiljem koju. Harjutus tehakse läbi kahes 

järgus. Esimeses ilma kuulamis- ja peegeldamisoskusi järgimata, nii 

nagu „torust tuleb“. Mõlemad, ema ja laps võivad pahandada, 

õigustada, nagu tavaliseski elus konflikt eskaleeruda võib. See on 

lärmakas, aga hariv kogemus. Pärast seda räägivad osalised ka suures 

ringis, mis tunne oli mõlemas rollis olla ja mis tunne oli, kui ei 

kuulatud.  
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Seejärel proovitakse täpselt sama situatsiooni uuesti. Seekord ema peegeldab, ei avalda üldse 

arvamust, ainult kuulab. Taaskord pärast järgneb reflektsioon, kuidas nüüd selles olukorras mõlemal olla oli, mida 

kogeti ja mida õpiti. 

 

7. TEOORIA. RAHULIKUKS JÄÄMINE (5 MIN) 

Samuti on teise inimese rahustamisel oluline ise rahulikuks jääda. See võib olla keeruline, kuid nagu muidki oskusi, 

saab seda harjutada. Mõned strateegiad iseenda negatiivsete emotsioonidega tegelemiseks on näiteks: 

❖ rahulik hingamine  

❖ oma keha teadlik lõdvestamine 

❖ teadvelolek ehk tähelepanu pööramine sellele, milliseid aistinguid me parajasti kogeme 

❖ kujutlemine, et vaatame olukorda kõrvalt, distantsilt.  

Samuti võib olla abiks pidada meeles, et vahel võib teise inimese (või meie enda) viha taga olla midagi muud kui 

ainult vestluspartneri käitumine. Näiteks võivad stress või väsimus muuta inimesed ärrituvamaks ja vestluspartner 

võib hetkeseisundis öelda midagi ründavat või haiget tegevat, kuid me ei pea sellele tingimata vihaselt reageerima.  

Väga tugevate emotsioonide puhul võib aidata ka see, kui võtame natuke aega rahunemiseks, muudame keskkonda 

või teeme vahepeal midagi muud, et hiljem rahunenumana konflikti teema juurde tagasi tulla.  

Erinevatest enese rahustamise tehnikatest saab rohkem teada järgnevatest, enesejuhtimise teemalistest tundidest. 

 

8. KUULAMISBLOKID. HARJUTUSE TUTVUSTUS (3 MIN) 

Räägi klassile: 

Tihti on aktiivne kuulamine keeruline, kuna kipume tegema asju, mis tegelikult teise mõistmisele kaasa ei aita. 

Kuulamisblokid on need mustrid, mida tuleks vältida, kuna need teevad tõelise kuulamise ja mõistmise raskemaks 

ning võivad viia isegi konfliktini. 

Nüüd palun jagunege gruppidesse (kokku 4 gruppi) ning ma jagan igale grupile kirjelduse ühe kuulamisblokiga, mis 

on takistus teise inimese tähelepanelikul kuulamisel ja tema mõistmisel. Iga grupp mõtleb selle peale, kuidas oma 

kuulamisbloki kirjeldust teistele arusaadavaks teha, aga mitte sõnadega, vaid pantomiimina, ning teised peavad ära 

arvama, mis kuulamisblokiga võib olla tegu. Tegemist on tuntud mängu „Alias“ versiooniga, kus ühed näitavad ette 

ja ülejäänud klass arvab. Kui teema arvatakse ära (või ka siis kui ei arvata), tutvustab grupp lühidalt seda 

kuulamisblokki klassile ning kleebib siis  oma töölehe seinale. Igal grupil on 3 minutit arutamiseks, kuidas 

või mida nad võiksid teha ning seejärel 3 minutit selle esitamiseks, teistel äraarvamiseks.  

 

9.  GRUPI- VÕI PAARISTÖÖ (3 MIN) 

Lõika osadeks ning jaga gruppidele töölehed, kus on kirjas 4 kuulamisblokki: VÕRDLEMINE, MÕTETE 

LUGEMINE, VAIDLEMINE, LIIGA VARA NÕU ANDMINE (1. lk).  

Järgneb grupitöö. Õpilased arutavad, kuidas seda blokki kõige paremini kaasõpilastele tutvustada ning 

kes mida teeb. Esitajaks võib olla kas üks inimene grupist, paar või terve grupp. 
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10.  „ALIAS“ (21 MIN)  

Järgneb gruppide pantomiim. Iga meetodi äraarvamiseks on 3 minutit (NB! Kasuta liivakella või taimerit!). Järgneb 

grupi või õpetaja lühike (1-2 min) kommentaar (vt kuulamisblokkide tutvustusi ka ise õpilastele jagatud töölehtedelt 

ning kui õpilased jätavad midagi olulist mainimata, lisa kommentaar). Kokku ei tohiks ühe grupi/paari/esitaja kohta 

kuluda rohkem kui 4 minutit (kokku 16 min). Ärge unustage peale iga arvamist kleepida seinale meetodi tööleht.  

 

Pärast nende etteasteid valmistu ise andma ülevaade 4 ülejäänust, 2. leheküljelt (5 min):  

Enda rääkimiskorraks valmistumine 

Filtreerimine 

Hinnangute andmine ja eelarvamused 

Liigne enda kogemustele keskendumine.  

 

Lõpuks moodustub seinale 8 (4 õpetaja oma ja 4 õpilaste oma) meetodist koosnev rida.  

 

1. KOKKUVÕTE (2 MIN) 

Tee kokkuvõte tähtsamatest punktidest. 

Küsi klassilt: 
 

❖ Kuidas tundus? Kas oli lihtne ära arvata? 

❖ Mis meelde jäi? 

❖ Kas midagi olete varem kasutanud? 
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Selle filmi teemaks on agressiivse suhtlemisstiiliga hakkamasaamine. Mingis mõttes on film järg filmile „Konflikt“, kus 

ema agressiivne käitumine tekitas küsimusi, et mida siis ikkagi teha, kui keegi sinu peale karjub ja sind süüdistab. 

Seekord näidataksegi kaht võimalikku asjade käiku: mis juhtub siis, kui püüda agressiivset inimest vaigistada, 

„rahustada“, tema emotsiooni tõrjuda püüdes ja vaieldes, ning mis juhtub olukorras, kus vaidlemise asemel kasutatakse 

kuulamistehnikaid ning alustuseks püütakse partnerist paremini aru saada, mitte temaga vastanduda.  

Arenguvestlusel on ema, õpilane ja õpetaja ning filmi esimeses osas on õpetaja kohkunud ema süüdistustest kooli ja 

õpetaja aadressil. Oskamata rünnakut ette näha ning otsides olukorras õiglust, püüab ta ema tähelepanu juhtida 

arenguvestluse eesmärkidele („Kuulame kõigepealt õpilast“) ning  tema tundeid suunata („Rahunege maha!“), kuid 

tulutult. Teises osas aga oskab juba õpetaja agressiivse emaga suhelda, teda kuulata ja tema negatiivsust uurida, vältides 

vaidlemist. Tulemuseks on ema tunnetus, et teda siiski kuulatakse ja püütakse mõista, ning selle tulemusena saabub 

ema rahunemine ja koostöövalmidus. Film õpetab käitumist agressiivse inimesega, samuti õpetab see vahet tegema 

efektiivsetel ja ebaefektiivsetel rahustamisvõtetel, ning uuriva ja mõistva suhtumise rakendamist vastandumise asemel. 

 



TÖÖLEHT: KUULAMISBLOKID 

VÕRDLEMINE 
 

On väga loomulik võrrelda teise inimese kogemusi meie enda omadega, kuid mõnede võrdluste välja 

toomine võib vestlusele halvasti mõjuda. Näiteks kui keegi räägib meile oma probleemist, võime 

mõelda, et see ei ole üldse nii suur asi, sest minul on palju suuremaid probleeme. Või näiteks võime 

mõelda, et mina küll sellise asja peale endast välja ei läheks / mina küll poleks sellisesse olukorda 

sattunud jne. See kõik võib isegi tõsi olla, aga rääkijat selliste mõtete väljendamine ei aita. Me ei taha 

tekitada rääkijas tunnet, et tema mured ei ole piisavalt suured või et tema tunded ei ole “õiged”.  

 

 

 

  

 

    MÕTETE LUGEMINE 
 

Mõtete lugemise puhul keskendume kuulamise asemel sellele, et teha rääkija kohta 

alusetuid oletusi. Näiteks võivad tekkida mõtted nagu “Ta ütleb küll, et tahab minuga aega 

veeta, aga ma vean kihla, et tegelikult ei taha” või “Ta kindlasti mõtleb praegu, et ma olen 

loll”. Selle asemel, et pöörata tähelepanu sellele, mida rääkija päriselt ütleb, üritame 

oletada, mida ta “tegelikult” mõtleb ilma neid oletusi kinnitamata. 

 

 

 

VAIDLEMINE 
 

Kui vestluspartner ütleb midagi, millega me ei nõustu, võib tekkida kiusatus talle kohe vastu 

vaielda. Kui aga keskendume ainult vaidlemisele, ei suuda me tegelikult teist tõeliselt 

kuulata. Aktiivne kuulamine ei tähenda, et peaksime tingimata teise inimese seisukohtadega 

nõustuma või ei tohiks oma arvamust avaldada. Küll aga peaksime proovima teist inimest 

mõista – miks ta midagi mõtleb või tunneb. 

 

 

 

LIIGA VARA NÕU ANDMINE 
 

Kui keegi tuleb oma probleemist rääkima, tunneme tihti, et peaksime talle mingit nõu 

andma. Nõu andmine pole halb – vahel tulevad meil tõesti head mõtted, millega 

vestluspartnerit aidata ning vahel võibki keegi tulla ainult nõu küsima. Siiski ei pruugi see 

alati olla ainus asi, mida vestluspartner vajab. Talle võib olla oluline, et kuulaja kuulaks ja 

teadvustaks ka tema tundeid. Võibolla ta ei otsigi nõu vaid lihtsalt mõistmist või võimalust 

oma probleemist rääkida. Seega, kui rääkija kannatab parasjagu mõne negatiivse emotsiooni 

all, on kasulik anda talle võimalus probleemist rääkida ning alles seejärel vajadusel nõu anda. 

 



ENDA RÄÄKIMISKORRAKS VALMISTUMINE 
 

Loomulik on ka enne oma järgmist lauset mõelda, mida me öelda kavatseme. Tihti on see 

hea, kuna võimaldab meil oma mõtted võimalikult hästi sõnadesse panna, selle asemel, et 

kõik pähe tulevad mõtted välja öelda. Vahel aga võib enda rääkimiskorraks valmistumine 

hakata kuulamist segama. Oletame näiteks, et rääkija alustab oma juttu ning meil tuleb pähe 

üks meie meelest väga hea idee, kuidas kuulaja võiks oma probleemi lahendada. Siis me 

harjutame mõttes selle idee sõnastust ja ootame kannatamatult enda rääkimiskorda. Samal 

ajal aga ei anna me enam oma täit tähelepanu rääkija jutule ning võib juhtuda, et vahepeal 

mainis rääkija mõnda muud olulist detaili, mis oleks aidanud meil mõista, et meie idee ei 

olnudki kõige parem. Samuti võib näiteks juhtuda, et me tunneme, et ei tea, mida öelda. 

Seepärast mõtleme muudkui, mida me järgmiseks ütlema peaks ja ei pööra jällegi tegelikult 

tähelepanu rääkijale. Sellisel juhul oleks parem kuulata rääkija ära ning võtta siis enne 

vastamist natuke aega, et enda mõtteid sõnastada. 

 

 

FILTREERIMINE 
 

Filtreerimine tähendab, et kuulame ainult teatud asju, kuid mitte teisi. Võibolla näiteks 

kardame, et sõber on meie peale vihane ning keskendume igasuguste märkide otsimisele, 

mis selle kahtluse osas selgust annaks. Niipea kui kuuleme näiteks, et sõber ei ole tegelikult 

vihane, tunneme kergendust ja laseme mõtetel eemale triivida ega pööra enam vestlusele 

tähelepanu. Teistsugune filtreerimise näide on teatud sõnumite teadvustamise vältimine. 

Näiteks võime vältida selliste sõnumite kuulamist, mis tunduvad negatiivsed, kriitilised või 

ebameeldivad. 

 

 

HINNANGUTE ANDMINE JA EELARVAMUSED
 

Kui meil on juba enne inimesega vestlemist tema kohta mõni negatiivne eelarvamus, siis ei 

pööra me tõenäoliselt piisavalt tähelepanu sellele, mida ta tegelikult räägib. Samuti võime 

anda ennatlikke hinnanguid mõnele ideele või mõttele, mida rääkija väljendab (nt see on küll 

rumal / silmakirjalik / hull vms), ilma et tema jutu kõigepealt lõpuni kuulaksime. 

 

 

LIIGNE ENDA KOGEMUSTELE KESKENDUMINE 
 

Tihti juhtub, et teise inimese jutt tuletab meile meelde mõne seiga meie enda elust. Tihti 

võib nende kogemuste jagamine olla hea – näiteks võib rääkijal olla lohutav või põnev 

kuulda, et ka kuulaja on sarnast probleemi kogenud, mõistab tema tundeid ja oskab võibolla 

nõugi anda. Samas aga tuleks meeles pidada, et enne oma kogemuse kirjeldamist tuleks 

võtta piisavalt aega ka teise inimese ära kuulamiseks ja tema kogemusele keskendumiseks. 

Ka sarnast olukorda võivad erinevad inimesed kogeda erinevalt, seega me ei pruugi tegelikult 

teada, kuidas teine end tunneb, kui me teda ei kuula. Kui vastame igale teemale ainult enda 

lugudega, ilma et laseks teisel oma jutu lõpetada, ei saa me tegelikult teist tundma õppida 

või aidata. 
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ENESE-

JUHTIMINE I 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Sündmus 

❖ Tähelepanu suunamine 

❖ Tõlgendamine 

❖ Ümbertõlgendamine 

❖ Reaktsioon 

❖ Vaatleja positsioon 

❖ Emotsioon kui valik 

❖ Tegevusplaan 

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

TUNNETE MÄRKAMINE 

 

  

VAJADUSTE MÄÄRAMINE 

 

 

TÄHENDUSE MÕISTMINE 

 

 

KÕRVALTVAADE 

 

 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Pane valmis film "Ärevus" 

❖ Valmistu klassis video 

näitamiseks. Vajad arvutit, 

ekraani ja kõlareid. Enne tunni 

algust veendu tehnika 

toimimises. 

❖ Paber ja markerid märkmete 

tegemiseks. 

❖ Tööleht „Emotsioonide 

reguleerimine“ 

❖ Tööleht „Enesejuhtimise 

põhiskeem“ 

 

 

1. SISSEJUHATUS (2 MIN) 

Räägi klassile: 

Nüüd oleme rääkinud mitmete näidete abil sellest, kuidas 

erinevaid keerulisi olukordi lahendada. Aga sageli on hoopis 

keerulisem see osa, kuidas omaenese tunnetega hakkama saada, 

kuidas reguleerida oma tundeid ja mitte liiga pikalt jääda kinni 

omaenese negatiivsetesse tunnetesse, nagu viha või solvumine. 

Kõik eelnevad teemad on sellega seotud, sisaldavad nii või teisiti 

enesejuhtimist ja omaenese tunnetega hakkama saamist. 

Enesejuhtimine eeldab oskust ennast kõrvalt vaadata ja oma 

tundeid-mõtteid analüüsida. 

 

2. VIDEOKLIPI SISSEJUHATUS (2 MIN) 

Täna vaatame üht videoklippi koolielust. Vaadake, kas teile tuleb 

see olukord tuttav ette. 

 

3. VIDEOKLIPP „ÄREVUS“ (3 MIN) 

Näita klippi ärevuse kohta alguses lõpuni. 

 

 

4.  GRUPITÖÖ (10 MIN) 

ARUTELU 2-4-LIIKMELISTES GRUPPIDES: 

❖ Mida nägite? 

❖ Kas oled ise midagi sellist kogenud?  

❖ Kuidas sa tavaliselt sellistes olukordades käitud või kuidas 

sellest välja tuled? On sul mõni hea nipp? Kas üldse saab 

midagi selles olukorras teha? 

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Mida nägite? 

❖ Kas teil endil on olnud sarnaseid olukordi?  

❖ Kui teil endil on olnud sarnaseid olukordi, siis 

mida te ise olete sellistes olukordades 

tundnud? 



ÕPETAJA KÄSIRAAMAT  

 

ENESEJUHTIMINE I 

 

 106 

PANE TÄHELE 

 

❖ Emotsioon algab mingist 

toimunud või eelseisvast 

sündmusest või olukorrast. Aju 

reageerib sellele suunates 

tähelepanu teatud 

informatsioonile. Seejärel 

tõlgendab inimene olukorda 

ehk annab toimuvale 

subjektiivse tähenduse. Lõpuks 

väljendub reaktsioon mingi 

emotsiooni tundmisena ja 

sellega kaasnevate füüsiliste ja 

vaimsete muutustena. 

❖ Meie reaktsioonid tulenevad 

hinnangutest, mida olukorrale 

anname. 

❖ Oluline on aru saada, et sa 

saad ise oma tundeid mõjutada, 

neid isegi valida, ning et 

tervisele pole kasulik jääda 

negatiivsetesse 

emotsioonidesse liiga kauaks 

kinni.  

KODUTÖÖ 

 

Kirjuta endale käitumiskaardid 

võimalikuks keeruliseks olukorraks 

tulevikus: Kuidas edaspidi sellises 

olukorras ette võtad? Mis on sinu 

tegevusplaan? Mida asud 

harjutama? Kirjuta oma mõtted 

(käitumisjuhised) igale kaardile üles 

ja talleta need tuleviku tarbeks. 

 

MINU MÄRKMED: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

5. INDIVIDUAALNE HARJUTUS (10 MIN) 

Nüüd räägib õpetaja oma loo ärevusest (ise kogetu koolipõlves, 

pealtnähtu, õpilastega juhtunu vmt). NB! Iga teema juures tuleks püüda 

rääkida omaenese lugu – õpilastele meeldib kuulata õpetaja isklikku 

kogemust, samuti aitab see kaasa vastastikusele avatusele. Enamikul 

meist on ärevusega seoses mingi isiklik kogemus. 

 

Räägi klassile:  

Mõtle nüüd üksi omaette ühele olukorrale, mis oli sulle 

emotsionaalselt raske. Mõni keeruline suhtlemissituatsioon või 

kogetud konflikt, hirm, tõrjumine, meeleheide, ärevus, solvumine, 

viha. Mida need tunded sinuga teevad? Millist neist tunnetest 

tahaksid sa vähem tunda? Joonista selle kohta pilt või joonis ja 

kirjuta sinna juurde märksõnu. 

Selle harjutuse taustaks võib mängima panna muusika. Tähtis on 

mõnda aega sellele küsimusele keskenduda, seetõttu on hea, kui nad 

saavad rahulikult mõelda ja kirjutada või joonistada.  

 

6. SUURE RINGI ARUTELU JA 

KOMMENTAAR (10 MIN) 

 

Arutle teemadel, kas negatiivsed tunded on head ning 

millistel juhtudel võib neist kasu olla (N: Viha motivatsiooni 

või energia akumuleerijana, ärevus motiveerib mingit 

ülesannet tähelepanelikult ja korralikult tegema vmt). 

Millistel juhtudel pole kasulik liiga kaua negatiivseid tundeid 

tunda? 

 

Kommenteeri:  

Negatiivsed tunded on mõnes olukorras kasulikud ja igati 

aktsepteeritavad, aga sageli kipuvad inimesed negatiivsetesse 

emotsioonidesse liiga kauaks „kinni jääma“. Negatiivsed tunded 

kulutavad sinu energiat, positiivsed tunded toovad aga lahendusi ja 

mõjuvad tervisele ja isegi elueale hästi.  

 

Küsi klassilt 

❖ Kas negatiivsed tunded on head? 

❖ Millistel juhtudel võib neist kasu olla? 

❖ Mida need tunded sinuga teevad?  

❖ Millist neist tunnetest tahaksid sa vähem 

tunda? 
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Oluline on aru saada, et sa saad ise oma tundeid mõjutada, neid isegi valida, ning et tervisele pole kasulik jääda 

negatiivsetesse emotsioonidesse liiga kauaks kinni. Seega sina ise peaksid otsustama, milliseid tundeid sa ei taha 

liiga palju tunda, sest need mõjuvad kahjustavalt, ning seejärel harjutama end märkama, mis olukorras ja millal sind 

sellised tunded tabavad. Seejärel saad otsustada, kui kaua soovid selles tundes olla, et mitte liiga kaua negatiivse 

emotsiooni sees istuda. Sina otsustad! 

 

7. TEOORIA (19 MIN) 

Jaga tööleht „Emotsioonide reguleerimine“ ning selgita skeemi emotsiooni tekkimise ja väljendamise 

faaside kohta ja emotsioonide muutmise strateegiate kohta.  

Emotsiooni tekkimise ja selle väljendamise saab jagada järgmisteks neljaks faasiks (Gross, 1998): 

Emotsioon algab mingist toimunud või eelseisvast SÜNDMUSEST või OLUKORRAST. Aju reageerib sellele 

suunates TÄHELEPANU teatud informatsioonile. Seejärel TÕLGENDAB inimene olukorda ehk annab toimuvale 

subjektiivse tähenduse. Seega meie REAKTSIOONID tulenevad hinnangutest, mida olukorrale anname. Lõpuks 

väljendub reaktsioon mingi emotsiooni tundmisena ja sellega kaasnevate füüsiliste ja vaimsete muutustena.  

Emotsiooniga on võimalik tegeleda mitut moodi, sekkudes neisse erinevatesse faasidesse. Mõned võimalikud 

teguviisid on aga tõhusamad kui teised.  

Esimese faasi ehk algse sündmuse endaga on võimalik tegeleda üritades vältida negatiivseid emotsioone tekitavaid 

olukordi või püüda olukorda muuta. Alati aga pole see võimalik ega pruugi pikaajalisemalt toimida.   

On ka võimalusi neljandas faasis lõpliku emotsiooni muutmiseks. Mõned strateegiad, näiteks sport või magamine 

võivad kasulikud olla. Teised aga, näiteks emotsioonide allasurumine, on aga üldjuhul pigem kahjulikud (vt täpsemalt 

„Õpetaja lugemisminutid. Emotsioonide juhtimine“). 

Kõige efektiivsemaks peetakse teises ja kolmandas faasis sekkumist ehk tähelepanu suunamist ja eriti 

ümbertõlgendamist. Tähelepanu faasis on võimalik suunata tähelepanu negatiivsest emotsioonist eemale ja 

keskenduda positiivsele. Veelgi tõhusam võib aga olla olukorra ümbertõlgendamine. Mõeldes ühest ja samast 

sündmusest erinevat moodi on võimalik muuta selle emotsionaalset värvingut. 

Näiteks saad vaadelda seda olukorda põneva õppimisvõimalusena. Või vaadata olukorda kui üht paljude juhtumiste 

jadast, millega elus kokku puutud, aga lõpuks siiski hakkama saad. Võid küsida endalt, kas oled ehk varemgi sarnaste 

olukordadega toime tulnud, ning meenutada, mida sa siis tegid ja kuidas hakkama said. 

 

Kommenteeri iga strateegiat töölehelt. Täpsemat infot ja tausta selle teema kohta koos viidetega saad lugeda 

„Õpetaja lugemisminutite“ lehelt. NB! Kuna teema on pikk ja võib mõistmiseks aega võtta, on strateegiatele nagu 

teadvelolek ja ümberlülitamine mõistlik pühendada mitu tundi, seepärast vaata läbi ka järgmise tunni skeem ning vajadusel 

saad töölehe juurde tagasi pöörduda ka järgmises tunnis. 

 

Kommenteeri strateegiaid:  

Loomulikult sõltub see, millist strateegiat kasutada, ka konkreetsest olukorrast. Näiteks kui emotsioon on väga 

intensiivne, võib olla mõttekam alguses tähelepanu kuhugi mujale viia (nt keskenduda hingamisele vms) ja alles 

natukese aja pärast selle tunde ümbermõtestamisele keskenduda. 
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TEGEVUSPLAANI MÕISTE.  

Tähtis on teha tegevusplaan. Mida ma ikka veel selles olukorras teha saan? Mida järgmiseks? Mis siis tõepoolest 

juhtub, kui juhtub hullem, ja mida ma teen sellisel juhul? Konkreetsed mõtted tegevusplaanini välja. Näiteks: Kui 

lähengi tülli ja rikun suhted, mis edasi saab? Mida teen? Kas taastan suhteid? Otsustan edasi liikuda? Teen mõne 

ettepaneku? Jne. Mis on kõige halvem, mis saab juhtuda? Mis ma siis teen? Mis ma tõepoolest teen?  

 

Küsimus ei ole selles, et sa ei tohiks erinevaid tundeid tunda, vaid selles, et sa otsustaks, kui kaua sa selles tundes 

kavatsed istuda.  

Ei ole mõtet lõputult kurvastada nende asjade üle, mida sa muuta ei saa. Taaskord – mõtle, kui ei saa, tuleb 

otsustada, kaua sa kavatsed seal istuda ja edasi minna.  

Inimesed kipuvad kinni jääma ärevusse, suutmata mõelda tegevuskava ja jõuda otsusteni. Aga seda on vaja. Ärevus 

väsitab ja võib viia depressioonini. Misiganes plaani tegemine vähendab ärevust. Kui ärevus on nii suur, et 

mõtlemine on võimatu, tuleb kasutada ärevuse maandamise kehalisi tehnikaid (hingamisharjutused, keha 

skanneerimine, kohaloleku harjutused).  

 

Kommenteeri:  

Järgmises tunnis vaatame mõningaid tehnikaid, mis võiksid teid tulevikus aidata.  

 

8. INDIVIDUAALNE HARJUTUS (10 MIN) 

Jaga tööleht Enesejuhtimise põhiskeem  

Räägi klassile: 

Võta nüüd uuesti seesama pilt või skeem, mille oma olukorra kohta joonistasid ning kirjelda (kirjuta/rühmita) 

nende märksõnade järgi (Märka, Nimeta, Iseloomusta, Otsusta, Tegutse) seda konkreetset olukorda. Kirjuta ka 

märksõnu tegevusplaani kohta (Mida saaks selles olukorras teha? Millised valikud mul (ikka veel) on? Kirjuta 

kokkuvõte enda jaoks, mis on kõige olulisem iga nimetatud punkti juures.  

 

9. SUURE RINGI ARUTELU JA KOKKUVÕTE (6 MIN) 

Küsi mõtteid ja kommentaare tehtud ülesande kohta.  

KOKKUVÕTE: 

❖ MÄRKA (Mis toimub? Kui oluline see olukord/inimene mulle tegelikult on? Mis toimub minu emotsioonidega? 

Kas ma ärritusin? Kas ma tahan oma emotsiooni muuta?) 

❖ NIMETA (Mis tunne on?)  

❖ ISELOOMUSTA (Mis on see vajadus, millest praegu puudust tunned?)  

❖ OTSUSTA, mida tahad selle tundega teha, Kuidas tuleksid kõige kiiremini välja?  

❖ TEGUTSE (Mõtesta olukord enda jaoks ümber, kasuta erinevaid vaatenurki, tee tegevusplaan vmt) 

Küsi klassilt 

❖ Milliseid hingamisharjutusi te teate/kasutate? 

❖ Milliseid eneserahustamisvõtteid olete 

kasutanud? 
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Kõlama peaks jääma, et oma tundeid saab valida ja neid juhtida, aga see peab olema mingil ajal sinu tähelepanu 

fookuses, n-ö kõige olulisem asi sinu jaoks mingil perioodil. Oskus ise valida, millele keskenduda ja ise kujundada oma 

meeleolu on elukunsti vaieldamatu osa (M. Pork). 

 

10. KODUTÖÖ (3 MIN) 

Kirjuta endale käitumiskaardid võimalikuks keeruliseks olukorraks tulevikus: Kuidas edaspidi sellises olukorras 

ette võtad? Mis on sinu tegevusplaan? Mida asud harjutama? Kirjuta oma mõtted (käitumisjuhised) igale kaardile 

üles ja talleta need tuleviku tarbeks. 
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Eksamisituatsioon. Kes meist poleks seda kogenud: ikka tundub ukse taga, et sa pole selleks valmis, eriti, kui 

eksamiruumist väljujad su närvid veel enam pingule tõmbavad: üks neist kurdab, kui rasked küsimused teda tabasid, 

samal ajal kui teise kaasõpilase enesekindlus ja möödaminnes paisatud filigraanne teadmiste demonstratsioon sinu 

ärevuse veelgi enam lakke ajavad. Film on situatsiooninäide ja mõeldud diskussiooni käivitava klipina.  
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EMOTSIOONIDE JUHTIMINE 

 

Enesejuhtimine sisaldab oskusi ennast analüüsida, arendada ja oma eesmärke ellu viia. Kesksel kohal enesejuhtimises 

on eneseregulatsioon ehk võime jälgida ja kontrollida oma käitumist ja emotsioone ning tulla toime tugevate 

tunnetega.  

 

Emotsioonide reguleerimine 

Üldiselt on emotsioonid kasulikud. Need on kujunenud välja evolutsiooni jooksul ning aitavad meil näiteks 

igapäevastele probleemidele lahendusi leida (Keltner & Gross, 1999), efektiivselt suhelda ja koostööd teha (Averill, 

1992) ning tähtsaid sündmusi paremini mäletada (Phelps, 2006). Siiski ei ole emotsioonid alati abiks. Olukorrast 

sõltuvalt võivad need tuua kasu või kahju. Näiteks võib kerge närv enne tähtsat võistlust olla täiesti asjakohane ning 

aidata paremini ette valmistuda, kuid liiga tugev ärevus võib meid täiesti halvata või endast välja viia. Samuti võib 

näiteks viha olla kasulik, aidates meil oma õiguste eest seista olukorras, kus meid on tõsiselt petetud. Samas aga on 

ilmselt mõttetu olla terve õhtu vihane põhjusel, et koju tulles oli tee peal pikk ummik ning poes ei olnud meie 

lemmikjogurtit. Emotsioonid kipuvad olema kahjulikud siis, kui need ei ole vastavuses tegeliku olukorra või meie enda 

eesmärkidega ehk kui need on valet tüüpi, vale intensiivsusega või kui need tulevad valel ajal (Parrott, 2001). Sellistes 

olukordades võib meil olla tahtmine püüda oma emotsioone reguleerida. 

Emotsioonide reguleerimine tähendab, et püüame muuta, milliseid emotsioone me kogeme, millal ja kuidas me neid 

kogeme ning kuidas neid väljendame (Gross, 1999). Et mõista, kuidas emotsioonide reguleerimine toimib, pakkusid 

Gross ja Thompson (2007) välja järgmise mudeli: 

 

 

 

 

 

 

  

Emotsioonide reguleerimise strateegiad, originaal Gross & Thompson (2007). 

Esimene samm mudelis on sündmus või olukord, mis mingi emotsiooni tekitab. See võib olla mõni väline sündmus 

või meie enda mõtlemine. Teine tegur on tähelepanu ja tähtsus, mida me mõnele olukorra aspektile omistame. 

Kolmas samm on olukorrale antud hinnang ja neljas emotsionaalne reaktsioon, mis sündmuse tõttu tekib. 

Reaktsioon omakorda mõjutab olukorda. Emotsioonide reguleerimiseks saab teoreetiliselt sekkuda igas sammus. 

 

Negatiivsete emotsioonide reguleerimise strateegiad 

1. Olukorra valik ja muutmine 

Kõige lihtsam viis negatiivseid emotsioone kontrollida on muidugi neid tekitavaid olukordi vältida või sellistest 

olukordadest eemalduda (nt vältida tujukat tuttavat). Vahel on võimalik ka otseselt probleemiga tegeleda ehk 

keskkonda muuta (nt paluda naabril häirivalt vali muusika vaiksemaks keerata või vähendada üksindustunnet helistades 

sõbrale).  

  Olukord              Tähelepanu           Hinnang           Reaktsioon 

Olukorra 

valik 

Olukorra 

muutmine 

Tähelepanu 

suunamine 

Kognitiivne 

muutus 

Reaktsiooni 

muutmine 
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Sellised lahendused võivad olla lihtsad ja paljudel juhtudel kasulikud, aga ei pruugi alati võimalikud olla. Tihti leidub 

emotsionaalseid olukordi, mida me ei saa või ei taha vältida ega muuta (nt ärevust tekitav eksam). Samuti tuleb 

loomulikult ette olukordi, mille olemust või mõju me ette ei näe (nt ootamatu tüli). Viimaks leidub ka olukordi, mis 

võivad küll olla välditavad, kuid mille vältimine pikemas perspektiivis kasulik ei ole. Näiteks kui otsustame vältida rasket 

kõnelust sõbraga mõne tekkinud probleemi teemal, võib probleem hiljem hoopis süveneda. Sellistes olukordades on 

tõenäolisemalt kasulikud teised emotsioonide reguleerimise viisid. 

 

2. Tähelepanu suunamine 

Meie reaktsioon mingile olukorrale sõltub muuhulgas sellest, millele tähelepanu pöörame. Näiteks on negatiivseid 

emotsioone kogedes levinud kuid üldjuhul ebaefektiivsed käitumismustrid muretsemine ja rumineerimine (ingl. 

rumination). Rumineerimise puhul pöörame passiivselt ja korduvalt tähelepanu oma praegustele negatiivsetele 

emotsioonidele ning nende põhjustele ja tagajärgedele (Smith & Alloy, 2009). Samuti võime niiviisi peas läbi mängida 

möödunud negatiivseid kogemusi. Üldiselt suurendab rumineerimine negatiivsete tunnete tugevust ning on seotud ka 

depressiooni kujunemisega. Muretsemine on mõnevõrra sarnane protsess, aga seotud tulevikusündmustega. Sel puhul 

pöörame tähelepanu mõtetele ja kujutlustele, mis on seotud tulevikus toimuvate potentsiaalselt negatiivsete 

sündmustega (Borkovec et al, 1983). Kuigi muretsemine võib vahel aidata probleemi lahendada (näiteks mõningane 

mure saabuva eksami pärast võib motiveerida selleks paremini ette valmistuma), siis liiga sage või intensiivne 

muretsemine on pigem kahjulik ning on samuti seotud nii depressiooni kui ärevushäirete riskiga. 

 

2.1 Tähelepanu kõrvale juhtimine 

Erinevalt muretsemisest ja rumineerimisest võib tähelepanu kõrvale juhtimine olla efektiivne 

emotsioonide juhtimise viis (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1993). Selle strateegia puhul suuname tähelepanu 

negatiivsest emotsioonist või selle põhjusest eemale ning keskendume millelegi neutraalsele. Näiteks võib 

kõrgust kartev inimene klaasseintega liftis sõites keskenduda hoopis kõrvalseisjaga vestlemisele või mõttes 

olevale ostunimekirjale. Uuringud on näidanud, et tähelepanu kõrvale juhtimine aitab tõepoolest vähendada 

negatiivsete emotsioonide tugevust ning vähendab muuhulgas amügdala ehk mandelkeha aktiivsust ajus (see 

aju osa on seotud emotsionaalsete sündmustega seotud tunnete, eriti stressi ja hirmuga) (Kanske et al, 2011).  

Oluline on mainida, et tähelepanu kõrvale juhtimine ei ole sama, mis häirivate mõtete allasurumine. Üritades 

negatiivseid mõtteid vältida ja maha suruda, võivad need hoopis tugevamana tagasi tulla (Wegner et al, 1993). 

Tähelepanu kõrvale juhtimise puhul me teadvustame oma negatiivseid tundeid, kuid ei keskendu nende 

mahasurumisele vaid viime tähelepanu lihtsalt millelegi muule. Oletame näiteks, et oled lennukis ning sind 

häirib lähedal istuva lapse nutt. Kui proovid endale ainult sisendada „ära mõtle sellele, ära pane seda tähele“ 

(emotsioonide allasurumine), ei ole see ilmselt kuigi tõhus. Kui aga võtad välja raamatu ja suudad keskenduda 

lugemisele (tähelepanu kõrvale juhtimine), ununeb lapse nutt suurema tõenäosusega. 

Tähelepanu kõrvale juhtimine võib niisiis olla efektiivne, kuid olemuselt on see muidugi lühiajaline lahendus. 

See võib aidata hetkelisi emotsioone muuta, kuid ei enneta nende emotsioonide kordumist ega tegele nende 

sügavamate põhjustega. Niisiis võib korduvate või oluliste negatiivsete emotsioonide puhul olla kasulikum 

nende põhjalikum läbitöötamine või pikaajalisemate strateegiate proovimine (vt kognitiivne muutus). Siiski on 

ka olukordi, kus tähelepanu kõrvale juhtimine on sobivaim strateegia. Näiteks võib see oma kiire toime tõttu 

olla kasulik väga intensiivsetes emotsionaalsetes olukordades, mille põhjalikum läbitöötlemine on 

hetkeseisundit arvestades võimatu (Sheppes et al, 2011). 
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3. Kognitiivne muutus 

Kognitiivse muutuse puhul ei tegele me enam olukorra muutmise või tähelepanu hajutamisega, vaid asume otseselt 

oma emotsioonide ja mõtlemise kallale. Teisisõnu üritame muuta, kuidas me antud olukorda ja oma osa selles 

tõlgendame (Gross, 2013).  See võib olla keerulisem kui eelnevalt mainitud strateegiad, kuid võib viia kestvama ja 

tugevama positiivse muutuseni. Kognitiivseid tehnikaid kasutades võime hakata oma emotsioone paremini mõistma ja 

reguleerima ka olukordades, kus me välist keskkonda muuta ei saa. Seetõttu on selliseid strateegiaid ka palju uuritud 

ning välja pakutud mitmeid tehnikaid. 

 

3.1 Olukorra ümberhindamine (reappraisal) 

Emotsiooni tekke puhul ei ole tähtis niivõrd olukord, kus oleme, vaid hinnang, mille sellele olukorrale anname 

ehk see tõlgendus ja tähendus, mille toimuvale omistame. Niisiis kui mõtleme olukorrast teisiti, on võimalik 

muuta ka selle emotsionaalset mõju (Gross, 2013). Olukorra ümberhindamise puhul proovitaksegi toimuvat 

teisiti tõlgendada või näha suuremat pilti. Oletame näiteks, et oled õpilane, kes on närvis kohe algava 

gümnaasiumi sisseastumisvestluse pärast. Selle asemel, et mõelda vestlusest kui testist, mis kuidagi sinu 

väärtust näitab, võid näha seda kui võimalust teada saada, kuidas sulle su võimalik tulevane kool ja õpetajad 

meeldivad. Selline mõtlemise muutmine aitab tõenäoliselt ärevust vähendada.  

Uuringud on näidanud, et olukorra ümberhindamine aitab tõepoolest vähendada negatiivsete 

emotsioonide mõju (Gross, 1998). Kui skaneerida inimeste aju olukorra ümberhindamise ajal, tuleb välja, et 

suureneb eesajukoore ehk prefrontaalse korteksi aktiivsus (see aju osa on seotud mõtete koordineerimise ja 

planeerimisega) ning väheneb amügdala aktiivsus (seotud emotsioonide, hirmuga) (Oschsner et al, 2004). 

Inimestel, kes kasutavad olukorra ümberhindamist regulaarselt, on ka üldiselt kõrgem heaolu ja paremad 

suhted kui neil, kes eelistavad näiteks emotsioonide allasurumist (Gross & John, 2003).  

 

3.2 Teadvelolek (mindfulness) 

Teadvelolek tähendab sihilikku tähelepanu pööramist praegusele hetkele mittehukkamõistval viisil (Kabat-

Zinn, 1990). Selles seisundis märkame, milliseid aistinguid, mõtteid ja emotsioone me parajasti kogeme ning 

aktsepteerimine neid. Emotsioonide juhtimise puhul tähendab see, et kui tunneme end halvasti, ei heida me 

endale seda tunnet ette ega keskendu ka koheselt emotsioonide või olukorra muutmisele. Selle asemel 

astume kõrvale ja jälgime oma tundeid ja mõtteid. Tähtis on uudishimu ja lahkus iseenda suhtes. 

Emotsioonidega tegelemise seisukohalt on oluline, et me küll teadvustame kogetavaid emotsioone, kuid ei 

pea neile tingimata reageerima (Chambers et al, 2009). Kui emotsioon või mõte tundub kasulik, võime sellele 

oma energiat pühendada. Kui aga kogeme häirivaid või kahjulikke emotsioone, ei pea me nendega samastuma. 

Lõppude lõpuks on tunded ja mõtted ainult ajusündmused, mitte absoluuttõed.  

Selles osas erineb teadvelolek eelnevalt mainitud olukorra ümberhindamisest, mis on suunatud eelkõige 

ebameeldiva seisundi muutmisele. Teadveloleku puhul aga ei pea me negatiivseid emotsioone ja mõtteid 

tingimata muutma, vaid lihtsalt teadvustama ja valima, millele soovime reageerida. Mingis mõttes on ka 

teadvelolek ümberhindamine, kuid kui olukorra ümberhindamise puhul üritame muuta oma mõtlemist 

välistest negatiivsetest sündmustest, siis teadveloleku puhul muudame seda, kuidas me ise oma seesmiste 

emotsioonidega ja mõtetega samastume või seotud oleme (Chambers et al, 2009).  

Teadveloleku õppimine võib olla keeruline ja nõuda palju harjutamist. Samas aga on tegemist pikaajalisema 

strateegiaga, mis võib ajapikku muutuda automaatseks ja mida saab kasutada väga erinevates emotsionaalsetes 

olukordades. Teadveloleku harjutamine võib aidata õppida oma emotsioone tundma ja väljendama, ilma et 

pühenduksime neile liiga vähe (nagu näiteks emotsioonide vältimise/allasurumise puhul) ega liiga palju (nt liigse 

muretsemise puhul) (Ivanovski & Malhi, 2007). Pikaajaline harjutamine võib viia isegi nähtavate muutusteni 
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ajus, suurendades närvikoe hulka aju osades, mis on seotud õppimise, mälu, emotsioonide reguleerimise ja 

vaatenurga muutmisega (Hölzel et al, 2011). 

 

4. Reaktsiooni muutmine 

Juba tekkinud emotsioonid toovad enamasti kaasa mingi emotsionaalse reaktsiooni. See võib sisaldada näiteks 

füsioloogilisi reaktsioone (nt higistamine, värisemine jne), edasise käitumise muutust (nt sõbra peale karjumine), 

emotsioonide väljendamisega seotud muutusi (nt näoilmed, tooni muutus, nutmine) ja seda, kuidas üldiselt emotsiooni 

kogeme. Reaktsiooni muutmise puhul üritamegi otseselt muuta seda juba tekkinud emotsionaalset reaktsiooni, mitte 

emotsiooni vallandanud olukorda või mõtteid (Gross, 1998). Siia alla käivad mõned üldiselt kahjulikud strateegiad nagu 

emotsioonide või nähtava reaktsiooni alla surumine või ka näiteks alkoholi ja muude meelemürkide tarvitamine.  

Samas aga on ka mõned kasulikud strateegiad, mis võivad aidata emotsionaalseid reaktsioone taltsutada. Näiteks on 

küllaltki levinud erinevate hingamis- ja lõdvestusharjutuste kasutamine enda rahustamiseks. Stressirikkas 

olukorras on tavalised reaktsioonid kiirenenud hingamine ja lihaspinge suurenemine. Sellised automaatsed reaktsioonid 

võivad omakorda anda ajule märku, et tegemist on “ohtliku” olukorraga ning seega suureneb stressireaktsioon veelgi 

(Damasio, 1996). Meil võib aga õnnestuda see tsükkel murda teadlikult hingamist rahustades ja lihaseid lõdvestades. 

Samuti on lihtsad, kuid olulised strateegiad liikumine ja piisav uni. Trenni tegemine võib näiteks aidata negatiivsete 

emotsioonide kogetavat mõju vähendada (Gross & Thompson, 2007) ning regulaarne liikumine aitab nii stressi ära 

hoida kui ka emotsioonide reguleerimisvõimet parandada (Oaten & Cheng, 2006). Enamik meist on ilmselt ka 

märganud, kuidas piisav uni või unepuudus meeleolule mõjuvad. Uuringud on leidnud, et magamise ajal, eriti REM-une 

ehk unenägude nägemise ajal, väheneb amügdala reaktiivsus, kaitstes meid niiviisi stressi eest (Walker, 2009). 

Unepuudus aga on seotud negatiivsetele sündmustele üle reageerimisega. Selle põhjuseks on nii suurenenud amügdala 

aktiivsus kui ka amügdala ja eesajukoore vahelise ühenduse nõrgenemine. Nagu eelnevalt mainitud, on eesajukoor 

oluline emotsioonide reguleerimisel, seega võib unepuudus viia emotsionaalse kontrolli vähenemiseni, ning see 

omakorda meeleolukõikumisteni, impulsiivsuse ja depressiivsuseni.  

Sotsiaalse toe otsimine (nt sõprade, pere või partneriga rääkimine) aitab samuti vähendada füsioloogilisi 

stressireaktsioonide (Uchino et al, 1996). Lisaks võib see muidugi abiks olla mitmel tasandil. Peale reaktsiooni 

muutmise võib teise inimesega vestlemine aidata ka probleeme lahendada (vt olukorra muutmine) või olukorra ja oma 

mõtetega teisiti suhestuda ehk vaatenurka muuta (kognitiivne muutus). 

 

Millist strateegiat siis ikkagi kasutada? 

Ülalpool kirjeldatud strateegiaid vaadates võib tekkida küsimus, et millist strateegiat ja millal siis ikkagi kasutama peaks. 

On muidugi mõned strateegiad, mis on peaaegu alati ebaefektiivsed (emotsioonide allasurumine, rumineerimine, 

alkohol jm). Teiste tehnikate puhul aga on olukord nüansirikkam. Kasulikud võivad olla mitmed strateegiad, kuid see, 

milline neist kõige edukam on, sõltub konkreetsest olukorrast, kogetavast emotsioonist ja inimesest endast. Siiski saab 

eelnevalt toodud kirjanduse ja uuringute põhjal tuua mõned üldised näpunäited negatiivsete emotsioonidega 

toimetulekuks: 

 

1. Tunne oma emotsioone.  

Raske on emotsioone juhtida, kui me neid ei mõista. Seega on tihti oluline esimene samm emotsioonide reguleerimisel 

saada aimu, mida me parajasti täpselt tunneme. Oskus oma emotsioone teadvustada ja kirjeldada on mõnele inimesele 

keerulisem kui teisele, ent harjutamisega saab seda oskust treenida. Niisiis on tähtis teada, mida me tunneme ning 

mitte endale neid tundeid ette heita. Samal ajal aga ei tähenda see, et peaksime kõikidele emotsioonidele koheselt 

reageerima. 

 



ÕPETAJA KÄSIRAAMAT  

 

ÕPETAJA LUGEMISMINUTID  EMOTSIOONIDE JUHTIMINE 

 

 115 

2. Pea meeles, et emotsioonid ja mõtted on vaid ajusündmused.  

Emotsioonid ei ole absoluuttõed, mis tekivad ja muutuvad ainult välise olukorra tõttu. See, kuidas me midagi kogeme, 

sõltub meist endast ning tähendusest, mille me mingile olukorrale või emotsioonile anname. See kõik ei tähenda, et 

emotsioonid on tähtsusetud või et me ei tohiks ühtegi negatiivset emotsiooni tunda või kuulda võtta. Paljudes 

olukordades võivad emotsioonid anda meile tähtsat informatsiooni ja aidata meil edasist käitumist suunata. See, kuidas 

me oma emotsioone tõlgendame ja kuidas neile reageerime, on aga meie kontrolli all. Me võime teha vahet kasulike ja 

kahjulike emotsioonide vahel ning valida, millele reageerida ja mida muuta. Emotsioonid võivad olla meie abilised, aga 

nad ei pea olema meie isandad. 

 

3. Sea eesmärk.  

Kui kogeme negatiivset emotsiooni, on kasulik mõelda, mida me selle asemel tunda tahaksime ehk milline oleks 

soovitud muutus. See eesmärk võiks olla realistlik. Näiteks kui koged parasjagu äärmiselt tugevat ärevust, oleks ilmselt 

väga keeruline järsku hakata tundma vankumatut rahu ja enesekindlust. Selle asemel võib seada eesmärgiks tunda ainult 

kerget ärevust. Niiviisi eesmärke seades saame esiteks parema ettekujutuse sellest, millises suunas oma emotsioone 

juhtida. Teiseks saame tunda eduelamust, kui eesmärk õnnestub täita või kui õnnestub sellele vähemalt lähemale 

liikuda. See omakorda võib motiveerida emotsioonide juhtimise harjutamist jätkama. 

 

4. Mõtle, kuidas saaksid oma emotsiooni reguleerida.  

Kui teame oma praegust ja soovitud emotsiooni, võime hakata mõtlema, mis aitaks praegusest olukorrast eesmärgi 

poole liikuda. Siin tulevadki mängu eelnevalt mainitud erinevad tehnikad. Endalt võib küsida küsimusi nagu:  

❖ Kas saaksin parandada oma füüsilist seisundit, et soovitud emotsioon saavutada? (reaktsiooni muutus: nt 

hingamisharjutused, lõdvestumine, trenn, uni) 

❖ Kas saaksin otseselt muuta negatiivset emotsiooni tekitavat olukorda? (olukorra muutmine: nt 

probleemilahendamine) 

❖ Kas saaksin muuta oma käitumist praeguses olukorras? (reaktsiooni muutus: nt sotsiaalse toe otsimine, 

millegi meeldivaga tegelemine) 

❖ Kas saaksin vaadata praegust olukorda teise nurga alt või näha suuremat pilti? (kognitiivne muutus: 

ümberhindamine) 

❖ Kas saaksin teise nurga alt vaadata oma emotsioone või muuta seda, kuidas nendega suhestun? 

(kognitiivne muutus: teadvelolek) 

❖ Kas saaksin pöörata tähelepanu millelegi muule? (tähelepanu juhtimine) 

 

5. Harjuta ja tee tähelepanekuid.  

Emotsioonide juhtimine ei ole lihtne ja vajab harjutamist nagu muudki oskused. On loomulik, et vahel see õnnestub ja 

vahel mitte. Tähtis on säilitada motivatsioon ja positiivne hoiak – iga keeruline olukord võib olla võimalus 

emotsioonide reguleerimise harjutamiseks ning iga õnnestumine ja ebaõnnestumine õpetab meile midagi ja võimaldab 

seda oskust parandada. On kasulik õppida tundma oma emotsioonide eripärasid. Näiteks saab endalt küsida: millistes 

olukordades mul mingid emotsioonid tekivad? Milliseid mustreid tähele panen? Millised emotsioonide juhtimise 

tehnikad mulle kõige rohkem sobivad? (Mis olukorras? Millise emotsiooni puhul?) Kui emotsioonide juhtimine mõnes 

olukorras ei tööta, siis miks? (Mis olukorras? Millise emotsiooni puhul?).   

 

6. Hoia füüsilist ja emotsionaalset tervist.  

Hea füüsiline ja emotsionaalne tervis aitavad nii negatiivseid emotsioone ennetada kui ka nende reguleerimisega 

paremini hakkama saada. Füüsilise tervise seisukohalt on oluline piisav uni, tervislik toitumine, liikumine jms. 
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Emotsionaalse tervise koha pealt on kasulik näiteks sotsiaalne tugivõrgustik (inimesed, kellega saad rääkida) ja ka 

positiivsete emotsioonide harjutamine (vt järgmine peatükk). 

 

Positiivsete emotsioonide reguleerimise strateegiad 

Eelnevalt on räägitud negatiivsete emotsioonidega hakkamasaamisest, kuna see on põhiline olukord, kus inimesed 

tunnevad, et nad emotsioonide reguleerimise oskusi vajavad. Siiski võib meil vahel tekkida ka soov tunda rohkem 

positiivseid emotsioone või nende heade tunnete kogemisaega pikendada. Ka selleks leidub kasulikke tehnikaid. 

Esiteks aitab positiivseid emotsioone kauem kogeda nende teadlik nautimine. Sellele tehnikale on antud nimi 

nautlemine (savoring), mis tähendab teadlikku tähelepanu pööramist naudingu kogemisele (Bryant, 1989). Et 

soodustada nautlemist, tuleks esiteks keskenduda aistingutele, panna tähele meeltes toimuvat (Bryant & Veroff, 2017). 

Teiseks on kasulik tekitada väike mälupilt mälestusväärsest hetkest. Selle asemel, et millelegi muule mõelda või 

kiirustada, on tähtis hoida ärksat tähelepanu ja õnnitleda ennast, et nii mõnusas hetkes viibid. Hea on ka naudelda koos 

kaaslasega ja üksteisega nauditavast hetkest jutustada. Lisaks parajasti kogetava hetke nautlemisele on võimalik pöörata 

tähelepanu ka eesolevatele või möödunud positiivsetele sündmustele. Näiteks minnes puhkusereisile saab pikendada 

positiivseid emotsioone, kui enne reisi mõelda lennuki saabumisele reisisihtkohta, reisi ajal pöörata tähelepanu 

toredatele hetkedele, ning peale reisi meenutada meeldivaid kogemusi koos reisikaaslastega. Samuti aitab positiivsete 

emotsioonide kestust pikendada heade sündmuste tähistamine või nendest teistele rääkimine. Möödunud sündmuste 

nautlemiseks võib võtta isegi eraldi aega, et lõõgastuda ja meenutada hiljutisi häid kogemusi, suuri ja väikeseid 

õnnestumisi või kasvõi meeldivaid mälestusi lapsepõlvest (Smith, 1990). Uuringud on näidanud, et nautlemine tõstab 

tõepoolest õnnetunnet (Jose, Lim & Bryant, 2012). Kuigi mõnele inimesele tuleb nautlemine spontaanselt kergemini 

kui teisele, on õnneks tegemist harjutatava oskusega, mida saame positiivsete emotsioonide kestuse ja tugevuse 

suurendamiseks kasutada. 

Niisiis kui satume meeldivasse olukorda, on võimalik tekkivate emotsioonide mõju suurendada. Kuidas aga kogeda 

rohkem positiivseid emotsioone tavalistes või isegi negatiivsetes olukordades? Siin võib appi tulla juba eelnevalt 

mainitud olukorra ümberhindamise strateegia (Tugade & Fredrickson, 2007). Üks levinud tehnika on leida 

negatiivsetes sündmustes midagi positiivset. Samuti saab anda positiivse tähenduse täiesti tavalistele sündmustele (nt 

hinnata saadud komplimenti, ilusat päikesetõusu jne). Sellised strateegiad võivad aidata kogeda positiivseid emotsioone 

isegi stressirikastes olukordades (Folkman & Moskowitz, 2000). Teadveloleku harjutamine võib samuti aidata seda 

protsessi soodustada. Kuna teadvelolek avardab meie teadlikkust ja mõtlemist, võib see muuta positiivsuse märkamise 

või leidmise lihtsamaks (Garland, Gaylord & Fredrickson, 2011).  
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TÖÖLEHT: ENESEJUHTIMINE 

EMOTSIOONIDE REGULEERIMINE 
  

Emotsioonide reguleerimine tähendab, et püüame muuta, milliseid emotsioone me kogeme, millal 

ja kuidas me neid kogeme ning kuidas neid väljendame (Gross, 1999). Et mõista, kuidas 

emotsioonide reguleerimine toimib, pakkusid Gross ja Thompson (2007) välja järgmise mudeli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotsioonide reguleerimise strateegiad, originaal Gross & Thompson (2007). 

 

Esimene samm mudelis on sündmus või olukord, mis mingi emotsiooni tekitab. See võib olla mõni 

väline sündmus või meie enda mõtlemine. Teine tegur on tähelepanu ja tähtsus, mida me mõnele 

olukorra aspektile omistame. Kolmas samm on olukorrale antud hinnang ja neljas emotsionaalne 

reaktsioon, mis sündmuse tõttu tekib. Reaktsioon omakorda mõjutab olukorda. Emotsioonide 

reguleerimiseks saab sekkuda igas sammus. 

Negatiivsete emotsioonide reguleerimise strateegiad 

1. Olukorra valik ja muutmine 

Kõige lihtsam viis negatiivseid emotsioone kontrollida on muidugi neid tekitavaid olukordi vältida 

või sellistest olukordadest eemalduda (nt vältida tujukat tuttavat). Vahel on võimalik ka otseselt 

probleemiga tegeleda ehk keskkonda muuta (nt paluda naabril häirivalt vali muusika vaiksemaks 

keerata või vähendada üksindustunnet helistades sõbrale).  

Sellised lahendused võivad olla lihtsad ja paljudel juhtudel kasulikud, aga ei pruugi alati võimalikud 

olla. Tihti leidub emotsionaalseid olukordi, mida me ei saa või ei taha vältida ega muuta (nt ärevust 

tekitav eksam). Samuti tuleb loomulikult ette olukordi, mille olemust või mõju me ette ei näe (nt 

ootamatu tüli). Viimaks leidub ka olukordi, mis võivad küll olla välditavad, kuid mille vältimine 

pikemas perspektiivis kasulik ei ole. Näiteks kui otsustame vältida rasket kõnelust sõbraga mõne 

tekkinud probleemi teemal, võib probleem hiljem hoopis süveneda. Sellistes olukordades on 

tõenäolisemalt kasulikud teised emotsioonide reguleerimise viisid. 

2. Tähelepanu suunamine 

Meie reaktsioon mingile olukorrale sõltub muuhulgas sellest, millele tähelepanu pöörame. Näiteks 

muretsemine on üldjuhul ebaefektiivne käitumismuster, mille puhul pöörame tähelepanu mõtetele 

ja kujutlustele, mis on seotud tulevikus toimuvate potentsiaalselt negatiivsete sündmustega. Kuigi 

muretsemine võib vahel aidata probleemi lahendada (näiteks mõningane mure saabuva eksami 

pärast võib motiveerida selleks paremini ette valmistuma), siis liiga sage või intensiivne 

muretsemine on pigem kahjulik ning on samuti seotud nii depressiooni kui ärevushäirete riskiga. 

  

 

  Olukord              Tähelepanu           Hinnang           Reaktsioon 

Olukorra valik Olukorra 
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2.1 Tähelepanu kõrvale juhtimine 

Erinevalt muretsemisest võib tähelepanu kõrvale juhtimine olla efektiivne emotsioonide juhtimise 

viis. Selle strateegia puhul suuname tähelepanu negatiivsest emotsioonist või selle põhjusest 

eemale ning keskendume millelegi neutraalsele. Näiteks võib kõrgust kartev inimene klaasseintega 

liftis sõites keskenduda hoopis kõrvalseisjaga vestlemisele või mõttes olevale ostunimekirjale.  

Tähelepanu kõrvale juhtimine võib olla efektiivne, kuid olemuselt on see muidugi lühiajaline 

lahendus. See võib aidata hetkelisi emotsioone muuta, kuid ei enneta nende emotsioonide 

kordumist ega tegele nende sügavamate põhjustega. Niisiis võib korduvate või oluliste negatiivsete 

emotsioonide puhul olla kasulikum nende põhjalikum läbitöötamine või pikaajalisemate 

strateegiate proovimine. 

3. Kognitiivne muutus 

Kognitiivse muutuse puhul ei tegele me enam olukorra muutmise või tähelepanu hajutamisega, vaid 

asume otseselt oma emotsioonide ja mõtlemise kallale. Teisisõnu üritame muuta, kuidas me antud 

olukorda ja oma osa selles tõlgendame.  See võib olla keerulisem kui eelnevalt mainitud strateegiad, 

kuid võib viia kestvama ja tugevama positiivse muutuseni.  

3.1 Olukorra ümberhindamine  

Emotsiooni tekke puhul ei ole tähtis niivõrd olukord, kus oleme, vaid hinnang, mille sellele 

olukorrale anname ehk see tõlgendus ja tähendus, mille toimuvale omistame. Niisiis kui mõtleme 

olukorrast teisiti, on võimalik muuta ka selle emotsionaalset mõju. Olukorra ümberhindamise puhul 

proovitaksegi toimuvat teisiti tõlgendada või näha suuremat pilti. Oletame näiteks, et oled õpilane, 

kes on närvis kohe algava gümnaasiumi sisseastumisvestluse pärast. Selle asemel, et mõelda 

vestlusest kui testist, mis kuidagi sinu väärtust näitab, võid näha seda kui võimalust teada saada, 

kuidas sulle su võimalik tulevane kool ja õpetajad meeldivad. Selline mõtlemise muutmine aitab 

tõenäoliselt ärevust vähendada.  

3.2 Teadvelolek (mindfulness) 

Teadvelolek tähendab sihilikku tähelepanu pööramist praegusele hetkele mittehukkamõistval viisil. 

Selles seisundis märkame, milliseid aistinguid, mõtteid ja emotsioone me parajasti kogeme ning 

aktsepteerimine neid. Emotsioonide juhtimise puhul tähendab see, et kui tunneme end halvasti, ei 

heida me endale seda tunnet ette ega keskendu ka koheselt emotsioonide või olukorra muutmisele. 

Selle asemel astume kõrvale ja jälgime oma tundeid ja mõtteid. Tähtis on uudishimu ja lahkus 

iseenda suhtes. Emotsioonidega tegelemise seisukohalt on oluline, et me küll teadvustame 

kogetavaid emotsioone, kuid ei pea neile tingimata reageerima. Kui emotsioon või mõte tundub 

kasulik, võime sellele oma energiat pühendada. Kui aga kogeme häirivaid või kahjulikke emotsioone, 

ei pea me nendega samastuma. Lõppude lõpuks on tunded ja mõtted ainult ajusündmused, mitte 

absoluuttõed.  

4. Reaktsiooni muutmine 

Juba tekkinud emotsioonid toovad enamasti kaasa mingi emotsionaalse reaktsiooni. Reaktsiooni 

muutmise puhul üritamegi otseselt muuta seda juba tekkinud emotsionaalset reaktsiooni, mitte 

emotsiooni vallandanud olukorda või mõtteid. On mõned kasulikud strateegiad, mis võivad aidata 

emotsionaalseid reaktsioone taltsutada. Näiteks on küllaltki levinud erinevate hingamis- ja 

lõdvestusharjutuste kasutamine enda rahustamiseks.  



Samuti on lihtsad, kuid olulised strateegiad liikumine ja piisav uni. Trenni tegemine võib näiteks 

aidata negatiivsete emotsioonide kogetavat mõju vähendada ning regulaarne liikumine aitab nii 

stressi ära hoida kui ka emotsioonide reguleerimisvõimet parandada.  

Sotsiaalse toe otsimine (nt sõprade, pere või partneriga rääkimine) aitab samuti vähendada 

füsioloogilisi stressireaktsioonide. Lisaks võib see muidugi abiks olla mitmel tasandil. Peale 

reaktsiooni muutmise võib teise inimesega vestlemine aidata ka probleeme lahendada (vt olukorra 

muutmine) või olukorra ja oma mõtetega teisiti suhestuda ehk vaatenurka muuta (kognitiivne 

muutus). 

Millist strateegiat siis ikkagi kasutada? 

Kasulikud võivad olla mitmed strateegiad, kuid see, milline neist kõige edukam on, sõltub 

konkreetsest olukorrast, kogetavast emotsioonist ja inimesest endast. Siiski saab uuringute põhjal 

tuua mõned üldised näpunäited negatiivsete emotsioonidega toimetulekuks: 

1) Tunne oma emotsioone. Raske on emotsioone juhtida, kui me neid ei mõista. Seega on tihti 

oluline esimene samm emotsioonide reguleerimisel saada aimu, mida me parajasti täpselt 

tunneme. Oskus oma emotsioone teadvustada ja kirjeldada on mõnele inimesele keerulisem 

kui teisele, ent harjutamisega saab seda oskust treenida. Niisiis on tähtis teada, mida me 

tunneme ning mitte endale neid tundeid ette heita. Samal ajal aga ei tähenda see, et 

peaksime kõikidele emotsioonidele koheselt reageerima. 

2) Pea meeles, et emotsioonid ja mõtted on vaid ajusündmused. Emotsioonid ei ole 

absoluuttõed, mis tekivad ja muutuvad ainult välise olukorra tõttu. See, kuidas me midagi 

kogeme, sõltub meist endast ning tähendusest, mille me mingile olukorrale või emotsioonile 

anname. See kõik ei tähenda, et emotsioonid on tähtsusetud või et me ei tohiks ühtegi 

negatiivset emotsiooni tunda või kuulda võtta. Paljudes olukordades võivad emotsioonid 

anda meile tähtsat informatsiooni ja aidata meil edasist käitumist suunata. See, kuidas me 

oma emotsioone tõlgendame ja kuidas neile reageerime, on aga meie kontrolli all. Me võime 

teha vahet kasulike ja kahjulike emotsioonide vahel ning valida, millele reageerida ja mida 

muuta. Emotsioonid võivad olla meie abilised, aga nad ei pea olema meie isandad. 

3) Sea eesmärk. Kui kogeme negatiivset emotsiooni, on kasulik mõelda, mida me selle asemel 

tunda tahaksime ehk milline oleks soovitud muutus. See eesmärk võiks olla realistlik. Näiteks 

kui koged parasjagu äärmiselt tugevat ärevust, oleks ilmselt väga keeruline järsku hakata 

tundma vankumatut rahu ja enesekindlust. Selle asemel võib seada eesmärgiks tunda ainult 

kerget ärevust. Niiviisi eesmärke seades saame esiteks parema ettekujutuse sellest, millises 

suunas oma emotsioone juhtida. Teiseks saame tunda eduelamust, kui eesmärk õnnestub 

täita või kui õnnestub sellele vähemalt lähemale liikuda. See omakorda võib motiveerida 

emotsioonide juhtimise harjutamist jätkama. 

4) Mõtle, kuidas saaksid oma emotsiooni reguleerida. Kui teame oma praegust ja soovitud 

emotsiooni, võime hakata mõtlema, mis aitaks praegusest olukorrast eesmärgi poole liikuda. 

Siin tulevadki mängu eelnevalt mainitud erinevad tehnikad. Endalt võib küsida küsimusi 

nagu: Kas saaksin parandada oma füüsilist seisundit, et soovitud emotsioon saavutada? 

(reaktsiooni muutus: nt hingamisharjutused, lõdvestumine, trenn, uni); kas saaksin otseselt 

muuta negatiivset emotsiooni tekitavat olukorda? (olukorra muutmine: nt 

probleemilahendamine); kas saaksin muuta oma käitumist praeguses olukorras? (reaktsiooni 

muutus: nt sotsiaalse toe otsimine, millegi meeldivaga tegelemine); kas saaksin vaadata 

praegust olukorda teise nurga alt või näha suuremat pilti? (kognitiivne muutus: 

ümberhindamine); kas saaksin teise nurga alt vaadata oma emotsioone või muuta seda, 



kuidas nendega suhestun? (kognitiivne muutus: teadvelolek); kas saaksin pöörata 

tähelepanu millelegi muule? (tähelepanu juhtimine) 

5) Harjuta ja tee tähelepanekuid. Emotsioonide juhtimine ei ole lihtne ja vajab harjutamist 

nagu muudki oskused. On loomulik, et vahel see õnnestub ja vahel mitte. Tähtis on säilitada 

motivatsioon ja positiivne hoiak – iga keeruline olukord võib olla võimalus emotsioonide 

reguleerimise harjutamiseks ning iga õnnestumine ja ebaõnnestumine õpetab meile midagi 

ja võimaldab seda oskust parandada. On kasulik õppida tundma oma emotsioonide 

eripärasid. Näiteks saab endalt küsida: millistes olukordades mul mingid emotsioonid 

tekivad? Milliseid mustreid tähele panen? Millised emotsioonide juhtimise tehnikad mulle 

kõige rohkem sobivad? (Mis olukorras? Millise emotsiooni puhul?) Kui emotsioonide 

juhtimine mõnes olukorras ei tööta, siis miks? (Mis olukorras? Millise emotsiooni puhul?).   

6) Hoia füüsilist ja emotsionaalset tervist. Hea füüsiline ja emotsionaalne tervis aitavad nii 

negatiivseid emotsioone ennetada kui ka nende reguleerimisega paremini hakkama saada. 

Füüsilise tervise seisukohalt on oluline piisav uni, tervislik toitumine, liikumine jms. 

Emotsionaalse tervise koha pealt on kasulik näiteks sotsiaalne tugivõrgustik (inimesed, 

kellega saad rääkida) ja ka positiivsete emotsioonide harjutamine. 

Kuidas aga kogeda rohkem positiivseid emotsioone tavalistes või isegi negatiivsetes olukordades? 

Siin võib appi tulla juba eelnevalt mainitud olukorra ümberhindamise strateegia. Üks levinud 

tehnika on leida negatiivsetes sündmustes midagi positiivset. Samuti saab anda positiivse tähenduse 

täiesti tavalistele sündmustele (nt hinnata saadud komplimenti, ilusat päikesetõusu jne). Sellised 

strateegiad võivad aidata kogeda positiivseid emotsioone isegi stressirikastes olukordades. 

Teadveloleku harjutamine võib samuti aidata seda protsessi soodustada. Kuna teadvelolek avardab 

meie teadlikkust ja mõtlemist, võib see muuta positiivsuse märkamise või leidmise lihtsamaks.  

 

 

 

 



TÖÖLEHT: ENESEJUHTIMINE 

ENESEJUHTIMISE PÕHISKEEM 
 

 

       

❖ Märka (Mis toimub? Kui oluline see olukord/inimene mulle tegelikult on? Mis toimub 
minu emotsioonidega? Kas ma ärritusin? Kas ma tahan oma emotsiooni muuta?) 

❖ Nimeta (Mis tunne on?)  
❖ Iseloomusta (Mis on see vajadus, millest praegu puudust tunned?)  
❖ Otsusta, mida tahad selle tundega teha, Kuidas tuleksid kõige kiiremini välja?  
❖ Tegutse (Mõtesta olukord enda jaoks ümber, kasuta erinevaid vaatenurki, tee 

tegevusplaan vmt) 
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ENESE-

JUHTIMINE II 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Vaatleja positsioon 

❖ Emotsioon kui valik 

❖ Teadveloleku 3 vaadet 

❖ Positiivne fookus 

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

TUNNETE MÄRKAMINE 

 

  

VAJADUSTE MÄÄRAMINE 

 

 

TÄHENDUSE MÕISTMINE 

 

 

KÕRVALTVAADE 

 

 

POSITIIVSELE KESKENDUMINE 

 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Pane valmis paber ja markerid 

märkmete tegemiseks 

❖ Prindi välja ja jaga kas 

individuaalselt või gruppidele 

töölehed teadveloleku 3 

vaatega (alternatiivina näita 

seinal) 

 

1. SISSEJUHATUS (2 MIN) 

Räägi klassile: 

Täna läheme edasi enesejuhtimise teemaga ja vaatleme veel 

erinevaid tehnikaid ja harjutusi tähelepanu suunamiseks ja olukorra 

ümbertõlgendamiseks.  

Jaga tööleht „Teadveloleku 3 vaadet“.  

 

2. HARJUTUSE TUTVUSTUS (10 MIN) 

ENESEJUHTIMISE TEHNIKA. TEADVELOLEKU 3 

VAADET. 

Räägi klassile: 

Peaksime iseenda ja ümbritseva suhtes olema võimalikult 

realistliku ja lahke vaatega – osates näha suure plaani vaadet ning 

mitte jäädes kinni ei tunnetesse ega mõtetesse. Me saame õppida 

märkama oma tähelepanu fookust ja kuidas see muutub. Samuti 

saame õppida seda vajadusel muutma. Me saame jälgida tundeid, 

mõtteid, kehalisi aistinguid – olla endaga ja ümbritsevaga 

Vaatlejana kontaktis. Enesejuhtimine on oma valikute teadmine ja 

teadlik kasutamine – suure plaani, tähenduse ja valikute 

teadvustamine.   

 

 

 

JOONISE SELETUS:  

Tähendused/Vaade ülalt:  “SUUR PLAAN” 

❖ Strateegiline tasand, Visioon, „kastist välja“ vaade (“out of the 

box”), helikopterivaade (copter-view), maailmavaade 

- Kõrgematest eesmärkidest lähtumine 

- Elu põhiväärtustest lähtumine - inimese ja maailma 

väärtustamine 
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PANE TÄHELE 

 

 

❖ Me saame õppida märkama 

oma tähelepanu fookust ja 

kuidas see muutub. Samuti 

saame õppida seda vajadusel 

muutma. 

❖ Negatiivsus kulutab su 

väärtuslikku eluaega ja ei toeta 

sinu arengut ega 

hakkamasaamist. Keskendu 

positiivsele! 

 

KODUTÖÖ 

 

Tee nimekiri kõigest, mille üle 

oled tänulik. Mis on sul olemas, 

mis on hästi. 

 

MINU MÄRKMED: 

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

- Milline põhiväärtus annab suuna toimimisele?  

- Milline toimimine arendab mind? Teist inimest? 

- Kuidas vaatan olukorda 1, 5, n aasta pärast? 

- Milline osa on sundsituatsioonil? Kui palju on vabadust 

ja piiranguid? 

 

❖ Keha- jt. sisetunded / Vaade sisse (sisevaade): Kehaliste 

erutuse-ärevuse-virguse märkide tundmised ja juhtimine 

- Energia taseme, jõuvarude seire ja kontroll  

- Virguse, ärksuse seire 

- Emotsionaalse seisundi – meeleolu seire 

- Keskendumise, pingutuse- lõdvestuse seire 

- Kujutluste (visuaalsete, kehaliste) kasutamine 

- Sisekõne seire  

 

❖ Käitumise seire, normejärgiv / Vaade kõrvalt: Head tavad (Best 

Practices), sotsiaalsed normid, kultuurinormid 

- Eetika-reeglid 

- Käitumiskultuur, etikett 

- Teadmised, oskused, sh eriala-teadmised- maailmapilt 

 

3. INDIVIDUAALNE JA PAARISTÖÖ (15 

MIN) 

Kõigepealt too klassi ees näide omaenese elust, kuidas mingis 

keerulises olukorras kasutasid neid vaateid.  

Seejärel palu õpilastel kõigepealt individuaalselt ning seejärel 

paarilisega jagades omaenese näite peal kirjeldada, kuidas 

saaks mõelda selles olukorras – kuidas näeb välja 

helikopterivaade, kõrvaltvaade ja seestvaade. 

Vajadusel palu uuesti võtta välja eelmise tunni tööleht enesejuhtimise 

strateegiate kohta ning arutle erinevaid võimalusi emotsioonide 

reguleerimiseks.  

 

4. VIDEOKLIPP „ÜKS PÄEV EMILY ELUS“ 

(5 MIN) JA SUURE RINGI ARUTELU (5 

MIN) 
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Näita videoklippi „Üks päev Emily elus“ kuni selle kohani, kus ekraanile ilmub küsimus „Mida Emily 

kirjutas?“  

 

Näita videoklipp „Üks päev Emily elus“ lõpuni. Arutle klassiga, kas lõpp oli nende jaoks üllatav ja mis 

nad arvavad, miks Emily nii tegi. 

 

5. HARJUTUSE TUTVUSTUS (5 MIN) 

ENESEJUHTIMISE TEHNIKA. POSITIIVNE FOOKUS.  

Räägi klassile: 

Igas olukorras võib leida ja näha nii negatiivset kui positiivset. Oluline on, millele me seame oma fookuse. 

Negatiivsus kulutab su väärtuslikku eluaega ja ei toeta sinu arengut ega hakkamasaamist. Võtab mõttetult palju 

energiat ja tahet ja ei anna sulle midagi. Ning tervisele on see samuti halb. Keskendu positiivsele! Seda on võimalik 

harjutada ning võimalik on keskenduda positiivsetele aspektidele isegi siis, kui esmapilgul tundub, et emotsioonid 

selles iolukorras saavad olla ainult negatiivsed. Näiteks rõõmusta, kui saad oma negatiivse tunde kontrollimisega 

lõpuks ikkagi hakkama. NB! Aju eripära harjumuste õppimisel ja info talletamisel on järgmine – korduval 

stimuleerimisel tekivad sillad neuronite vahel, kiirtee. Info (või kätteõpitud reaktsioon mingile olukorrale, 

vihapurse vms) leitakse korduva harjutamise tulemusel hiljem kiiremini üles. Kehtib nii luuletuse õppimisel, halva 

harjumuse kujunemisel kui ka meeleolude ja õnnelik-olemise puhul. Kõik on harjutatav! Neuronite ühendused 

tekivad ja „lasevad lahti“ kogu elu vältel. Harjuta häid tundeid! 

 

6. INDIVIDUAALNE TÖÖ (16 MIN) 

Tehke läbi kas üks või kõik kolm ülal loetletud harjutust. Kui jääb aega puudu, palu teha üks neist 

harjutustest kodutööna:  

POSITIIVSUSE HARJUTUSI:  

1) Tee nimekiri kõigest, mille üle oled tänulik. Mis on sul olemas, mis on hästi. 

2) Mõtle ühele oma negatiivsele kogemusele viimasel ajal. Kirjuta selle olukorra kohta kõik positiivsed 

aspektid, mis sulle pähe tulevad.  

3) Tee nimekiri – mis on need asjad elus, mis sind kõige rohkem aitavad sind elu keerukustest läbi viia? N: 

teiste aktsepteerimine (vähemalt püüad), see, et sa mõtled positiivselt, või sul kui sul on järg käest ära, 

siis korra mõtled, mida ma vajan, mida ma tahan, milleks, kuhu tahan jõuda? 

 

Korrata võib ka eelmise tunni kodutööd, kui eelmisel korral jäi aega väheks või polnud õpilastel veel piisavalt teadmisi ja 

mõtteid selle teostamiseks: Kirjuta endale käitumiskaardid võimalikuks keeruliseks olukorraks tulevikus: Kuidas 

edaspidi sellises olukorras ette võtad? Mis on sinu tegevusplaan? Mida asud harjutama? Kirjuta oma mõtted 

(käitumisjuhised) igale kaardile üles ja talleta need tuleviku tarbeks. 

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Mida nägite? 

❖ Mis meelde jäi? 

❖ Mida te arvate, et ta oma päevikusse kirjutas? 
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7. INDIVIDUAALNE TÖÖ (5 MIN) 

Harjutus pärineb Mare Porgilt.  

Ütle mõttes endale „Ma olen juba päris mitme asjaga oma elus väga rahul“.  

Nüüd keskendu tunnetele – kui palju õnnestus sisekõnes öeldud lausesse päriselt sisse elada, tekitada rahulolu 

tunnet? Kui palju te usute iseennast?  

 

8. GRUPITÖÖ (11 MIN) 

Jaga laiali paberilehed ja maalriteip, millest igaüks võtab endale ühe jupi. Võimalusel minge klassist välja 

või lükake lauad kokku. 

Räägi klassile:  

Võtke leht paberit ja teip ning kleepige ise või paluge kaaslasel kleepida see endale seljale. Järgmiseks panen käima 

muusika ja selle saatel käige läbi võimalikult paljude klassikaaslaste juurest ja kirjutage midagi tunnustavat või 

positiivset tema kohta. Kirjutada võib ainult tunnustavaid, positiivseid lauseid ja arvamusi teisest! Olge võimalikult 

spetsiifilised! Mitte „Sa meeldid mulle“, vaid pigem „Mulle meeldib su julgus ja lahke suhtumine inimestesse“ Pärast 

võite võtta selle lehe ja vaadata, mida teised on kirjutanud. 

NB! Kirjuta ka ise õpilaste seljale positiivseid, tunnustavaid, innustavaid lauseid! 

 

Tunni lõpus küsi:  

Kuidas te ennast tunnete? Hästi? Positiivne tunne tõstab energiat. Loo juurde positiivsust nii enda kui teiste jaoks! 

 

9. KODUTÖÖ (1 MIN) 

 

Tee nimekiri kõigest, mille üle oled tänulik. Mis on sul olemas, mis on hästi. 
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Emily on vigastanud jalga ja peab nüüd kuu aega karkudel käima. 4-korruselises vanas koolimajas pole see kuigi kerge – 

tuleb jõuda õigeks ajaks tundidesse ja seejärel 4. korruselt alla sööklasse, kus peab karkude kõrval hakkama saama nii 

kandiku kui kahvliga. Kehalise kasvatuse tundides jääb vaid vaatleja roll ning paraku juhtub see ka bussipeatuses, kus 

jääb üle vaadelda lahkuva bussi tagaklaasi. Psühholoog soovitab Emilyle panna temaga juhtunu kirja. Seda ta teebki ning 

seepärast näeme erinevates olukordades alatihti psühholoogi antud lillelist märkmikku. Mida ta sinna kirjutab? See 

küsimus esitatakse ka klassile, peale mida järgneb arutelu (ning oletused!). Alles seejärel näidatakse vaatajatele Emily 

märkmiku sisu. Tuleb välja, et ta on tõepoolest pannud kõik kirja, ainult et... ta on kirjutanud üles ainult häid asju. 

Film tutvustab enesejuhtimises olulist positiivse mõtlemise tehnikat, lähtudes printsiibist, et igas olukorras on võimalik 

leida nii häid kui ka halbu asju, oluliseks saab see, millele seada fookus. Kui harjutada aju seadma fookust positiivsetele 

aspektidele, siis harjub inimene tasapisi märkama ja fookusesse seadma positiivseid aspekte ka edaspidistes 

situatsioonides, ning see omakorda aitab tal olukordadega paremini hakkama saada.  

 



TÖÖLEHT: ENESEJUHTIMINE 

TEADVELOLEKU KOLM VAADET, 

ENESEJUHTIMISE PÕHISKEEM 
 

 

TEADVELOLEKU KOLM VAADET:  

 

Joonise seletus, tähendused:  

Vaade ülalt:  “SUUR PLAAN” 

❖ Strateegiline tasand, Visioon, „kastist välja“ vaade 
(“out of the box”), helikopterivaade (copter-view), 
maailmavaade 

• Kõrgematest eesmärkidest lähtumine 

• Elu põhiväärtustest lähtumine - inimese ja 
maailma väärtustamine 

• Milline organisatsiooni/inimese 
põhiväärtus annab suuna toimimisele?  

• Milline toimimine arendab mind? Teist 
inimest? 

• Kuidas vaatan olukorda 1, 5, n aasta 
pärast? 

• Milline osa on sundsituatsioonil? Kui palju 
on vabadust ja piiranguid? 

Seestvaade/vaade sisse:  

❖ Keha- jt. sisetunded: Kehaliste erutuse-ärevuse-
virguse märkide tundmised ja  
juhtimine 

• Energia taseme, jõuvarude seire ja kontroll  

• Virguse, ärksuse seire 

• Emotsionaalse seisundi – meeleolu seire 

• Keskendumise, pingutuse- lõdvestuse 
seire 

• Kujutluste (visuaalsete, kehaliste) 
kasutamine 

• Sisekõne seire  

Vaade kõrvalt: 

❖ Käitumise seire, normejärgiv /  

• Head tavad (Best Practices), sotsiaalsed 
normid, kultuurinormid  

• Eetika-reeglid 

• Käitumiskultuur, etikett 

• Teadmised, oskused, sh eriala-
teadmised- maailmapilt 

       MEELDETULETUSEKS ENESEJUHTIMISE PÕHISKEEM: 

 

❖ Märka (Mis toimub? Kui oluline see olukord/inimene mulle tegelikult on? Mis toimub minu 

emotsioonidega? Kas ma ärritusin? Kas ma tahan oma emotsiooni muuta?) 

❖ Nimeta (Mis tunne on?)  

❖ Iseloomusta (Mis on see vajadus, millest praegu puudust tunned?)  

❖ Otsusta, mida tahad selle tundega teha, Kuidas tuleksid kõige kiiremini välja?  

❖ Tegutse (Mõtesta olukord enda jaoks ümber, kasuta erinevaid vaatenurki, tee tegevusplaan vmt) 
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AJAJUHTIMINE  

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Ajajuhtimine 

❖ Ajakasutuse jälgimine 

❖ Planeerimine 

❖ Prioriteetide seadmine 

❖ Keskendumine 

❖ Venitamisega toimetulek 

❖ Pikaajalised projektid – 

lühemad tähtajad ja puhveraeg. 

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

KESKENDUMINE 

 

PRIORITEETIDE SEADMINE 

 

PLANEERIMINE 

 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Pane valmis film 

"Ajajuhtimine" 

❖ Valmistu klassis video 

näitamiseks. Vajad arvutit, 

ekraani ja kõlareid. Enne tunni 

algust veendu tehnika 

toimimises. 

❖ Tee tahvlile joonis ning jaga 

paberilehed tegevuste 

kirjapanekuks kvadrantide 

kaupa 

❖ Valmistu kirjutama tahvlile või 

eraldi lehtedele ajajuhtimise 

tehnikaid 

 

1. SISSEJUHATUS (2 MIN) 

Räägi klassile: 

Täna vaatame ajajuhtimise teemat ja vaatleme erinevaid tehnikaid, 

mida selleks kasutada saab. 

 

2. TEEMA TUTVUSTUS (3 MIN) 

Räägi klassile: 

Ajajuhtimine tähendab aja jälgimist ja oma käitumise muutmist nii, 

et oleks võimalik kasutada aega võimalikult efektiivselt oma 

eesmärkide täitmiseks. Kui oskame aega hästi juhtida, saame 

suurema tõenäosusega ülesanded õigeks ajaks valmis, oskame 

seada prioriteete ja paremini aega planeerida. Hea ajajuhtimise 

oskus aitab vähendada stressi ning suurendada üldist heaolu, 

võimaldab antud ajaga rohkem tehtud saada ning vaba aega 

paremini nautida. Mõtleme korraks koos selle teema üle. 

 

3. PAARISTÖÖ (4 MIN) 

ARUTELU PAARILISEGA 

❖ Millises olukorras oled tundnud, et jääd aja planeerimisel 

hätta?  

❖ Miks see sinu arvates juhtub ja kus on ajajuhtimise suurimad 

karid sinu jaoks?  

 

4. VIDEOKLIPP „AJAJUHTIMINE“ I OSA 

(3 MIN) JA SUURE RINGI ARUTELU (3 

MIN) 

Näita videoklippi „Ajajuhtimine“ kuni selle kohani, kus 

ekraanile ilmub tekst „Mida nägid?“ 

Arutle klassiga, kas nad eelmises harjutuses tõid välja 

sarnaseid olukordi või kas neil tekkis mingeid muid seoseid 

oma eluga. 
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PANE TÄHELE 

 

❖ Kasulik on saada hea ülevaade 

oma praegusest ajakasutusest. 

❖ Planeerimine aitab seada selged 

eesmärgid, mida me mingis 

ajavahemikus saavutada 

tahame. Plaan peaks olema 

võimalikult selge ning vajadusel 

võib suuremad ülesanded 

jagada väiksemateks tükkideks 

❖ Kasulik on teha vahet 

tegevustel, millega on kiire ja 

tegevustel, mis on meile 

olulised 

❖ Oluline on töötada 

keskendunult ja vältida 

tähelepanu kõrvale juhtivaid 

tegevusi. 

❖ Oluline on ka meeles pidada, et 

kõik ei lähe alati plaani järgi. 

 

KODUTÖÖ 

 

Tee pikemaajalise projekti 

(uurimistöö, eksamiks 

ettevalmistus, kohustusliku 

kirjanduse lugemine – NB! Märkida 

lehekülgede arv) plaan, kuhu paned 

kirja lühemad lõigud ning jätad 

nädal kuni 2 puhvriks.  

MINU MÄRKMED: 

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

 

5. VIDEOKLIPP „AJAJUHTIMINE“ II OSA 

(9 MIN) JA SUURE RINGI ARUTELU (3 

MIN) 

Näita videoklippi „Ajajuhtimine“ kuni lõpuni. Lõpus on tekst 

„Kuidas sina oma aega juhid?“ 

Arutle klassiga, kas nad on midagi nendest meetoditest 

kuulnud või kasutanud.  

 

6. TEOORIA (17 MIN) 

Räägi klassile: 

Parema ajajuhtimise saavutamiseks on pakutud mitmeid erinevaid 

meetodeid. Mis täpselt kõige paremini töötab, sõltub konkreetsest 

inimesest ja olukorrast. Kasulik on olla teadlik oma ajakasutusest, 

proovida erinevaid strateegiaid ja vaadata, millised neist mingis 

olukorras kõige paremini toimivad. 

 

AJAJUHTIMISE STRATEEGIAD.  

Kirjuta tahvlile (või kleebi seinale erinevatele suurtele 

paberitele, mille saad pärast seinale kleepida ja lasta 

õpilastel oma kogemustega täiendada) esimese tutvustatava 

ajajuhtimise strateegia nimetus: 

AJAKASUTUSE JÄLGIMINE 

Mäletate Anna juttu ajajuhtimise videoklipis ja tema äppi? Et aega 

paremini kasutada, on kasulik kõigepealt saada hea ülevaade oma 

praegusest ajakasutusest. Selleks võime jälgida kui kaua ja millal 

millegagi tegeleme. Abiks võib olla ajakasutuse kirja panemine või 

mõne selleks mõeldud äpi kasutamine. Nii saame aimu näiteks 

sellest, kui kaua mõni kindel tegevus või ülesanne võtab. Üldiselt 

kipuvad inimesed alahindama, kui kaua mõne ülesande tegemine 

aega võtab. Kui mõtleme, kui kaua mingi tegevus aega võiks võtta, 

põhineb meie ennustus tihti optimistlikul tulevikunägemusel, kus 

kõik läheb plaanipäraselt. Tegelikult aga see elus tihti nii ei lähe 

ning paremini aitab ajakasutust ennustada hoopis see, kui 

mõtleme, kui kaua sarnane tegevus minevikus aega võttis.  

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Mida nägite? 

❖ Mis meelde jäi? 

❖ Kas midagi tuli tuttav ette? 
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Näiteks võime arvata, et ühe esitluse koostamine võtab tavaliselt umbes tund aega, aga kui tegelikult ajakasutust 

jälgime, võime avastada, et tavaliselt võtab kogu protsess hoopis pigem 2 või isegi 3 tundi. Ajakasutuse jälgimine 

annab lisaks aimu ka sellest, millised tegevused pigem aega raiskavad.  

Meenutame, mida rääkis filmiklipis hommikuinimene Maria. Lisaks erinevatele tegevustele pühendatava aja 

jälgimisele on kasulik olla teadlik ka enda kõige produktiivsemast ajast. Võibolla on meil näiteks kõige rohkem 

energiat ja keskendumisvõimet hommikuti ning nii saame planeerida pingsat mõttetööd nõudvad tegevused just 

hommikule. Kui leiame oma kõige produktiivsema aja, ongi kasulik see töö tegemiseks jätta ning katsuda muud 

tegevused mõnele teisele ajale planeerida.  

 

Kirjuta tahvlile või paberile:  

PLANEERIMINE 

Kommenteeri:  

Ajaplaneerimine on ilmselt üks enamkasutatavaid ajajuhtimise meetodeid. Seda ka põhjusega, sest hea 

planeerimine aitab igasuguseid projekte edukamalt ellu viia. Planeerida saab nii pikemaajalisi projekte (nt 

eksamiteks õppimine, uurimistööd jms) kui ka igapäevaseid toimetusi. Planeerimisviise on erinevaid ning valida 

võib sellise, mis endale kõige paremini sobivat tundub. Mõned võimalused on näiteks to-do listid, kalendrid, 

päevikud, planeerimisäpid jms. Mida olete kasutanud? Mida teie vanemad kasutavad? Planeerimine aitab seada 

selged eesmärgid, mida me mingis ajavahemikus saavutada tahame. Plaan peaks olema võimalikult selge ning 

vajadusel võib suuremad ülesanded jagada väiksemateks tükkideks, et saada parem ettekujutus sellest, mida täpselt 

teha on vaja. Planeerimise teine pluss on see, et saame end tunda hästi nähes, mida me juba saavutanud oleme. 

Lisaks saame vältida stressi ning nautida vaba aega, teades et kõik tööd on kontrolli all. 

 

Kirjuta tahvlile või paberile:  

PRIORITEETIDE SEADMINE 

Ka parima planeerimise juures ei pruugi meil alati aega olla kõigeks, mida me mingil hetkel teha tahame või peame. 

Efektiivne ajajuhtimine sisaldab seega ka oskust seada prioriteete ehk otsustada, mida on mingil hetkel kõige 

olulisem teha. Kasulik on seejuures teha vahet tegevustel, millega on KIIRE ja tegevustel, mis on meile OLULISED. 

Covey ja Merrill jaotavad tegevused nelja kategooriasse.  

Joonista tahvlile või paberile ruut, mis on jaotatud neljaks kvadrandiks ning ühel teljel jookseb olulisus ja 

teisel kiirus/pakilisus: 

 

I  

Oluline ja kiire 

 

nn „tulekahjud“ 

 

II 

Oluline, aga mitte kiire 

 

N: planeerimine 

II 

Ebaoluline, aga tundub kiire 

 

N: teiste inimeste kiire 

 

 

IV 

Ebaoluline ja mitte kiire 

 

N: aja surnuks löömine, liigne 

sotsiaalmeedia jmt. 
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Kommenteeri iga kvadranti: 

1) Oluline ja kiire: Need on tegevused, mis on meile olulised ning mille tegemisega on kiire. Siia alla võib näiteks 

käia järgmisel päeval toimuvaks eksamiks kordamine, kohe kukkuv referaadi tähtaeg, mõni ootamatu kriis või 

probleem, millega on vaja kohe tegeleda. Need on asjad, millega peaksime tegelema nii ruttu kui võimalik. 

2) Oluline, aga mitte kiire: Need on tegevused, mis on meile olulised, aga mille tegemisega ei ole tingimata kiire. 

Siia alla käivad näiteks pikaajalisemad projektid ja eesmärgid, näiteks kahe kuu pärast toimuv eksam, ülikooli 

valimine, mõni isiklik oluline projekt või hobi jne. Oletame näiteks, et soovid harjutada kirjutamist, kuna tahad 

tulevikus kindlasti sellega tegeleda. Või on sulle näiteks oluline teha trenni, et säilitada tervislik eluviis. Nende 

asjadega on lihtne venitada, kuna need ei tundu nii pakilised. See ei ole loomulikult hea, kuna olulised asjad 

võivadki jääda tegemata või lükkuda viimasele minutile. Seega on oluline pidada need tegevused meeles ja 

planeerida neile aega. 

3) Mitteoluline, aga kiire: Need on tegevused, mis tunduvad pakilised, aga pole meile tegelikult tähtsad või ei vaja 

tingimata just meie tähelepanu. Siia alla võivad käia näiteks mõned telefonikõned, sõnumid või teised inimesed, kes 

meilt järsku mõnd väikest aga ebaolulist teenet paluvad. Need tegevused võtavad tihti aega ära, kuna võivad 

esmapilgul tunduda tähtsad, kuid ei aita meil tegelikult oma eesmärke saavutada. Selliseid tegevusi võib võimalusel 

näiteks teistele delegeerida või siis võib uurida, kas nendega on tegelikult nii kiire. Mõnele tegevusele tuleb ka 

vahel lihtsalt “ei” öelda. 

4) Mitteoluline ja mitte kiire: Need on tegevused mis pole meile ei olulised ega millega pole ka kiire. Siia alla võib 

käia näiteks liigne sotsiaalmeedia kasutamine, pidevalt meilide või sõnumite kontrollimine või muud aega raiskavad 

tegevused, mida märkame end tegemas, kuid mis tegelikult meie ellu mingit väärtust ei lisa. Neid tegevusi on 

parem vältida või vähemalt mitte kulutada neile aega enne, kui olulisemad asjad on tehtud. 

 

7. INDIVIDUAALTÖÖ (5 MIN) 

Jaga laiali valged paberilehed ning jäta õpilaste silme ette kirjeldus kvadrantide sisuga. 

Palun tee nüüd oma lehele samasugune ruut ja jaotus (I, II, II, IV kvadrant) ja pane igasse ruutu kirja oma nädala 

tegevused, mis igasse kvadranti kuuluvad.  

 

8. ARUTLUS SUURES RINGIS (5 MIN) 

 

Arutle klassiga:  

Kas alati on lihtne otsustada, mis millisesse kvadranti kuulub? Näiteks: Kas see, kui ema tahab, et ma koristaksin 

oma toa ära, on tema kiire või minu kiire? Vastus: See oleneb sellest, kas see teema või suhted selle inimesega on 

sulle olulised. Nähtavasti suhted emaga on tähtsad, seega tasuks vist kuulata, mis ta ütleb. Sellele viitas ka Emily 

enne nähtud klipis. Aga samas, kui ikka tuleb sulle palju selliseid ülesandeid teiste poolt, mis on ainult näiliselt 

kiired, aga sinu jaoks tegelikult mitte nii olulised, siis on hea seda märgata, ning kaaluda, kas reageerida kohe või 

paluda lisaaega.  

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Mida te kirjutasite esimesse kvadranti? Teise? 

Kolmandasse? Neljandasse? 
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9. TEOORIA JÄTKUB (6 MIN) 

Kirjuta tahvlile või paberile:  

KESKENDUMINE 

Oletame, et oleme nüüd mingi plaani teinud ja tahame teatud aja jooksul mingi eesmärgi saavutada. Aga ka see on 

oluline, kuidas me sellele ülesandele läheneme. Oletame, et oled planeerinud kaks tundi ühe lühema essee 

kirjutamiseks. Selge on, et see, mida sa täpselt nende kahe tunni jooksul teed, mõjutab nii töö kvaliteeti kui ka 

seda, kas sa selle tõepoolest selles ajavahemikus valmis saad. Kui näiteks alustad essee kirjutamist, kuid siis haarab 

sinu tähelepanu mõni sõnum sõbralt või otsustad teha 5-minutilise pausi, mis tegelikult venib 20-minutiliseks, siis 

ei ole töötempo ilmselt kuigi efektiivne. Mäletate, kuidas videoklipis Evelini tähelepanu järjest uute stiimulite mõjul 

hajus? Oluline on töötada keskendunult ja vältida tähelepanu kõrvale juhtivaid tegevusi.  

Üks meetod, mida produktiivsuse suurendamiseks kasutatakse, on pomodoro tehnika, mille tutvustust te juba 

nägite (Kui neil ei ole meeles, võid põhimõtte üle korrata: Selle meetodi puhul seatakse eesmärk ning jaotatakse 

tööaeg 25-minutilisteks juppideks, mida kutsutakse pomodorodeks. Taimer seatakse 25 minutiks ning selle aja 

jooksul töötatakse ülesande kallal ilma pauside või segajateta. Nii kui taimer heliseb, tehakse lühike 3-5-minutiline 

paus. Pärast iga nelja pomodorot (ehk nelja 25-minutilist töö-juppi) tehakse pikem 15-30-minutiline paus. Niiviisi 

tööd ja pause vaheldades jätkatakse kuni eesmärk on täidetud. Pauside tegemine on oluline, et saaksime puhata ja 

vahepeal tehtut või õpitut omastada). Kindlatele ajavahemikele kindlaks jäämine aga aitab vältida liiga pikaks 

venivaid pause või tähelepanu hajumist.  

Tähelepanu hajumise vältimiseks on muidki kasulikke strateegiaid – näiteks on hea teha tööd võimalikult 

segajatevabas keskkonnas, olgu selleks siis kirjutuslaud oma toas, mõni vaikne nurk raamatukogus või kohvikus.  

 

10.  SUURE RINGI ARUTELU JA KOMMENTAAR (5 MIN) 

 

Räägi siinkohal ka oma lugu sellest, kuidas sina oled leidnud oma aja, mil saad rahulikult keskenduda? On see õhtu? 

On see pühapäeva hommik? Vmt 

  

Teadlased väidavad, et tuleks vältida mitme tegevusega korraga tegelemist ehk rööprähklemist (multitasking’ut). 

Kuigi niimoodi võime end produktiivsena tunda, on uuringutes leitud, et see tegelikult aega ei säästa. Asi on 

hoopis vastupidi – kui vahetame oma tähelepanu pidevalt mitme asja vahel, tähendab see esiteks, et ükski asi ei 

pruugi saada täit tähelepanu, ning teiseks kaotame me aega n-ö ümberlülitumise peale – ajul võtab aega, et 

keskenduda taaskord poolelijäänud tegevusele või mõttele.  

Küsi klassilt: 
 

❖ Milline on sinu aeg ja koht, kus saad segamatult 

tööd teha? Kas on olemas selline aeg, kus keegi 

sind ei sega? Kuidas väldid segajaid? 

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Mis te arvate, kas rööprähklemine (mitme asja 

korraga tegemine) on võimalik ja kasulik 

meetod? 
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11. TEOORIA JÄTKUB (7 MIN) 

Kirjuta tahvlile või paberile:  

VENITAMISEGA TOIMETULEK  

Vahel ei seisne probleemid ajajuhtimisega tingimata ajapuuduses, vaid hoopis meie kalduvuses asju edasi lükata või 

tähtsate kuid ebameeldivate tööde tegemisega venitada. Ka selle probleemiga toimetulekuks on mõned tehnikad, 

millest võib abi olla.  

Näiteks videoklipis tutvustas Alex 5 minuti tehnikat. Meeldetuletuseks: Tehnika seisneb selles, et olles silmitsi 

mingi ülesandega, ei käse me endal seda kohe ühekorraga ära teha, vaid mõtleme, et teeme seda ülesannet 5 

minutit. Tihti juhtub, et pärast viit minutit saame hoo sisse ja teeme tööd veel kauem. Kui aga töö ka pärast viit 

minutit liiga ebameeldiv tundub, võime töötegemise praeguseks lõpetada. Ka sellisel juhul oleme vähemalt 

eesmärgile 5 minutit lähemal, mis on igal juhul parem, kui üldse mitte tööga alustamine. See tehnika töötab, kuna 

mõeldes tööst kui 5-minutilisest jupist, ei tundu see enam nii suure ja hoomamatu ülesandena ning seetõttu on 

lihtsam tööga alustada. 

Veel üks tehnika on teha kõige ebameeldivam töö ära esimesena. Nii ei pea me selle pärast pikalt muretsema ning 

lisaks tunduvad järgnevad ülesanded juba lihtsamad. 

 

Kirjuta tahvlile või paberile:  

PIKAAJALISED PROJEKTID – LÜHEMAD TÄHTAJAD JA PUHVERAEG. 

Paljudel inimestel on kõige keerulisem planeerida just pikaajalisi projekte ning tähtsad asjad võivad jääda viimasele 

minutile. Üldiselt juhtub nii, et töö täidab selle aja, mis me endale selle tegemiseks anname. See tähendab, et isegi 

kui me anname endale eesmärgi saavutamiseks rohkem aega kui vaja, ei pruugi me tegelikult sellega kiiremini 

valmis saada. See tuleneb meie kalduvusest tööd edasi lükata, mida on kaugemal asuvate tähtaegade puhul eriti 

lihtne teha. Sellisel puhul võib olla abiks endale lühemate tähtaegade seadmine. Näiteks saab suurema ülesande 

jagada väiksemateks osadeks ning seada igale osale mingi tähtaeg. Oletame näiteks, et meil on kuu aega referaadi 

kirjutamiseks. Sellisel juhul võime näiteks seada endale tähtaja saada esimese nädala lõpuks valmis kirjanduse 

otsingutega ja teha esialgne referaadi plaan. Teise nädala lõpuks seame eesmärgi kirjutada valmis esimesed kaks 

alapeatükki, järgmise nädala jooksul järgmised kaks jne.  

Oluline on ka meeles pidada, et kõik ei lähe alati plaani järgi. Võibolla näiteks tuli meil kolmandal referaadi 

kirjutamise nädalal ette ootamatu kontrolltöö, milleks õppimine võttis palju aega ja saime kahe referaadi 

alapeatüki asemel valmis ainult ühe. Selliste ettenägematute olukordade puhuks on kasulik jätta puhveraega ehk 

planeerida aega nii, et töö planeeritava lõpu ja tegeliku tähtaja vahele jääks natuke lisaaega. Näiteks võime 

referaadi puhul planeerida aja nii, et seame eesmärgi saada referaat valmis kaks või kolm päeva enne tähtaega. Kui 

kõik läheb plaanipäraselt, saame nautida paari vaba päeva, aga kui midagi tõepoolest ette tuleb, on meil piisavalt 

aega referaat lõpetada. 

 

12.  INDIVIDUAALNE TÖÖ (3 MIN) 

Palu õpilastel minna tahvli või eraldi lehtede juurde ja teha sinna märk neile meetoditele, mida ta 

kavatseb järgmise nädala jooksul kasutada.  
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13.  KODUTÖÖ (1 MIN) 

 

Tee pikemaajalise projekti (uurimistöö, eksamiks ettevalmistus, kohustusliku kirjanduse lugemine – NB! Märkida 

lehekülgede arv) plaan, kuhu paned kirja lühemad lõigud ning jätad nädal kuni 2 puhvriks. 
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Evelyn on hädas ajajuhtimisega. Üks asi ajab teist taga ning ühel hommikul klassis avastab ta, et ka kodutöö on selles 

virrvarris jäänud tegemata. Õpetaja annab talle aga uue ülesande, milleks on ajajuhtimise meetodite kogumine ja 

filmimine, kasutades selleks klassikaaslaste kogemusi. Evelyn asubki filmima klassikaaslasi, kes kõik tutvustavad talle 

oma ajajuhtimise meetodit.  

Filmi eesmärk on ajajuhtimismeetodite tutvustamine ning tegelastele viitamine aitab edasises tunnis ka õpetaja räägitut 

kinnistada.  
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AJAJUHTIMINE 

 

Ajajuhtimine tähendab aja jälgimist ja oma käitumise muutmist nii, et oleks võimalik kasutada aega võimalikult 

efektiivselt oma eesmärkide täitmiseks (Eilam and Aharon, 2003). Kui oskame aega hästi juhtida, saame suurema 

tõenäosusega ülesanded õigeks ajaks valmis, oskame seada prioriteete ja paremini aega planeerida. Hea ajajuhtimise 

oskus aitab vähendada stressi ning suurendada üldist heaolu, võimaldab antud ajaga rohkem tehtud saada ning vaba 

aega paremini nautida (Claessens et al., 2007; Nadinloyi et al., 2013). Parema ajajuhtimise saavutamiseks on pakutud 

mitmeid erinevaid meetodeid, mida on allpool kirjeldatud. Mis täpselt kõige paremini töötab, sõltub konkreetsest 

inimesest ja olukorrast. Kasulik on olla teadlik oma ajakasutusest, proovida erinevaid strateegiaid ja vaadata, millised 

neist mingis olukorras kõige paremini toimivad. 

 

Ajajuhtimise strateegiad 

1. Ajakasutuse jälgimine 

Et aega paremini kasutada, on kasulik kõigepealt saada hea ülevaade oma praegusest ajakasutusest. Selleks võime 

jälgida kui kaua ja millal millegagi tegeleme (Pagana, 1994). Abiks võib olla ajakasutuse kirja panemine või mõne selleks 

mõeldud äpi kasutamine. Nii saame aimu näiteks sellest, kui kaua mõni kindel tegevus või ülesanne võtab. Üldiselt 

kipuvad inimesed alahindama, kui kaua mõne ülesande tegemine aega võtab (Buehler, Griffin & Ross, 1994). Kui 

mõtleme, kui kaua mingi tegevus aega võiks võtta, põhineb meie ennustus tihti optimistlikul tulevikunägemusel, kus 

kõik läheb plaanipäraselt. Tegelikult aga see elus tihti nii ei lähe ning paremini aitab ajakasutust ennustada hoopis see, 

kui mõtleme, kui kaua sarnane tegevus minevikus aega võttis. Näiteks võime arvata, et ühe esitluse koostamine võtab 

tavaliselt umbes tund aega, aga kui tegelikult ajakasutust jälgime, võime avastada, et tavaliselt võtab kogu protsess 

hoopis pigem 2 või isegi 3 tundi. Ajakasutuse jälgimine annab lisaks aimu ka sellest, millised tegevused pigem aega 

raiskavad.  

Lisaks erinevatele tegevustele pühendatava aja jälgimisele on kasulik olla teadlik ka enda kõige produktiivsemast ajast 

(Centre for Clinical Interventions, 2008). Võibolla on meil näiteks kõige rohkem energiat ja keskendumisvõimet 

hommikuti ning nii saame planeerida pingsat mõttetööd nõudvad tegevused just hommikule. Kui leiame oma kõige 

produktiivsema aja, ongi kasulik see töö tegemiseks jätta ning katsuda muud tegevused mõnele teisele ajale planeerida.  

 

2. Planeerimine 

Ajaplaneerimine on ilmselt üks enamkasutatavaid ajajuhtimise meetodeid. Seda ka põhjusega, sest hea planeerimine 

aitab igasuguseid projekte edukamalt ellu viia (Serrador, 2013). Planeerida saab nii pikemaajalisi projekte (nt 

eksamiteks õppimine, uurimistööd jms) kui ka igapäevaseid toimetusi. Planeerimisviise on erinevaid ning valida võib 

sellise, mis endale kõige paremini sobivat tundub. Mõned võimalused on näiteks to-do listid, kalendrid, päevikud, 

planeerimisäpid jms. Planeerimine aitab seada selged eesmärgid, mida me mingis ajavahemikus saavutada tahame. Plaan 

peaks olema võimalikult selge ning vajadusel võib suuremad ülesanded jagada väiksemateks tükkideks, et saada parem 

ettekujutus sellest, mida täpselt teha on vaja. Planeerimise teine pluss on see, et saame end tunda hästi nähes, mida me 

juba saavutanud oleme. Lisaks saame vältida stressi ning nautida vaba aega, teades et kõik tööd on kontrolli all. 

 

3. Prioriteetide seadmine 

Ka parima planeerimise juures ei pruugi meil alati aega olla kõigeks, mida me mingil hetkel teha tahame või peame. 

Efektiivne ajajuhtimine sisaldab seega ka oskust seada prioriteete ehk otsustada, mida on mingil hetkel kõige olulisem 

https://journals.healio.com/doi/abs/10.3928/0148-4834-19941001-14
https://www.researchgate.net/publication/280930386_The_Impact_of_Planning_on_Project_Success-A_Literature_Review
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teha. Kasulik on seejuures teha vahet tegevustel, millega on kiire ja tegevustel, mis on meile olulised (MacKenzie, 

1990). Covey, Merrill, ja Merrill (1994) jaotavad tegevused nelja kategooriasse:  

1) Oluline ja kiire: Need on tegevused, mis on meile olulised ning mille tegemisega on kiire. Siia alla võib näiteks 

käia järgmisel päeval toimuvaks eksamiks kordamine, kohe kukkuv referaadi tähtaeg, mõni ootamatu kriis või 

probleem, millega on vaja kohe tegeleda. Need on asjad, millega peaksime tegelema nii ruttu kui võimalik. 

2) Oluline, aga mitte kiire: Need on tegevused, mis on meile olulised, aga mille tegemisega ei ole tingimata kiire. 

Siia alla käivad näiteks pikaajalisemad projektid ja eesmärgid, näiteks kahe kuu pärast toimuv eksam, ülikooli 

valimine, mõni isiklik oluline projekt või hobi jne. Oletame näiteks, et soovid harjutada kirjutamist, kuna tahad 

tulevikus kindlasti sellega tegeleda. Või on sulle näiteks oluline teha trenni, et säilitada tervislik eluviis. Nende 

asjadega on lihtne venitada, kuna need ei tundu nii pakilised. See ei ole loomulikult hea, kuna olulised asjad 

võivadki jääda tegemata või lükkuda viimasele minutile. Seega on oluline pidada need tegevused meeles ja 

planeerida neile aega. 

3) Mitteoluline, aga kiire: Need on tegevused, mis tunduvad pakilised, aga pole meile tegelikult tähtsad või ei vaja 

tingimata just meie tähelepanu. Siia alla võivad käia näiteks mõned telefonikõned, sõnumid või teised 

inimesed, kes meilt järsku mõnd väikest aga ebaolulist teenet paluvad. Need tegevused võtavad tihti aega ära, 

kuna võivad esmapilgul tunduda tähtsad, kuid ei aita meil tegelikult oma eesmärke saavutada. Selliseid tegevusi 

võib võimalusel näiteks teistele delegeerida või siis võib uurida, kas nendega on tegelikult nii kiire. Mõnele 

tegevusele tuleb ka vahel lihtsalt “ei” öelda. 

4) Mitteoluline ja mitte kiire: Need on tegevused mis pole meile ei olulised ega millega pole ka kiire. Siia alla võib 

käia näiteks liigne sotsiaalmeedia kasutamine, pidevalt meilide või sõnumite kontrollimine või muud aega 

raiskavad tegevused, mida märkame end tegemas, kuid mis tegelikult meie ellu mingit väärtust ei lisa. Neid 

tegevusi on parem vältida või vähemalt mitte kulutada neile aega enne, kui olulisemad asjad on tehtud. 

 

4. Keskendumine 

Oletame, et oleme nüüd mingi plaani teinud ja tahame teatud aja jooksul mingi eesmärgi saavutada. Nüüd on aga 

oluline ka, kuidas me sellele ülesandele läheneme. Oletame, et oleme planeerinud kaks tundi ühe lühema essee 

kirjutamiseks. Selge on, et see, mida me täpselt nende kahe tunni jooksul teeme mõjutab nii töö kvaliteeti kui ka seda, 

kas me selle tõepoolest selles ajavahemikus valmis saame. Kui näiteks alustame essee kirjutamist, kuid siis haarab meie 

tähelepanu mõni sõnum sõbralt või otsustame teha 5-minutilise pausi, mis tegelikult venib 20-minutiliseks, siis ei ole 

meie töötempo ilmselt kuigi efektiivne. Oluline on töötada keskendunult ja vältida tähelepanu kõrvale juhtivaid 

stiimuleid. Üks meetod, mida produktiivsuse suurendamiseks kasutatakse on Pomodoro tehnika (Cirillo, 2006). Selle 

puhul seatakse eesmärk ning jaotatakse tööaeg 25-minutilisteks juppideks, mida kutsutakse pomodorodeks. Taimer 

seatakse 25 minutiks ning selle aja jooksul töötatakse ülesande kallal ilma pauside või segajateta. Nii kui taimer heliseb, 

tehakse lühike 3-5-minutiline paus. Pärast iga nelja pomodorot (ehk nelja 25-minutilist töö-juppi) tehakse pikem 15-30-

minutiline paus. Niiviisi tööd ja pause vaheldades jätkatakse kuni eesmärk on täidetud. Pauside tegemine on oluline, et 

saaksime puhata ja vahepeal tehtut või õpitut omastada. Kindlatele ajavahemikele kindlaks jäämine aga aitab vältida liiga 

pikaks venivaid pause või tähelepanu hajumist.  

Tähelepanu hajumise vältimiseks on muidki kasulikke strateegiaid – näiteks on hea teha tööd võimalikult segajatevabas 

keskkonnas, olgu selleks siis korras kirjutuslaud omaette toas või mõni vaikne nurk raamatukogus või kohvikus.  

Samuti tuleks vältida mitme tegevusega korraga tegelemist ehk multitaskingut. Kuigi multitaskides võime end 

produktiivsena tunda, on uuringutes leitud, et see tegelikult aega ei säästa (Rubinsteim, Meyer, and Evans, 2001). Asi 

on hoopis vastupidi – kui vahetame oma tähelepanu pidevalt mitme asja vahel, tähendab see esiteks, et ükski asi ei 

pruugi saada täit tähelepanu ning teiseks kaotame me aega n-ö ümberlülitumise peale – ajul võtab aega, et keskenduda 

taaskord poolelijäänud tegevusele või mõttele.  

 

5. Venitamisega toimetulek  

https://lasolutionestenvous.com/wp-scontent/uploads/2014/04/ThePomodoroTechnique_v1-3.pdf
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Vahel ei seisne probleemid ajajuhtimisega tingimata ajapuuduses, vaid hoopis meie kalduvuses asju edasi lükata või 

tähtsate kuid ebameeldivate tööde tegemisega venitada. Ka selle probleemiga toimetulekuks on mõned tehnikad, 

millest võib abi olla.  

Näiteks on pakutud välja 5 minuti tehnika. Tehnika seisneb selles, et olles silmitsi mingi ülesandega, ei käse me endal 

seda kohe ühekorraga ära teha, vaid mõtleme, et teeme seda ülesannet 5 minutit (Centre for Clinical Interventions, 

2008). Tihti juhtub, et pärast viit minutit saame hoo sisse ja teeme tööd veel kauem. Kui aga töö ka pärast viit minutit 

liiga ebameeldiv tundub, võime töötegemise praeguseks lõpetada. Ka sellisel juhul oleme vähemalt eesmärgile 5 minutit 

lähemal, mis on igal juhul parem, kui üldse mitte tööga alustamine. See tehnika töötab, kuna mõeldes tööst kui 5-

minutilisest jupist, ei tundu see enam nii suure ja hoomamatu ülesandena ning seetõttu on lihtsam tööga alustada. 

Veel üks tehnika on teha kõige ebameeldivam töö ära esimesena. Nii ei pea me selle pärast pikalt muretsema ning 

lisaks tunduvad järgnevad ülesanded juba lihtsamad. 

 

6. Pikaajalised projektid – lühemad tähtajad ja puhveraeg 

Paljudel inimestel on kõige keerulisem planeerida just pikaajalisi projekte ning tähtsad asjad võivad jääda viimasele 

minutile. Üldiselt juhtub nii, et töö täidab selle aja, mis me endale selle tegemiseks anname (Parkinson’s law, 1955). See 

tähendab, et isegi kui me anname endale eesmärgi saavutamiseks rohkem aega kui vaja, ei pruugi me tegelikult sellega 

kiiremini valmis saada. See tuleneb meie kalduvusest tööd edasi lükata, mida on kaugemal asuvate tähtaegade puhul 

eriti lihtne teha. Sellisel puhul võib olla abiks endale lühemate tähtaegade seadmine. Näiteks saab suurema ülesande 

jagada väiksemateks osadeks ning seada igale osale mingi tähtaeg. Oletame näiteks, et meil on kuu aega referaadi 

kirjutamiseks. Sellisel juhul võime näiteks seada endale tähtaja saada esimese nädala lõpuks valmis kirjanduse 

otsingutega ja teha esialgne referaadi plaan. Teise nädala lõpuks seame eesmärgi kirjutada valmis esimesed kaks 

alapeatükki, järgmise nädala jooksul järgmised kaks jne.  

Oluline on ka meeles pidada, et kõik ei lähe alati plaani järgi. Võibolla näiteks tuli meil kolmandal referaadi kirjutamise 

nädalal ette ootamatu kontrolltöö, milleks õppimine võttis palju aega ja saime kahe referaadi alapeatüki asemel valmis 

ainult ühe. Selliste ettenägematute olukordade puhuks on kasulik jätta puhveraega ehk planeerida aega nii, et töö 

planeeritava lõpu ja tegeliku tähtaja vahele jääks natuke lisaaega. Näiteks võime referaadi puhul planeerida aja nii, et 

seame eesmärgi saada referaat valmis kaks või kolm päeva enne tähtaega. Kui kõik läheb plaanipäraselt, saame nautida 

paari vaba päeva, aga kui midagi tõepoolest ette tuleb, on meil piisavalt aega referaat lõpetada 
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ENESE-

MOTIVEERI-

MINE 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Motivatsioon 

❖ Eesmärgid 

❖ Viivitamine 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Pane valmis töölehed endale ja 

klassile ning vahendid, mile 

abil need hiljem seinale 

kleepida. 

❖ Prindi välja ja jaga kas 

gruppidele töölehed 

enesemotiveerimise 

meetoditega. 

❖ Pane valmis liivakell või taimer 

(3-4 min). 

PANE TÄHELE 

 

❖ Võime iseennast motiveerida 

võimaldab meil vajalikke 

tegevusi alustada, neile piisavalt 

pühenduda ning neid lõpule 

viia. 

❖ Enesemotivatsiooni 

parandamiseks on pakutud 

välja erinevaid strateegiaid. 

Kasulik on ennast jälgida, 

proovida erinevaid meetodeid 

ning katsetada, mis kõige 

paremini toimib.  

 

 

 

 

 

1. SISSEJUHATUS (3 MIN) 

Räägi klassile: 

Täna vaatleme enesemotiveerimise teemat, mis küsitluste kohaselt on 

üks keerulisemaid valdkondi õpilaste seas.  

Vahel lükkame edasi või ei tee asju, mida me tegelikult tegema peaks või 

teha tahaks. Kui mõnikord on selle põhjuseks puuduvad oskused või 

raskused ajajuhtimisega (vt ajajuhtimise materjal), siis teinekord on 

põhiline probleem hoopis motivatsioonipuudus. Motivatsioon on jõud, 

mis ajendab meid mingil kindlal suundumusel ja viisil toimima. Inimesi 

võivad motiveerida erinevad asjad – nii sisemised tegurid nagu huvi, 

nauding või soov end proovile panna ja õppida, kui ka välised ajendid 

nagu head hinded, raha, teiste inimeste pahameele vältimine jne. Mõne 

tegevuse puhul on motivatsiooni küllalt, kuid teistel kordadel võib meid 

takistada motivatsioonipuudus, seda eriti näiteks keeruliste, igavate või 

ebameeldivate tegevuste puhul. Võime iseennast motiveerida on seega 

oluline oskus. See võimaldab meil vajalikke tegevusi alustada, neile 

piisavalt pühenduda ning neid lõpule viia. Seeläbi saame saavutada oma 

eesmärke ning vältida liigset stressi. 

 

2. TEOORIA (15 MIN) 

Räägi klassile: 

Kalduvus asju edasi lükata ehk viivitamine (procrastination) on 

loomulik ning sellele on pakutud erinevaid põhjendusi. Esiteks on 

inimestel tihti kalduvus eelistada koheseid preemiaid või naudinguid, 

selle asemel et pöörata tähelepanu pikaajalisematele eesmärkidele ja 

kasule. Näiteks võime küll teada, et aegsasti enne eksamit õppimisega 

alustamine aitab nii hilisemat stressi vältida kui ka tõenäoliselt 

eksamitulemust parandada. Samas aga võib olla raske vastu panna 

kohesele naudingule, mida tekitaks näiteks õppimise asemel sõpradega 

välja minemine või arvutimängude mängimine. 

Teine viivitamise põhjus on raskus negatiivsete emotsioonidega toime 

tulemisega. Ülesanded, mida me edasi lükkame, on tihti just need, mis 

tunduvad ebameeldivad, igavad või keerulised. Seega aitab viivitamine 

neid emotsioone lühikeses perspektiivis vältida.  

Kolmas põhjus, miks me mõnikord venitame, võib olla soov vältida 

läbikukkumise tunnet ja ohtu enesehinnangule. Näiteks võime 

alateadlikult karta, et kui hakkame eksamiks õppima, siis osutub see 

liiga keeruliseks ning kui eksam läheb halvasti, hakkame kahtlema oma 

oskustes või isegi väärtuses. Kui aga viivitame õppimisega ning eksam 

läheb halvasti, saame selles süüdistada just viivitamist, mitte iseenda 

võimeid. 

Pikemas perspektiivis ei ole tähtsate tegevuste edasi lükkamine või 

tegemata jätmine muidugi kasulik ning võib tekitada pigem rohkem 
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MINU MÄRKMED: 
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stressi ja süütunnet ning alandada enesehinnangut, õpitulemusi ja üldist 

heaolu. 

Enesemotivatsiooni parandamiseks on pakutud välja erinevaid 

strateegiaid. Kasulik on ennast jälgida, proovida erinevaid meetodeid 

ning katsetada, mis kõige paremini toimib.  

 

Mina tutvustan praegu üht neist, seejärel saate teie tutvuda ja 

tutvustada klassile teisi meetodeid.  

Kirjuta tahvlile punktid või aseta selle meetodi tutvustamise 

lõpus paberileht selle meetodi kirjeldusega seinale (seda läheb 

viimases harjutuses vaja).  

SEA EESMÄRKE 

Tavaliselt on meie tegevusel mingi eesmärk, kuid olenevalt sellest, 

kuidas me eesmärgi seame, võib see olla vähem või rohkem 

motiveeriv. Hea eesmärk peaks olema: 

a) Konkreetne – kui eesmärk on liiga üldine või hägus (nt “tee eksam 

hästi ära”, “harjuta rohkem kitarrimängu”, “anna oma parim”), siis ei 

pruugi see anda piisavalt juhiseid selleks, millist käitumist tegelikult 

muuta ja kuidas selle eesmärgini jõuda. Seega võiks eesmärk olla 

võimalikult selge ja täpne (nt “harjuta kitarrimängimist järgmise nädala 

jooksul 4 tundi”). Suurte tööde väiksemateks juppideks jagamine on 

abiks ka siin, kuna aitab seada väiksemaid konkreetseid eesmärke (nt 

“loe läbi ja kirjuta kokkuvõte kolmest allikast” on motiveerivam kui 

“saa uurimistöö valmis”). 

b) Keeruline, aga saavutatav – liiga lihtne eesmärk ei pruugi meid 

motiveerida piisavalt pingutama. Samal ajal aga peaks eesmärk olema 

realistlik. Kui seame liiga ulmelise eesmärgi, ei pruugi me sellele 

piisavalt lähedale jõuda ning see kahandab motivatsiooni. Tasub läbi 

mõelda, milline eesmärk oleks meie praegust olukorda, võimeid, 

ajalimiiti jm arvesse võttes saavutatav. 

c) Mõõdetav – eesmärgi puhul on oluline, et saaksime teada, millal 

oleme selle saavutanud või kui palju eesmärgile lähemale jõudnud. 

Oletame näiteks, et tahame teha rohkem trenni. Aga kui palju? Mis on 

rohkem? Sellisel juhul peaksime läbi mõtlema, kuidas me edu 

mõõdame (kas näiteks “käin kaks korda nädalas jõusaalis” või “tahan 

kuu lõpuks joosta 1 km 6 minutiga” või “astun iga päev vähemalt 10 

000 sammu, mõõtes seda sammulugejaga”). 

d) Ajalimiidiga – kui seame eesmärgi, aga ei täpsusta tähtaega, võib 

olla lihtsam seda edasi lükata. Mõnel ülesandel (nt koolitöö) on tähtaeg 

juba olemas ning mõne asjaga (nt iga päev teatud arvu sammude 

astumine) saame saavutust kontrollida iga päev. Vahel aga peame 

tähtaja ise seadma. Oletame näiteks, et tahame mingil hetkel hakata 

uurima, mida me peale keskkooli teha tahaks (nt uurida kõrgkoolide 

õppekavu, töökohti vms). 
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Kuna sellel ülesandel pole tingimata kindlat tähtaega, võib olla seda lihtne edasi lükata. Seetõttu võib olla kasulik anda 

endale ise ajalimiidiga eesmärk (nt uurida õppekavu ülikoolides x ja y selle kuu lõpuks). Siin aitab ka ajaplaneerimine, 

millest on rohkem räägitud ajajuhtimise materjalis. 

e) Pigem käitumis- kui tulemuspõhine – tulemuspõhine eesmärk tähendab, et seame eesmärgiks mingi tulemuse 

või väljundi (nt “saan matemaatika riigieksamil vähemalt 70 punkti”, “kaotan kahe kuuga 5 kg” jne). Need sobivad vahel 

pikaajalisemateks eesmärkideks, kuid paremaks motivatsiooniks oleks kasulik anda endale ka lühemaajalisi 

käitumispõhiseid eesmärke. Käitumispõhiste eesmärkide puhul seame eesmärgiks mingi konkreetse käitumise muutuse 

(nt “õpin sel nädalal vektorite teemat kuni suudan lahendada kõik näiteülesanded õppematerjalis” või “käin järgmise 

kahe kuu jooksul iga nädal vähemalt kolm korda rattaga sõitmas ja sõidan iga kord vähemalt x minutit / y km”). Oma 

käitumist suudame me kontrollida otsesemalt kui mingit tulemust, seega annab selline eesmärkide seadmine paremad 

juhtnöörid tulemuse saavutamiseks ja võib olla motiveerivam. 

 

3. HARJUTUSE TUTVUSTUS (2 MIN) 

Räägi klassile: 

Nüüd palun jagunege gruppidesse või paaridesse (kokku 9 gruppi) ning ma jagan igale grupile kirjelduse ühe meetodiga, 

mis on sisuliselt nõuanne, mida saaks veel teha, et enesemotivatsiooni parandada. Iga grupp mõtleb selle peale, kuidas 

oma meetodit teisele tutvustada, aga mitte sõnadega, vaid pantomiimina, ning teised peavad ära arvama, mis 

nõuandega võib olla tegu. Tegemist on tuntud mängu „Alias“ vesriooniga, kus ühed näitavad ette ja ülejäänud klass 

arvab. Kui meetod arvatakse ära (või ka siis kui ei arvata), tutvustab grupp lühidalt seda meetodit klassile ning kleebib 

siis  oma töölehe seinale. Igal grupil (paaril) on 10 minutit arutamiseks, kuidas või mida nad võiksid teha 

ning seejärel 3-4 minutit selle esitamiseks, teistel äraarvamiseks.  

 

4. GRUPI- VÕI PAARISTÖÖ (7 MIN) 

Jaga gruppidele töölehed. Järgneb grupi- või paaristöö. Õpilased arutavad, kuidas seda meetodit kõige 

paremini kaasõpilastele tutvustada ning kes mida teeb. Esitajaks võib olla kas üks inimene grupist, paar või 

terve grupp. 

 

5. „ALIAS“ (45 MIN)  

Järgneb gruppide pantomiim. Iga meetodi äraarvamiseks on 4 minutit (NB! Kasuta liivakella või taimerit!). 

Järgneb grupi või õpetaja lühike (1-2 min) kommentaar (vt meetodi tutvustusi ka ise õpilastele jagatud töölehtedelt 

ning kui õpilased jätavad midagi olulist mainimata, lisa kommentaar). Kokku ei tohiks ühe grupi/paari/esitaja kohta kuluda 

rohkem kui 5 minutit. Ärge unustage peale iga arvamist kleepida seinale meetodi tööleht. Lõpuks moodustub seinale 

10 (1 õpetaja oma ja 9 õpilaste oma) meetodist koosnev rida.  

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Kuidas tundus? Kas oli lihtne ära arvata? 

❖ Mis meelde jäi? 

❖ Mis meetodeid olete varem kasutanud? 
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6. INDIVIDUAALNE TÖÖ. ENDA JAOKS SOBIVATE MEETODITE VALIMINE 

(3 MIN) 

Viimase harjutusena palu õpilastel tõusta püsti, minna seina juurde ja märkida (näiteks naerumärgina, võib 

ka kasutada väikesi kleepse, mida õpilastele jagada ja paluda neil kleepida) ära iga meetod, mida nad 

kavatsevad hakata kasutama. Neid võib olla 3, aga ka üks või 10, kuidas keegi tunneb.  

Tegevus on spontaanne, reguleeritud vaid ajaga, kõik saavad seda salgati teha ja korraga, vajadusel võib paigutada lehti klassis 

niimoodi ümber, et kõik tegutsema mahuksid. Seda tegevust saab jätkata ka vahetundi. 

 

7. KOKKUVÕTE (1 MIN) 

Harjutuse käigus too välja, milliseid meetodeid sa ise hakkaksid kasutama ning julgusta õpilasi meetodeid 

kasutama. Võimalusel jäta seinalehed ca nädalaks ajaks klassi üles, et teadmisi meelde tuletada ja kinnistada. 

 

Teemaarendus edaspidiseks: Kui soovid seda teemat õpilaste seas paremini kinnistada, võid järgmisel korral või mõnes teises 

tunnis paluda neil võtta üks oma konkreetne elusituatsioon või suurem projekt, mille puhul enesemotivatsiooniga on raskusi 

(Näiteks uurimistöö) ning kirjutada, kuidas ja milliseid meetodeid saaks kasutada selle konkreetse projekti puhul (N: Kuidas 

jagada uurimistöö tegemine väiksemateks tükkideks?). Enese eluga sidumine ja läbitegemine tagab suurema tõenäosusega selle, 

et need teadmised õpilaste poolt ka kasutusele võetakse 
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ENESEMOTIVATSIOON 

 

Vahel lükkame edasi või ei tee asju, mida me tegelikult tegema peaks või teha tahaks. Kui mõnikord on selle põhjuseks 

puuduvad oskused või raskused ajajuhtimisega (vt ajajuhtimise materjal), siis teinekord on põhiline probleem hoopis 

motivatsioonipuudus. Motivatsioon on jõud, mis ajendab meid mingil kindlal suundumusel ja viisil toimima (Pintrich, 

2000). Inimesi võivad motiveerida erinevad asjad – nii sisemised tegurid nagu huvi, nauding või soov end proovile 

panna ja õppida, kui ka välised ajendid nagu head hinded, raha, teiste inimeste pahameele vältimine jne (Ryan & Deci, 

2000). Mõne tegevuse puhul on motivatsiooni küllalt, kuid teistel kordadel võib meid takistada motivatsioonipuudus, 

seda eriti näiteks keeruliste, igavate või ebameeldivate tegevuste puhul. Võime iseennast motiveerida on seega oluline 

oskus. See võimaldab meil vajalikke tegevusi alustada, neile piisavalt pühenduda ning neid lõpule viia. Seeläbi saame 

saavutada oma eesmärke ning vältida liigset stressi. 

 

Motivatsiooniraskused ja viivitamine 

Kalduvus asju edasi lükata ehk viivitamine (procrastination) on loomulik ning sellele on pakutud erinevaid põhjendusi. 

Esiteks on inimestel tihti kalduvus eelistada koheseid preemiaid või naudinguid, selle asemel et pöörata tähelepanu 

pikaajalisematele eesmärkidele ja kasule (Steel, 2007). Näiteks võime küll teada, et aegsasti enne eksamit õppimisega 

alustamine aitab nii hilisemat stressi vältida kui ka tõenäoliselt eksamitulemust parandada. Samas aga võib olla raske 

vastu panna kohesele naudingule, mida tekitaks näiteks õppimise asemel sõpradega välja minemine või arvutimängude 

mängimine. 

Teine viivitamise põhjus on raskus negatiivsete emotsioonidega toime tulemisega (Blunt & Pychyl, 2000). Ülesanded, 

mida me edasi lükkame, on tihti just need, mis tunduvad ebameeldivad, igavad või keerulised. Seega aitab viivitamine 

neid emotsioone lühikeses perspektiivis vältida.  

Kolmas põhjus, miks me mõnikord venitame, võib olla soov vältida läbikukkumise tunnet ja ohtu enesehinnangule 

(Urdan & Midgley, 2001). Näiteks võime alateadlikult karta, et kui hakkame eksamiks õppima, siis osutub see liiga 

keeruliseks ning kui eksam läheb halvasti, hakkame kahtlema oma oskustes või isegi väärtuses. Kui aga viivitame 

õppimisega ning eksam läheb halvasti, saame selles süüdistada just viivitamist, mitte iseenda võimeid. 

Pikemas perspektiivis ei ole tähtsate tegevuste edasi lükkamine või tegemata jätmine muidugi kasulik ning võib tekitada 

pigem rohkem stressi ja süütunnet ning alandada enesehinnangut, õpitulemusi ja üldist heaolu (Duru & Balkis, 2017). 

 

Enesemotivatsiooni parandamine 

Enesemotivatsiooni parandamiseks on pakutud välja erinevaid strateegiaid. Kasulik on ennast jälgida, proovida 

erinevaid meetodeid ning katsetada, mis kõige paremini toimib.  

 

1. Jaga suured ülesanded väiksemateks juppideks 

Pikaajalised ja mahukad projektid (nt uurimistööd, referaadid, eksamiks õppimine jne) võivad tunduda liiga suured ja 

hoomamatud ning seetõttu motivatsiooni alla viia. Jagades aga projekti väiksemateks ülesanneteks, saame selle muuta 

vähem hirmuäratavaks (Wolters, 1998). Näiteks uurimistöö puhul võime jagada töö juppideks nagu kirjanduse 

otsimine, teooriaosa struktuuri välja mõtlemine, iga alapeatüki kirjutamine jne. Vajadusel võib ka need töö osad veel 

omakorda väiksemateks juppideks jagada. Näiteks kirjanduse otsimise puhul võime mõelda, et kõigepealt otsime 

internetist võimalikke allikaid, siis loeme läbi ühe allika, kirjutame välja tähtsaimad punktid, mida pärast teooriaosas 

kasutada, seejärel läheme järgmise allika juurde jne.  
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2. Sea eesmärke 

Tavaliselt on meie tegevusel mingi eesmärk, kuid olenevalt sellest, kuidas me eesmärgi seame, võib see olla vähem või 

rohkem motiveeriv (Locke, 1996). Hea eesmärk peaks olema: 

a) Konkreetne – kui eesmärk on liiga üldine või hägus (nt “tee eksam hästi ära”, “harjuta rohkem 

kitarrimängu”, “anna oma parim”), siis ei pruugi see anda piisavalt juhiseid selleks, millist käitumist tegelikult 

muuta ja kuidas selle eesmärgini jõuda. Seega võiks eesmärk olla võimalikult selge ja täpne (nt “harjuta 

kitarrimängimist järgmise nädala jooksul 4 tundi”). Suurte tööde väiksemateks juppideks jagamine on abiks ka 

siin, kuna aitab seada väiksemaid konkreetseid eesmärke (nt “loe läbi ja kirjuta kokkuvõte kolmest allikast” on 

motiveerivam kui “saa uurimistöö valmis”). 

b) Keeruline aga saavutatav – liiga lihtne eesmärk ei pruugi meid motiveerida piisavalt pingutama. Samal ajal 

aga peaks eesmärk olema realistlik. Kui seame liiga ulmelise eesmärgi, ei pruugi me sellele piisavalt lähedale 

jõuda ning see kahandab motivatsiooni. Tasub läbi mõelda, milline eesmärk oleks meie praegust olukorda, 

võimeid, ajalimiiti jm arvesse võttes saavutatav. 

c) Mõõdetav – eesmärgi puhul on oluline, et saaksime teada, millal oleme selle saavutanud või kui palju 

eesmärgile lähemale jõudnud. Oletame näiteks, et tahame teha rohkem trenni. Aga kui palju? Mis on rohkem? 

Sellisel juhul peaksime läbi mõtlema, kuidas me edu mõõdame (kas näiteks “käin kaks korda nädalas jõusaalis” 

või “tahan kuu lõpuks joosta 1 km 6 minutiga” või “astun iga päev vähemalt 10 000 sammu, mõõtes seda 

sammulugejaga”). 

d) Ajalimiidiga – kui seame eesmärgi, aga ei täpsusta tähtaega, võib olla lihtsam seda edasi lükata. Mõnel 

ülesandel (nt koolitöö) on tähtaeg juba olemas ning mõne asjaga (nt iga päev teatud arvu sammude astumine) 

saame saavutust kontrollida iga päev. Vahel aga peame tähtaja ise seadma. Oletame näiteks, et tahame mingil 

hetkel hakata uurima, mida me peale keskkooli teha tahaks (nt uurida kõrgkoolide õppekavu, töökohti vms). 

Kuna sellel ülesandel pole tingimata kindlat tähtaega, võib olla seda lihtne edasi lükata. Seetõttu võib olla 

kasulik anda endale ise ajalimiidiga eesmärk (nt uurida õppekavu ülikoolides x ja y selle kuu lõpuks). Siin aitab 

ka ajaplaneerimine, millest on rohkem räägitud ajajuhtimise materjalis. 

e) Pigem käitumis- kui tulemuspõhine – tulemuspõhine eesmärk tähendab, et seame eesmärgiks mingi 

tulemuse või väljundi (nt “saan matemaatika riigieksamil vähemalt 70 punkti”, “kaotan kahe kuuga 5 kg” jne). 

Need sobivad vahel pikaajalisemateks eesmärkideks, kuid paremaks motivatsiooniks oleks kasulik anda endale 

ka lühemaajalisi käitumispõhiseid eesmärke. Käitumispõhiste eesmärkide puhul seame eesmärgiks mingi 

konkreetse käitumise muutuse (nt “õpin sel nädalal vektorite teemat kuni suudan lahendada kõik 

näiteülesanded õppematerjalis” või “käin järgmise kahe kuu jooksul iga nädal vähemalt kolm korda rattaga 

sõitmas ja sõidan iga kord vähemalt x minutit / y km”). Oma käitumist suudame me kontrollida otsesemalt 

kui mingit tulemust, seega annab selline eesmärkide seadmine paremad juhtnöörid tulemuse saavutamiseks ja 

võib olla motiveerivam. 

 

3. Keskendu sellele, miks sa midagi teed  

Lühiajalised väikesed eesmärgid on kasulikud, aga samal ajal on hea hoida silmas ka suurt pilti ehk miks me pikas plaanis 

midagi teeme. Millist kasu ootame? Võib-olla näiteks tahame matemaatikaeksami hästi sooritada, et saada sisse ülikooli 

ja õppida ainet, mis meid väga huvitab. Või näiteks tahame teha trenni, et saada rohkem energiat, parandada 

enesehinnangut jne. Või tahame teha korda oma riidekapi, et hiljem oleks meeldiv tunne korras kappi kasutada. Igal 

juhul võib olla motiveeriv kujutada ette tegevuse positiivseid tagajärgi ja kui hästi me end tunneme, kui eesmärk 

täidetud saab (Lombardo, 2017). 
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4. Anna avalik lubadus 

Kui oleme eesmärgid seadnud, on eriti tõhus, kui ütleme need avalikult välja (Klein, Cooper & Monahan, 2013.). 

Näiteks võime oma eesmärgid avaldada sõbrale või pereliikmetele ning võib-olla isegi paluda neil aeg-ajalt uurida, 

kuidas meil eesmärgi poole püüdlemine läheb. Või näiteks kui teeme tööd, mida keegi teine kontrollib (nt ülemus 

juhul, kui käime tööl, või kaasõpilane, kes ootab, et me teeks ära oma osa grupitöös), siis aitab ka, kui teeme talle 

lubaduse, millal töö valmis saab. Selline eesmärkide välja ütlemine aitab neid kinnistada ja on tõenäolisem, et me 

tõepoolest pühendume ja saavutame eesmärgi, kuna üldiselt ei meeldi meile oma lubadusest taganeda ega teiste teades 

n-ö “läbi kukkuda”.  

 

5. Enda premeerimine 

Enda premeerimine on levinud motiveerimise meetod (Wolters, 2003). See tähendab, et anname endale mingit sorti 

preemia või auhinna ainult siis, kui saavutame seatud eesmärgi. See auhind võib olla mingi füüsiline asi (nt “Kui ma selle 

peatüki lugemise lõpetan, ostan endale jäätise”) või mõni tegevus, mida meile teha meeldib (nt “Kui kirjutan selle 

alapeatüki valmis, vaatan mõne osa oma lemmiksarjast”).  Enese premeerimine on üldiselt tõhus (Jackson & Molloy, 

1985), kuid see tuleks jätta ainult ülesannete jaoks, mida me muidu eriti ei naudi või teha ei taha. Kui hakkame andma 

endale auhindu tegevuste eest, mida me niikuinii naudime (võib-olla nt mõni sport, lugemine vms), võib motivatsioon 

ja nauding hoopis kahaneda. Seda seetõttu, et aju oletab alateadlikult, et kuna me saame tegevuse eest auhinna, siis me 

ilmselt teemegi seda ainult auhinna pärast ja tegevus meile tegelikult nii väga ei meeldi (Kruglanski, Alon & Lewis, 

1972). 

Endale antav preemia ei pea aga olema tingimata midagi füüsilist. Ka enese kiitmine ja positiivne sisekõne võivad olla 

väge efektiivsed (Graham, Harris & Troia, 1998). Näiteks kui lahendame mõne ülesande, võime endale öelda “Hea 

töö! Suutsin selle ülesande lahendada ja seekord läks see eriti kiiresti. Ma teen edusamme ja olen nüüd eesmärgile 

lähemal.” Väikeste saavutuste märkamine töö tegemise jooksul aitab meil end motiveerituna hoida.  

 

6. Loo rutiin 

Kui peame mõnda tegevust pikema aja jooksul pidevalt kordama (nt eksamiks õppimine, trenn, kodutööd jne), on 

kasulik muuta see harjumuseks ehk lisada see oma igapäevasesse rutiini (https://www.skillsyouneed.com/learn/study-

motivation.html). Näiteks võime otsustada, et õpime eksamiks iga päev esmaspäevast reedeni kell 18-19. Selline rutiin 

aitab vältida nii töö edasi lükkamist kui ka tähelepanu hajumist tööajal, kuna teame kindlalt, et see aeg on töö 

tegemiseks jäetud. Samuti on mõne aja pärast lihtsam end tööd tegema motiveerida, kuna see on juba harjumuseks 

saanud. 

 

7. Tekita huvi ja mitmekesisust 

Kui motivatsioonipuuduse põhjus on, et töö tundub liiga igav, on vahel võimalik oma tegevust või mõtlemist natuke 

muuta, et ülesanne meeldivamaks muuta. Õppimise puhul näiteks on erinevaid meetodeid, mille tõhusus sõltub 

olukorrast ja inimesest (https://www.skillsyouneed.com/learn/study-motivation.html). Näiteks kui üritame meelde jätta 

fakte ajaloost, võime lihtsalt lugeda oma märkmeid, aga võime ka teha mõistekaardi, joonistada pilte, kasutada 

mälukaarte (flashcards), proovida õpetada materjali kellelegi teisele, mõelda välja väikese luuletuse või laulu, mis aitaks 

fakte meelde jätta jne. Mitmekesisust saab tekitada ka näiteks keskendudes eri päevadel erinevate ainete õppimisele, 

tehes tööd erinevates kohtades (nt kodu asemel raamatukogus, kohvikus, õues jne), või töötades koos teiste 

inimestega. Muidu igavana tunduvaid ülesandeid saab niisiis muuta huvitavamaks või meeldivamaks mitut moodi. Võib-

olla näiteks on jooksmine meeldivam kui kuulame samal ajal head muusikat või audioraamatut, või kui otsustame 

joosta tavalisest erinevat rada pidi. Paljusid ülesandeid saab muuta ka mängulisemaks (Wolters, 1998). Head näited 

sellest on viimaste aastate jooksul populaarsust kogunud produktiivsusäpid, mis lubavad seada eesmärke (teatud aeg 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/S15326985EP3804_1?casa_token=RPDxmP01FccAAAAA:NQ8oEQoLSKq7KFXhlNAYErRvYeBmV7MitJOJ-ZjQKGObxM-zZ0Eo9g8Zwz5SZ7BEpYh1316n41aibQ
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telefonist eemal õppides, teatud arv samme/liikumist, keele õppimine jne) ning proovida erinevaid väljakutseid, 

võrrelda end teiste inimestega, saada väikesi virtuaalseid auhindu jms. Sarnaseid mängulisi tööviise saab muidugi ka ise 

välja mõelda. 

 

8. Väldi katastrofiseerimist 

Üks peamisi viivitamise põhjuseid on kartus, et töö tekitab liiga palju negatiivseid emotsioone. Tihti kipume 

katastrofiseerima ehk mõtleme asjad hullemaks kui need on (Lombardo, 2017). Näiteks kujutame ette, kui raske, igav, 

kohutav või talumatu mingi ülesanne on. Tegelikult aga igavus ja raske töö meid üldiselt ei tapa. Töö edasilükkamine 

viib aga üldiselt halvemate tagajärgedeni. Niisiis on kasulik võtta positiivsem hoiak – “see ei pruugi küll olla mu 

lemmiktöö, aga ma saan hakkama”. Ka ajajuhtimise materjalis kirjeldatud 5-minuti tehnika võib aidata eriti 

ebameeldivana tunduvaid ülesandeid alustada. Sel puhul ütleme endale, et teeme midagi ainult 5 minutit – kui hoog 

tuleb sisse ja teeme rohkem, on tore, aga kui ka ei tule, on midagi vähemalt tehtud.  

 

9. Väldi negatiivset sisekõnet 

Nii enne mingi ülesande alustamist kui ja eesmärgi poole püüdlemise ajal võib juhtuda, et tabame ennast negatiivsetelt 

mõtetelt. See on eriti tõenäoline, kui teele satuvad takistused (nt seadsime mingi eesmärgi, aga ei saavutanud seda, või 

selgus, et tööd on tegelikult rohkem, kui arvasime). Samuti on negatiivne sisekõne tõenäolisem inimestel, kellel on 

madalam enesehinnang või varasemad negatiivsed kogemused sarnaste ülesannetega. Negatiivse sisekõne puhul võime 

näiteks hakata kahtlema oma võimetes või ülesande mõttekuses/saavutatavuses (nt “Ma ei saa hakkama”, “See on liiga 

keeruline”, “See on lihtsalt väga nõme ja mõttetu ülesanne”, “Ma jälle ei saanud midagi tehtud, sest ma lükkan muudkui 

asju edasi” jne). Selline mõtlemine viib loomulikult motivatsiooni alla. Parem oleks takistustesse suhtuda uudishimuga 

ja mitte ennast halvustades – “Hmm, huvitav olukord! Mida saan teha?”, “Kuidas saaks järgmine kord paremini?” 

(Lepisk, 2020). 

 

10. Loo õige keskkond 

Keskendumine ja motiveeritult töötamine on lihtsam, kui meie keskkond seda soodustab (Zimmerman & Martinez-

Pons, 1986, 1990). Näiteks õppimise puhul võime mingi töö tegemise ajaks lülitada välja telefoni või vaigistada 

teavitused, et vältida segajaid. Samuti võime keskendumist nõudvaks tööks valida vaikse koha, paluda teistel läheduses 

viibijatel end mitte segada jne. Muude tegevuste puhul võivad meid motiveerida erinevad asjad – võib-olla näiteks 

tunneme end motiveerituna, kui kuulame mingit konkreetset sorti muusikat või näiteks kui üritame oma eesmärki 

saavutada koos teise inimesega. Loomulikult on motivatsiooni üleval hoidmiseks alati olulised ka üldine tervislik eluviis, 

piisav uni, sotsiaalne tugi, positiivne mõtteviis jms (vt ka enesejuhtimise materjal). 
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TÖÖLEHT: ENESEMOTIVATSIOONI PARANDAMISE MEETODID 

SEA EESMÄRKE  
 

Tavaliselt on meie tegevusel mingi eesmärk, kuid olenevalt sellest, kuidas me eesmärgi seame, võib 

see olla vähem või rohkem motiveeriv. Hea eesmärk peaks olema: 

a) Konkreetne – kui eesmärk on liiga üldine või hägus (nt “tee eksam hästi ära”, “harjuta rohkem 

kitarrimängu”, “anna oma parim”), siis ei pruugi see anda piisavalt juhiseid selleks, millist käitumist 

tegelikult muuta ja kuidas selle eesmärgini jõuda. Seega võiks eesmärk olla võimalikult selge ja täpne 

(nt “harjuta kitarrimängimist järgmise nädala jooksul 4 tundi”). Suurte tööde väiksemateks juppideks 

jagamine on abiks ka siin, kuna aitab seada väiksemaid konkreetseid eesmärke (nt “loe läbi ja kirjuta 

kokkuvõte kolmest allikast” on motiveerivam kui “saa uurimistöö valmis”). 

b) Keeruline, aga saavutatav – liiga lihtne eesmärk ei pruugi meid motiveerida piisavalt pingutama. 

Samal ajal aga peaks eesmärk olema realistlik. Kui seame liiga ulmelise eesmärgi, ei pruugi me sellele 

piisavalt lähedale jõuda ning see kahandab motivatsiooni. Tasub läbi mõelda, milline eesmärk oleks 

meie praegust olukorda, võimeid, ajalimiiti jm arvesse võttes saavutatav. 

c) Mõõdetav – eesmärgi puhul on oluline, et saaksime teada, millal oleme selle saavutanud või kui 

palju eesmärgile lähemale jõudnud. Oletame näiteks, et tahame teha rohkem trenni. Aga kui palju? 

Mis on rohkem? Sellisel juhul peaksime läbi mõtlema, kuidas me edu mõõdame (kas näiteks “käin 

kaks korda nädalas jõusaalis” või “tahan kuu lõpuks joosta 1 km 6 minutiga” või “astun iga päev 

vähemalt 10 000 sammu, mõõtes seda sammulugejaga”). 

d) Ajalimiidiga – kui seame eesmärgi, aga ei täpsusta tähtaega, võib olla lihtsam seda edasi lükata. 

Mõnel ülesandel (nt koolitöö) on tähtaeg juba olemas ning mõne asjaga (nt iga päev teatud arvu 

sammude astumine) saame saavutust kontrollida iga päev. Vahel aga peame tähtaja ise seadma. 

Oletame näiteks, et tahame mingil hetkel hakata uurima, mida me peale keskkooli teha tahaks (nt 

uurida kõrgkoolide õppekavu, töökohti vms). Kuna sellel ülesandel pole tingimata kindlat tähtaega, 

võib olla seda lihtne edasi lükata. Seetõttu võib olla kasulik anda endale ise ajalimiidiga eesmärk (nt 

uurida õppekavu ülikoolides x ja y selle kuu lõpuks). Siin aitab ka ajaplaneerimine, millest on rohkem 

räägitud ajajuhtimise materjalis. 

e) Pigem käitumis- kui tulemuspõhine – tulemuspõhine eesmärk tähendab, et seame eesmärgiks 

mingi tulemuse või väljundi (nt “saan matemaatika riigieksamil vähemalt 70 punkti”, “kaotan kahe 

kuuga 5 kg” jne). Need sobivad vahel pikaajalisemateks eesmärkideks, kuid paremaks motivatsiooniks 

oleks kasulik anda endale ka lühemaajalisi käitumispõhiseid eesmärke. Käitumispõhiste eesmärkide 

puhul seame eesmärgiks mingi konkreetse käitumise muutuse (nt “õpin sel nädalal vektorite teemat 

kuni suudan lahendada kõik näiteülesanded õppematerjalis” või “käin järgmise kahe kuu jooksul iga 

nädal vähemalt kolm korda rattaga sõitmas ja sõidan iga kord vähemalt x minutit / y km”). Oma 

käitumist suudame me kontrollida otsesemalt kui mingit tulemust, seega annab selline eesmärkide 

seadmine paremad juhtnöörid tulemuse saavutamiseks ja võib olla motiveerivam. 

 

 

 

 

  

 

  



 

   JAGA SUURED ÜLESANDED VÄIKSEMATEKS 

JUPPIDEKS 
 

Pikaajalised ja mahukad projektid (nt uurimistööd, referaadid, eksamiks õppimine jne) 

võivad tunduda liiga suured ja hoomamatud ning seetõttu motivatsiooni alla viia. Jagades 

aga projekti väiksemateks ülesanneteks, saame selle muuta vähem hirmuäratavaks. Näiteks 

uurimistöö puhul võime jagada töö juppideks nagu kirjanduse otsimine, teooriaosa 

struktuuri välja mõtlemine, iga alapeatüki kirjutamine jne. Vajadusel võib ka need töö osad 

veel omakorda väiksemateks juppideks jagada. Näiteks kirjanduse otsimise puhul võime 

mõelda, et kõigepealt otsime internetist võimalikke allikaid, siis loeme läbi ühe allika, 

kirjutame välja tähtsaimad punktid, mida pärast teooriaosas kasutada, seejärel läheme 

järgmise allika juurde jne.  

 

 

 

KESKENDU SELLELE, MIKS SA MIDAGI TEED  
 

Lühiajalised väikesed eesmärgid on kasulikud, aga samal ajal on hea hoida silmas ka suurt 

pilti ehk miks me pikas plaanis midagi teeme. Millist kasu ootame? Võib-olla näiteks tahame 

matemaatikaeksami hästi sooritada, et saada sisse ülikooli ja õppida ainet, mis meid väga 

huvitab. Või näiteks tahame teha trenni, et saada rohkem energiat, parandada 

enesehinnangut jne. Või tahame teha korda oma riidekapi, et hiljem oleks meeldiv tunne 

korras kappi kasutada. Igal juhul võib olla motiveeriv kujutada ette tegevuse positiivseid 

tagajärgi ja kui hästi me end tunneme, kui eesmärk täidetud saab. 

 

 

 

ANNA AVALIK LUBADUS  
 

Kui oleme eesmärgid seadnud, on eriti tõhus, kui ütleme need avalikult. Näiteks võime oma 

eesmärgid avaldada sõbrale või pereliikmetele ning võib-olla isegi paluda neil aeg-ajalt 

uurida, kuidas meil eesmärgi poole püüdlemine läheb. Või näiteks kui teeme tööd, mida 

keegi teine kontrollib (nt ülemus juhul, kui käime tööl, või kaasõpilane, kes ootab, et me 

teeks ära oma osa grupitöös), siis aitab ka, kui teeme talle lubaduse, millal töö valmis saab. 

Selline eesmärkide välja ütlemine aitab neid kinnistada ja on tõenäolisem, et me tõepoolest 

pühendume ja saavutame eesmärgi, kuna üldiselt ei meeldi meile oma lubadusest taganeda 

ega teiste teades n-ö “läbi kukkuda”.  

 

 

 

 

 



ENDA PREMEERIMINE  
 

Enda premeerimine on levinud motiveerimise meetod. See tähendab, et anname endale 

mingit sorti preemia või auhinna ainult siis, kui saavutame seatud eesmärgi. See auhind võib 

olla mingi füüsiline asi (nt “Kui ma selle peatüki lugemise lõpetan, ostan endale jäätise”) või 

mõni tegevus, mida meile teha meeldib (nt “Kui kirjutan selle alapeatüki valmis, vaatan 

mõne osa oma lemmiksarjast”).  Enese premeerimine on üldiselt, kuid see tuleks jätta ainult 

ülesannete jaoks, mida me muidu eriti ei naudi või teha ei taha. Kui hakkame andma endale 

auhindu tegevuste eest, mida me niikuinii naudime (võib-olla nt mõni sport, lugemine vms), 

võib motivatsioon ja nauding hoopis kahaneda. Seda seetõttu, et aju oletab alateadlikult, et 

kuna me saame tegevuse eest auhinna, siis me ilmselt teemegi seda ainult auhinna pärast ja 

tegevus meile tegelikult nii väga ei meeldi. Endale antav preemia ei pea aga olema tingimata 

midagi füüsilist. Ka enese kiitmine ja positiivne sisekõne võivad olla väge efektiivsed. Näiteks 

kui lahendame mõne ülesande, võime endale öelda “Hea töö! Suutsin selle ülesande 

lahendada ja seekord läks see eriti kiiresti. Ma teen edusamme ja olen nüüd eesmärgile 

lähemal.” Väikeste saavutuste märkamine töö tegemise jooksul aitab meil end motiveerituna 

hoida.  

 

 

LOO RUTIIN  
 

Kui peame mõnda tegevust pikema aja jooksul pidevalt kordama (nt eksamiks õppimine, 

trenn, kodutööd jne), on kasulik muuta see harjumuseks ehk lisada see oma igapäevasesse 

rutiini. Näiteks võime otsustada, et õpime eksamiks iga päev esmaspäevast reedeni kell 18-

19. Selline rutiin aitab vältida nii töö edasi lükkamist kui ka tähelepanu hajumist tööajal, 

kuna teame kindlalt, et see aeg on töö tegemiseks jäetud. Samuti on mõne aja pärast lihtsam 

end tööd tegema motiveerida, kuna see on juba harjumuseks saanud. 

 

 

TEKITA HUVI JA MITMEKESISUST  
 

Kui motivatsioonipuuduse põhjus on, et töö tundub liiga igav, on vahel võimalik oma 

tegevust või mõtlemist natuke muuta, et ülesanne meeldivamaks muuta. Õppimise puhul 

näiteks on erinevaid meetodeid, mille tõhusus sõltub olukorrast ja inimesest. Näiteks kui 

üritame meelde jätta fakte ajaloost, võime lihtsalt lugeda oma märkmeid, aga võime ka teha 

mõistekaardi, joonistada pilte, kasutada mälukaarte, proovida õpetada materjali kellelegi 

teisele, mõelda välja väikese luuletuse või laulu, mis aitaks fakte meelde jätta jne. 

Mitmekesisust saab tekitada ka näiteks keskendudes eri päevadel erinevate ainete 

õppimisele, tehes tööd erinevates kohtades (nt kodu asemel raamatukogus, kohvikus, õues 

jne), või töötades koos teiste inimestega. Muidu igavana tunduvaid ülesandeid saab niisiis 

muuta huvitavamaks või meeldivamaks mitut moodi. Võib-olla näiteks on jooksmine 

meeldivam kui kuulame samal ajal head muusikat või audioraamatut, või kui otsustame 

joosta tavalisest erinevat rada pidi. Paljusid ülesandeid saab muuta ka mängulisemaks. Head 

näited sellest on produktiivsusäpid, mis lubavad seada eesmärke (teatud aeg telefonist 

eemal õppides, teatud arv samme/liikumist, keele õppimine jne) ning proovida erinevaid 

väljakutseid, võrrelda end teiste inimestega, saada väikesi virtuaalseid auhindu jms. 

Sarnaseid mängulisi tööviise saab muidugi ka ise välja mõelda. 



 

 

VÄLDI KATASTROFISEERIMIST  
 

Üks peamisi viivitamise põhjuseid on kartus, et töö tekitab liiga palju negatiivseid 

emotsioone. Tihti kipume katastrofiseerima ehk mõtleme asjad hullemaks kui need on. 

Näiteks kujutame ette, kui raske, igav, kohutav või talumatu mingi ülesanne on. Tegelikult 

aga igavus ja raske töö meid üldiselt ei tapa. Töö edasilükkamine viib aga üldiselt halvemate 

tagajärgedeni. Niisiis on kasulik võtta positiivsem hoiak – “see ei pruugi küll olla mu 

lemmiktöö, aga ma saan hakkama”. Ka ajajuhtimise materjalis kirjeldatud 5-minuti tehnika 

võib aidata eriti ebameeldivana tunduvaid ülesandeid alustada. Sel puhul ütleme endale, et 

teeme midagi ainult 5 minutit – kui hoog tuleb sisse ja teeme rohkem, on tore, aga kui ka ei 

tule, on midagi vähemalt tehtud.  

 

 

VÄLDI NEGATIIVSET SISEKÕNET  
 

Nii enne mingi ülesande alustamist kui ja eesmärgi poole püüdlemise ajal võib juhtuda, et 

tabame ennast negatiivsetelt mõtetelt. See on eriti tõenäoline, kui teele satuvad takistused 

(nt seadsime mingi eesmärgi, aga ei saavutanud seda, või selgus, et tööd on tegelikult 

rohkem, kui arvasime). Samuti on negatiivne sisekõne tõenäolisem inimestel, kellel on 

madalam enesehinnang või varasemad negatiivsed kogemused sarnaste ülesannetega. 

Negatiivse sisekõne puhul võime näiteks hakata kahtlema oma võimetes või ülesande 

mõttekuses/saavutatavuses (nt “Ma ei saa hakkama”, “See on liiga keeruline”, “See on 

lihtsalt väga nõme ja mõttetu ülesanne”, “Ma jälle ei saanud midagi tehtud, sest ma lükkan 

muudkui asju edasi” jne). Selline mõtlemine viib loomulikult motivatsiooni alla. Parem oleks 

takistustesse suhtuda uudishimuga ja mitte ennast halvustades – “Hmm, huvitav olukord! 

Mida saan teha?”, “Kuidas saaks järgmine kord paremini?”. 

 

 

LOO ÕIGE KESKKOND 
 

Keskendumine ja motiveeritult töötamine on lihtsam, kui meie keskkond seda soodustab. 

Näiteks õppimise puhul võime mingi töö tegemise ajaks lülitada välja telefoni või vaigistada 

teavitused, et vältida segajaid. Samuti võime keskendumist nõudvaks tööks valida vaikse 

koha, paluda teistel läheduses viibijatel end mitte segada jne. Muude tegevuste puhul võivad 

meid motiveerida erinevad asjad – võib-olla näiteks tunneme end motiveerituna, kui 

kuulame mingit konkreetset sorti muusikat või näiteks kui üritame oma eesmärki saavutada 

koos teise inimesega. Loomulikult on motivatsiooni üleval hoidmiseks alati olulised ka üldine 

tervislik eluviis, piisav uni, sotsiaalne tugi, positiivne mõtteviis jms. 
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VÄÄRTUS-

HINNANGUD I. 

ERINEVUSED 

VÄÄRTUS-

HINNANGUTES 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Koostöö eeldused 

❖ Erinevad vaatenurgad, osapoolte 

erinevad „lood“ 

❖ Suhtlemisviisi mõju 

❖ Millistel juhtudel võib koostöö 

tegemine muutuda väga 

keeruliseks või lausa võimatuks? 

❖ Erinevad väärtushinnangud 

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

VAATENURK 

 

   

ERINEVATE 

VÄÄRTUSHINNANGUTE, 

TUNNETE MÄRKAMINE 

 

  

VAJADUSTE MÄÄRAMINE 

 

 

VÄÄRTUSHINNANGUTE 

MÕISTMINE 

 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Pane valmis videoklipp „Bänd“.  

❖ Trüki välja töölehed väärtuste 

skeemiga.  

 

1. SISSEJUHATUS (2 MIN) 

Täna vaatame üht videoklippi ühest sõpruskonnast, kes sattus 

keerulisse olukorda. Pärast ma esitan teile nähtu põhjal küsimusi. 

 

2. VIDEOKLIPP „BÄND“ (5 MIN) 

Näita videoklippi „Bänd“ kuni lõpuni 

 

3. SUURE RINGI ARUTELU (15 MIN) 

 

4. KOMMENTAAR (10 MIN) 

Kommenteeri:  

Oleks ju tore, kui elus läheks kõik nii, nagu sa plaanid. Või kui 

kehtiksid mingid kindlad reeglid – näiteks, et oled ise tubli, õpid 

koolis hästi, siis läheb ka elus kõik hästi. Kuigi mingid 

seaduspärasused elus tõesti eksisteerivad (näiteks hea haridus 

seostub tõepoolest hilisema eduga tööl), juhtuvad siiski ka 

õnnetused või lihtsalt ei lähe kõik nii, nagu sa ootad. Ja vahel sa 

lihtsalt ebaõnnestud. Mida siis teha? Kuidas sellest kiiresti välja 

tulla? Alati on tähtsam küsimusest, kuidas sinuga midagi halba ei 

juhtuks, hoopis küsimus, et kui juhtub, siis kuidas sellest 

võimalikult kiiresti välja tulla.  

Küsi klassilt (vali mõned õpilased): 
 

❖ Mida nägite?  

❖ Mis mõtteid see tekitas? 

❖ Inimeste puhul üldiselt  – millised on 

erimeelsused, mis on lahendatavad ja 

millistel puhkudel ei ole? 

❖ Kuidas aru saada, millal on mõtet ja millal 

ei ole mõtet koostööd säilitada? 

❖ Räägi oma kogemustest:  

- Kas ja kui palju on sul olnud selliseid 

olukordi (kus pole mõtet koostööd 

jätkata?).  

- Kuidas sa elus otsustad, milline tee 

valida? Mida teha? Mille alusel oled 

otsustanud? 
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PANE TÄHELE 

 

❖ Erinevad väärtushinnangud 

põhjustavad konflikte ja 

arusaamatusi, mõnikord on 

koostöö väga keeruline või 

võimatu. 

❖ Kui sa ei anna teada, et miski sind 

häirib, ei pruugi teine sellest teada. 

Ning samas võib ka temal olla 

mingi oma põhjus, oma lugu. 

Kuulata tuleb mõlemat osapoolt, 

selgitada oma seisukohta ning 

püüda mõista teist osapoolt. 

❖ Probleemist tuleb rääkida mina-

keeles, et vältida ründamist ja 

kaitsereaktsiooni. 

❖ Kui oled korduvalt püüdnud 

rääkida ja oma seisukohta 

selgitada, aga konflikt põrkub 

erinevatele väärtushinnangutele, 

siis on sinu otsustada, kui palju 

aega ja energiat oled valmis 

koostöösuhte nimel panustama 

(või tasub koostöö lõpetada). 

❖ Kohates vaimset vägivalda või 

vaadete pealesurumist tuleks 

kindlasti olla kategooriline või 

vägivaldne suhe lõpetada.  

 

MINU MÄRKMED: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

Selle tunni teema on vaadata koostööd ka pisut teise nurga alt. 

Kuigi me siiani oleme rääkinud, et enamikule probleemidest leiab 

lahenduse siis, kui teise osapoolega rääkida, ei ole elu alati nii 

lihtne. Täna vaatame esiteks seda, kuidas aru saada, millal pole 

koostöö ehk mõttekas ja targem on hoopis minna eemale, ning 

teiseks -  kuidas võimalikult kiiresti negatiivsest emotsioonist välja 

tulla (kui on selge, et tegemist on olukorraga, mida sa muuta ei 

saa).  

 

Muuhulgas tuleb juttu väärtushinnangutest. Väärtused ehk 

väärtushinnangud on üldiselt öeldes midagi, mida õigeks või 

oluliseks peetakse. Väärtused kujundavad hoiakuid, mis omakorda 

mõjutavad käitumist (Talur, 2006). Shalom Schwartz (1992) 

kaardistab erinevate inimeste põhiväärtusi näiteks järgmiselt (jaga 

laiali töölehed):  

 

 

Joonisel üksteisele lähemal asuvad väärtused on omavahel rohkem 

seotud ning üksteise vastas asuvad väärtused vastandlikud. 
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5. HARJUTUS (16 MIN) 

See harjutus on toodud ära ka töölehel skeemi juures: 

❖ Palun tutvu erinevate väärtuste loeteludega ning pane kirja need väärtused, mida pead omaks või mis on sinu 

jaoks olulised (ausus, sõprus, hoolivus, truudus, lepetest kinni pidamine, teise arvamuse austamine, jne). Mis 

veel?  

❖ Jaga pinginaabriga, miks just need väärtused on sinu jaoks olulised ja mida need sinu jaoks tähendavad. 

❖ Pane kirja: Mida sinu jaoks tähendab ausus? Sõprus? Kes on sõber? 

❖ Jaga viimast teemat pinginaabriga/kaaslasega. Rääkige teineteisele, mida tähendab sõprus teie jaoks ja kes on 

sõber.  

 

6. KOMMENTAAR JA TEOORIA (10 MIN) 

Inimesed saavad sõprusest erinevalt aru. Näiteks mõned tunnevad, et sõber on see, kes raskel hetkel toetab. 

Sõprus on eelkõige toetamine. Teine jälle peab sõbraks seda, kes julgeb tõde näkku öelda, kes aitab sellega, et 

juhib sinu puudustele tähelepanu. Kui need kaks arusaama omavahel kokku saavad, siis nad ei sobi ja põrkuvad, 

tekitavad probleeme. Mõnikord on hea, kui see oleks selgeks räägitud ka sõprade vahel, et mis kellegi jaoks 

sõprus on. Mõnikord on väärtushinnangud (sõprus on oluline) küll sarnased, aga arusaam mõistest (mida sõprus 

tähendab) on erinevad.  

 

Meil kõigil on oma väärtushinnangute süsteem. Mõne inimese jaoks tundub sobiv üks, teise jaoks teistsugune 

käitumine. Tihti saavad erinevate väärtushinnangutega inimesed rahulikult koos elada. Vahel aga võib inimeste 

vahel tekkida väärtustel põhinev erimeelsus, mis nende käitumises väljendub. See võibki viia väärtuskonfliktini. 

Näiteks videos väärtustas Alex ilmselt pigem isiklikku edu ning ülejäänud bänd pigem lojaalsust, ausust jne. 

Mõlemale poolele tundus teise käitumine justkui põhimõtteliselt arusaamatu. Väärtuskonflikti lahendamine võib 

olla keeruline, kuna teise inimese väärtussüsteemi kiiresti muuta ei saa. Üksteise mõistmine, erinevuste 

aktsepteerimine ja väärtuste asemel vajadustele keskendumine võib aidata konfliktidest üle saada. Samas aga pole 

selles midagi halba, kui mõnede inimeste käitumisstiilid kokku ei sobigi 

(https://nordicpassionista.eu/vaartuskonflikti-volu-ja-vaev/). Igapäevaseks koostööks, tõelise usalduse tekkimiseks 

ja pikaajalisemate suhete toimimiseks on ühised väärtushinnangud siiski olulised (Jones & George, 1998). 

 

Tähtis on siinkohal ka meeles pidada, et teised inimesed ei saa sulle ka oma väärtusi peale sundida. Kui keegi 

piirab sind või käitub sinuga hoolimatult, siis sa ei pea seda kannatama. Kui näiteks mõtled mingi suhte peale, mis 

peaks olema võrdne (näiteks sõprade vaheline) suhe, aga tegelikult ei ole see võrdne-võrdsega suhe, siis kas oskad 

seda märgata? Teatud olukordades peaks olema julgust tunnistada, et see mulle ei sobi. Samas – enamikel juhtudel 

saab rääkimisega probleeme lahendada, ainult väikesel protsendil juhtudest (väärtushinnangute erinevus, aga 

pakkuge, mis veel?) ei saa.  

 

Lõpptulemusena peaks arutelu jõudma sinna, et kui on erinevad väärtushinnangud, siis on koostöö sageli väga keeruline: 

Sarnased väärtushinnangud on pikemaajalisemates suhetes/koostöös olulised, samas ei saa väita, et erinevate 

väärtushinnangute puhul koostöö päris võimatu on. Koostöö on vahel ikka ka erinevate väärtushinnangute puhul 

võimalik, need ei pruugi alati segada ega konkreetsesse ülesandesse puutuda. Teinekord aga võib see osutuda 

keeruliseks ja eriti just pikemaajaliste suhete/koostöö puhul. Meie enda otsustada on, millal ja kui palju energiat 

konfliktide lahendamisele kulutada. Erinevate väärtushinnangute puhul näiteks võib ju üritada konfliktidest üle 

saada ja see võib töötada ka, aga kui konfliktid hakkavad liiga tihti tekkima ning nendele kulutatav energia ja stress 
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on suuremad kui suhte või koostöö säilitamise olulisus, siis on ehk parem koostöö lõpetada - aga muudel juhtudel 

(enamasti) on olukorrad lahendatavad.  

 

7. GRUPITÖÖ „AKVAARIUM“ (16 MIN) 

Lõpuks teeme läbi ühe tehnika, mis samuti võib aidata otsustuste tegemisel ja enda jaoks sobivate lahenduste 

leidmisel.  

TEHNIKA “SÕBRA NÕUSTAMINE” EHK “AKVAARIUM”: 

Seda harjutust tehakse kolmestes gruppides. Eesmärk on teiste inimeste abi leida lahendusi oma probleemile. Üks 

kolmest (rolle vahetatakse) toob välja ühe oma probleemi, mis talle viimasel ajal muret valmistab või probleemi, 

millele alles tulevikus otsib lahendust. Sel ajal, kui ta räägib, teised kuulavad. Seejärel jääb rääkija vait ja ülejäänud 

kaks hakkavad rääkima. Oluline on, et teised ei annaks otseselt nõu, vaid räägiksid, mis neil antud teemaga 

seostub. Samal ajal on probleemi esitaja kuulaja rollis „akvaariumis“, noppides teiste jutust välja enda jaoks olulise. 

Täpsemalt näeb protsess välja järgmine: 

1) Üks osaleja räägib oma praegusest või lähiaja probleemist, millele soovib lahendust. Ta kirjeldab seda ülejäänud 

kahele ja püstitab probleemi või küsimuse. Teised on vait ja kuulavad kuni probleemi püstitamiseni.  

2) Seejärel vaikib probleemi esitaja ning kaks hakkavad omavahel rääkima, omaette, justkui nö „taga rääkides“ ehk 

arutama esimese probleemi omavahel, aga nii, et nõu ei anna ja esimesega üldse ei suhtle! NB! Teisele tohib 

rääkida ainult seda, mis meenub antud probleemiga seoses, või mida ise oled teinud, mis mõtted tekkisid seda 

probleemi kuulates, tohib kasutada metafoore jne. Kolmas osapool kuulab  pealt, teeb märkmeid kasulikkest 

mõtetest. 

3) Kolmas osapool ehk probleem püstitaja annab omapoolse hinnangu, kas tal oli teiste jutust kasu ja mis see oli, 

mis ta enda jaoks leidis.  

4) Kõik kolm jagavad omavahel harjutuse läbimise kogemust ja tekkinud tundeid-mõtteid. 

 

Iga protsessi osa kestab ca 4 minutit. 

 

8. KOKKUVÕTE (1 MIN) 

 

Kõlama peaks jääma, et iga kord ei tohiks alla anda ja peaks püüdma ikkagi inimesega rääkida, aga püsiva koostöö 

puhul on oluline, et ka inimeste väärtushinnangud klapiksid. 
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Oleme terve kursuse jooksul pakkunud välja võimalusi, kuidas erinevates olukordades teise osapoolega rääkida. Mida 

aga teha olukorras, kus rääkimisest pole kasu ja ühist meelt ei saavutata, ning seda põhjusel, et tegemist on väga 

erinevate väärtushinnangutega? Film kutsub sel teemal arutlema ning käsitleb erinevate väärtushinnangute teemat.  

Noortebänd avastab, et nende solist on minema kõndinud koos ühistööga – koos tehtud töö on kuulutatud vaid ühe 

omaks ja koosloodud laulud on nüüd rännanud koos nende endise solistiga teise bändi esitusse. Meie grupp tunneb 

end petetuna. Autorlust ja ühistööd aga kusagil paraku fikseeritud ei ole ja nii ei saagi selles ebaõiglases olukorras 

midagi teha. Solist leiab, et tema tegi põhitöö ja teised vaid pisut aitasid, ning jääb läbirääkimistel teiste bändiliikmetega 

õigluse osas eriarvamusele, leides, et pole midagi valesti teinud. Aususest on neil osapooltel aga erinev nägemus. Meie 

bänd peab otsustama, mida teha ning kuidas ennast selles olukorras tunda.  

 



TÖÖLEHT: VÄÄRTUSHINNANGUD I 

VÄÄRTUSHINNANGUD 
 

 

VÄÄRTUSHINNANGUTE SKEEM: 

 

 

 

 

HARJUTUS 

 

1) Palun tutvu erinevate väärtuste loeteludega ning pane kirja need väärtused, mida pead omaks või mis 

on sinu jaoks olulised (ausus, sõprus, hoolivus, truudus, lepetest kinni pidamine, teise arvamuse 

austamine, jne). Mis veel?  

………………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………..….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………...…………

  

 



…………………………………………………………………………………………………………...………

……………………………………………..….……………………………………………………...…………. 

 

2) Pane kirja: Mida sinu jaoks tähendab ausus? Sõprus? Kes on sõber? 

………………………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………..….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..….……

………………………………………………………………………………………………….…………..……

……………………………………………..….………………………………………………………..……….. 

 

3) Jaga viimast teemat kaaslasega. Rääkige teineteisele, mida tähendab sõprus teie jaoks ja kes on sõber. 

Milline on hea sõber? Mida sa sõbralt ootad? Mida ta ei tohiks sõbrana teha? Millisel juhul tunneksid, et 

ta ei käitu, nagu sõber? Mis on sõprus ja mis ei ole? Millised arusaamad või väärtushinnangud peaksid 

teil ühised olema?  
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VÄÄRTUS-

HINNANGUD 

II. VALIKUTE 

TEGEMINE. 

OTSUSTA-

MINE 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Koostöö eeldused 

❖ Erinevad vaatenurgad, 

osapoolte erinevad „lood“ 

❖ Suhtlemisviisi mõju 

❖ Millistel juhtudel võib koostöö 

tegemine muutuda väga 

keeruliseks või lausa 

võimatuks? 

❖ Erinevad väärtushinnangud 

❖ Tetralemma 

TÖÖRIISTAKAST 

  

 

FAKTID 

 

 

VAATENURK 

 

  

KUULAMINE 

 

  

TUNNETE MÄRKAMINE 

 

  

VAJADUSTE MÄÄRAMINE 

 

 

TÄHENDUSE MÕISTMINE 

 

 

 

1. SISSEJUHATUS (1 MIN) 

Eelmisel korral vaatasime videoklippi ühest sõpruskonnast, kes 

sattus keerulisse olukorda, ning rääkisime väärtushinnangute 

teemal.  

 

2. VALIKULINE: VIDEOKLIPP „BÄND“ 

(5 MIN) 

Vajadusel vaatame uuesti ära terve klipi. 

 

3. SISSEJUHATUS HARJUTUSSE 

(4 MIN) 

Täna vaatame üht võimalust, kuidas jõuda selgusele, mida sa ühes 

või teises konkreetses olukorras teha tahad. See meetod sobib 

eriti dilemmade puhul – kui kaalud, kas teha üht või teist otsust 

(mis mõnikord võivad olla lausa vastandlikud).  

Palu asetada klassi ette 5 tooli (kirjeldus harjutusest allpool). 

 

4. HARJUTAMINE,  TETRALEMMA (40 

MIN) 

Praegu näitame klassi ees harjutuse ette lähtudes videoklipist 

„Bänd“, aga pärast seda laseme õpilastel üksteist küsitleda ja 

tetralemma läbi teha, kasutades omaenese elulisi olukordi ja 

situatsioone.  

 

NÄIDE BÄNDI LOO PÕHJAL, KUIDAS ERINEVATE 

VALIKUTEGA KÜSIMUSI PÜSTITADA:  

Kas  minna üheskoos ilma Alexita edasi ja alustada oma lugudega 

jälle nullist, teades, et ta on teises bändis ja kasutab meie 

ühisloomingut, või jätta kogu asi pooleli? Kas võidelda õigluse 

nimel või minna ise edasi ja jätta kogu lugu sinnapaika? Jne, lahates 

valikute abil erinevaid situatsioone. N: Kas kolida teise linna või 

mitte? Kas minna välismaale õppima või mitte?    

 

LÄHEME ÜLE NENDE OMA ELU OTSUSTUSTE 

JUURDE – KAS TEHA SEDA VÕI SEDA? 
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KÕRVALTVAADE 

 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Pane valmis videoklipp „Bänd“ 

(valikuline).  

❖ Loe läbi ja valmista ette 

„Tetralemma“ harjutus.  

❖ Ole valmis läbi viima harjutust 

koos vajaliku ruumi ja 

toolidega. 

PANE TÄHELE 

 

❖ Otsustamine võib tunduda 

mõnikord keeruline, aga on 

hea teada mõningaid tööriistu, 

mis aitavad otsusteni jõuda. 

Mõnikord piisab ka sellest, kui 

räägid kellelegi oma murest ja 

tema küsib sinult selle teema 

avamiseks erinevaid küsimusi.  

❖ Kui sa ei tea, mida teha, kaalu 

mõlemat võimalust ja sünteesi 

variante omavahel.  

 

MINU MÄRKMED: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

„TETRALEMMA“  

Üks – Teine – Mõlemad – Mitte kumbki  

Ekstra (Budismist): Mitte ükski – midagi hoopis teistsugust 

 

ÜLDINE EESMÄRK  

Loov viis, kuidas avardada oma vaatenurki ja ettekujutust mingist 

problemaatilisest olukorrast (eriti „dilemmade“ puhul). Selle 

asemel et näha ainult üht või teist valikuvõimalust või õiget ja valet 

otsust, kutsub „tetralemma“ vaatama sellest vastandlikkusest 

kaugemale. Selle asemel et kasutada „õiget“ ja „valet“, võib ka olla 

„eelistatud valikuvõimalus“ ja „paremuselt järgmine 

valikuvõimalus“.  

Mõlemad (kahe valikuvõimaluse seose tunnistamine)  

Kompromiss, iteratsioon (kõigepealt üks, siis teine), võlts 

vastuseis, oletuste või uskumuste muutmine, mõlema lisamine uue 

tulemuse saavutamiseks, mitte-valitu lõimimine valitusse, 

mitmetähenduslikkuse tolereerimine, rohkemate tõlgenduste 

lubamine, erinev kontekst kahe valikuvõimaluse jaoks.  

Mitte kumbki (uue konteksti nägemine)  

Mis on „dilemma“ taga?  

Mida „dilemma“ peidab?  

Mitte ükski – või midagi hoopis teistsugust  

Täiesti uue perspektiivi saavutamine; see meenutab meile, et isegi 

kui mei meil on lahendus praeguseks, ei ole see kunagi igavene; 

hoia kriitilist pilku oma uskumustel ja perspektiividel.  

 

MILLAL KASUTADA TETRALEMMAT? 

Kahe käitumisvõimaluse vastasseisu korral (üks või teine), konflikt 

millegi vahel, mida sa tegid/valisid ja millegi, mida ei teinud/ei 

valinud. Väärtuste või vaatepunktide konflikt. Pea meeles – mõte 

on avardada vaatenurka – mitte peale sundida otsuse tegemist.  

 

KUIDAS SEDA TEHA? 

Sa võid seda teha ise või võid kaasa aidata teiste protsessile. Sa 

võid seda teha lihtsalt paberil kirja pandud mõtetega või 

positsioonidega toas (näiteks toolide abil).  
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*Tehnika pärineb koolituselt "ONE 2 ONE" supporting learning face-to-face, 28th May - 3 June, 2017 Budapest, autorid Monika Kėžaitė-

Jakniūnienė, Mark E. Taylor, Hazel Low 

 

5. KINNISTAMINE (24 MIN) 

Varasemalt õpitu kinnistamiseks pakume välja veel ühe tehnika.  

Kinnita seinale 6-7 kohta kas suur paberileht või väljalõigatud sõnad, igasse kohta (nurka) 3 sõna, mis 

kõik tähistavad mõisteid või killukesi varasemast. Näiteks: ausus, sõber; tõrjumine; oletamine; positiivne 

suhtumine; löögist taastumise kiirus; ärevad olukorrad; väärtused; tolerants; mõistmine, jne. Lisa ise sõnu, 

mis on sinu arvates selle klassi puhul aktuaalsed või olulised.  

Nüüd palu õpilastel moodustada 3-5-liikmelised grupid ja „käia“ kõik teemad sõna otseses mõttes läbi, 

liikudes ühe seinalehe juurest teise ja arutledes igaühe juures ca 4 minuti jooksul, mis kellelegi antud 

sõna/väljendiga seostub või mis meenub. Õpilased võivad meenutada, mida nad on selle teemaga seoses 

õppinud, aga arutada ka muude, juhuslike või nende jaoks oluliste asjade üle, mis seostuvad nende 

sõnadega.  

Antud meetod võib tunduda väga lihtne ja isegi kaootiline, kuid ometi aitab see läbi töötada ja kinnistada õpitud materjali. 

Lisaks kuulevad õpilased teiste õpilaste vaatenurka nende teemade kohta ja panevad tähele, mida teised on välja 

noppinud. 

 

6. KOKKUVÕTE (1 MIN) 

Otsustamine võib tunduda mõnikord keeruline, aga on hea teada mõningaid tööriistu, mis aitavad otsusteni jõuda. 

Mõnikord piisab ka sellest, kui räägid kellelegi oma murest ja tema küsib sinult selle teema avamiseks erinevaid 

küsimusi.  

Kui sa ei tea, mida teha, kaalu mõlemat võimalust ja sünteesi variante omavahel.  

Sünteesida aitab ka teise inimese vaatenurga kuulamine ja teistelt inimestelt ideede noppimine.  

 

Üks/valik A/ 

“õige“/“eelistatud“ 

Teine/valik B/ 

“vale“/“paremuselt 

järgmine“ 

Mitte kumbki Mõlemad 

Mitte ükski –

midagi hoopis 

teistsugust 

(kusagil toas) 



TÖÖLEHT: ENESEANALÜÜSI TEHNIKAD 

TETRALEMMA 
 

ÜKS  

TEINE  

MÕLEMAD 

MITTE KUMBKI 

MIDAGI HOOPIS TEISTSUGUST 

 

Üldine eesmärk  

See on loov viis, kuidas avardada oma vaatenurki ja ettekujutust mingist problemaatilisest olukorrast (eriti „dilemmade“ 

puhul). Selle asemel et näha ainult üht või teist valikuvõimalust või õiget ja valet otsust, kutsub „tetralemma“ vaatama 

sellest vastandlikkusest kaugemale. Selle asemel et kasutada „õiget“ ja „valet“, võib ka olla „eelistatud valikuvõimalus“ 

ja „paremuselt järgmine valikuvõimalus“.  

 

Mõlemad (kahe valikuvõimaluse seose tunnistamine)  

Kompromiss, iteratsioon (kõigepealt üks, siis teine), võlts vastuseis, oletuste või uskumuste muutmine, mõlema lisamine 

uue tulemuse saavutamiseks, mitte-valitu lõimimine valitusse, mitmetähenduslikkuse tolereerimine, rohkemate 

tõlgenduste lubamine, erinev kontekst kahe valikuvõimaluse jaoks.  

Mitte kumbki (uue konteksti nägemine)  

Mis on „dilemma“ taga?  

Mida „dilemma“ peidab?  

Mitte ükski – või midagi hoopis teistsugust  

Täiesti uue perspektiivi saavutamine; see meenutab meile, et isegi kui mei meil on lahendus praeguseks, ei ole see 

kunagi igavene; hoia kriitilist pilku oma uskumustel ja perspektiividel.  

 

Millal kasutada Tetralemmat? 

Kahe käitumisvõimaluse vastasseisu korral (üks või teine), konflikt millegi vahel, mida sa tegid/valisid ja millegi, mida ei 

teinud/ei valinud. Väärtuste või vaatepunktide konflikt. Pea meeles – mõte on avardada vaatenurka – mitte peale 

sundida otsuse tegemist.  

Kuidas seda teha? 

Sa võid seda teha ise või võid kaasa aidata teiste protsessile. Sa võid seda teha lihtsalt paberil kirja pandud mõtetega või 

positsioonidega toas (näiteks toolide abil).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Üks/valik A/ 

“õige“/“eelistatud“ 

Teine/valik B/ 

“vale“/“paremuselt 

järgmine“ 

Mitte kumbki Mõlemad 

Mitte ükski –

midagi hoopis 

teistsugust 

(kusagil toas) 
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ENESE 

MÕISTMINE JA 

ENESE-

ANALÜÜS 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Enesereflektsioon 

❖ Eneseanalüüs 

❖ Grow-tehnika 

TÖÖRIISTAKAST 

 

 

HOOLIMINE 

 

 

VAATENURK 

 

  

KUULAMINE, PEEGELDAMINE 

 

  

TUNNETE MÄRKAMINE 

 

  

VAJADUSTE MÄÄRAMINE 

 

 

MIDA ME EI VAJA: 

 

 

HINNANGUD 

 

ETTEVALMISTUSED 

 

❖ Valmista ette (trüki välja) 

töölehed „Eluratas“, vajadusel 

ka töölehed „Teekond“  ja 

„Grow“.  

❖ Valmista ette harjutus 

„Teekond“ – muretse kas igale 

 

1. SISSEJUHATUS (2 MIN) 

Järgnev tugineb allikale One2One Learning, autorid Monika Kėžaitė–

Jakniūnienė, Mark E.Taylor, http://www.salto-youth.net/Training-And-

Cooperation ja youthpass@salto-youth.net). 

Räägi klassile: 

Täna teeme praktiliselt läbi mõned tehnikad, mis aitavad ennast 

analüüsida ning oma elu seikade või tõekspidamiste üle järele 

mõelda. Kõik need tehnikad, mida me täna läbi teeme, on 

mõeldud läbimiseks paaristööna, seega kõigepealt palun leidke 

endale paariline, kellega koos tahaksite neid harjutusi teha.  

 

2. INDIVIDUAAL- JA PAARISTÖÖ 

SISSEJUHATUS (5 MIN) 

„ELURATAS“ („WHEEL OF LIFE“) 

Räägi klassile:  

Ülesande eel annan teile töölehed, mille mõlemad täidavad. 

Seejärel valige, kes alustab esimesena rääkimist. Vali ise, mida neil 

8 sektoril kujutada tahad, millised valdkonnad elus sinna märgid 

(tervis, õppimine, rahaline olukord, suhted lähedastega, suhted 

sõpradega, jne). Sa ei pea seda sõna välja kirjutama, vaid võid ka 

teha sümboli või mingi tähe, millest ainult sina aru saad. Värvi 

sektoris põhimõttel 0-100% see osa, kui rahul selle valdkonnaga 

oled. Seejärel järgneb paaristöö. Tutvusta paarilisele üht sektorit 

(vali ise, millest tahad rääkida) lühidalt, seejärel küsitleb partner 

sind nende küsimuste abil, mis on töölehel toodud. Eesmärk on, et 

sina mõistaksid end paremini ja tema abistaks sind selles 

protsessis. Seejärel vahetage rollid. Vali ise oma avamise määr. 

Rääkida võid täpselt nii palju kui vajalikuks pead.  

 

3. INDIVIDUAAL- JA PAARITÖÖ 

(25 MIN) 

JÄRGNEB TÖÖLEHE TÄITMINE JA PAARISTÖÖ  

Jaga töölehed. Käi töö ajal klassis ringi ja jälgi, kuidas õpilased 

üksteise abistamisega hakkama saavad, vajadusel aita ja 

kommenteeri suures ringis küsimusi, mis enam tähelepanu 

nõuavad.  

 

mailto:youthpass@salto-youth.net
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paarile paraja suurusega 

nöörijupp või asfaldikriidid 

joone märkimiseks põrandale. 

❖ Korda üle või uuri kirjandust 

kuulamise ja peegeldamise ning 

coachimise kasutamise kohta.  

PANE TÄHELE 

 

❖ Mõnikord on teise inimese 

aitamiseks vaja lihtsalt rohkem 

aega ja rohkem küsimusi. 

❖ Kuula teist osapoolt. Peegelda. 

Püüa mõista nii enese kui ka 

tema tundeid ja vajadusi. 

 

MINU MÄRKMED: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

4. SUURE RINGI ARUTELU JA 

KOMMENTAAR (10 MIN) 

 

5. PAARISTÖÖ SISSEJUHATUS (3 MIN) 

„TEEKOND“ (STORYLINE) 

Selle harjutuse jaoks vajad kas igale paarile paraja suurusega nöörijuppi 

või asfaldikriite joone märkimiseks põrandale. 

 

Selgita klassile:  

Tehnika eesmärk on abistada teist inimest tema kogemustest 

mõtlemisel. Palu kaasõpilasel luua graafik või joon (nööri abil, 

kriidiga põrandale, paberile vmt), mis näitab tema hiljutiste 

kogemuste (näiteks aasta või viimane pool aastat) häid (kõrgeid) ja 

halbu (madalaid) aegu. Seda saab teha näiteks joonistades graafiku 

paberile, andes sellele teadusliku väljanägemise või kasutades 

metafoori, nagu jõgi, tee või midagi muud. Aktiivsem variant sellest on 

kasutada köit põrandal, et luua joon, seepärast soovitame eelkõige seda 

varianti. Siis saate koos kõndida mööda köit samal ajal kui sina küsid 

küsimusi tema teekonna kohta. See aitab tal näha kogu pilti, mitte 

ainult kõige kõrgemaid või madalamaid kohti. Kui seda võimalust 

pole, kasuta töölehte ja palu teekond paberile joonistada.  

 

1) Kõigepealt teeb üks oma (viimase poole aasta) kogemuse 

joone ja teine küsitleb iga tõuse-languse juures täpsustavaid 

küsimusi, kasutades töölehel antud näidisküsimusi või muid 

täpsustavaid küsimusi 

2) Seejärel rollid vahetatakse.  

  

6. INDIVIDUAAL- JA PAARITÖÖ 

(20 MIN) 

Jaga töölehed „Teekond“. 

JÄRGNEB TÖÖLEHE LUGEMINE JA PAARISTÖÖ  

 

  

 

Küsi klassilt: 
 

❖ Kuidas läks? Mis küsimusi see harjutus tekitas? 
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7. ARUTELU JA KOKKUVÕTE HARJUTUSTEST (5 MIN) 

Arutle klassiga, mida nad harjutust tehes tähele panid ja mis on oluline, kui tahad aidata teisel osapoolel 

end mõista 

 

KOKKUVÕTE TEHTUD HARJUTUSEST:  

Räägi klassile:  

Mõnikord piisab teise inimese abistamiseks sellest, kui pakud talle pisut rohkelt aega ja küsimusi. Küsimuste 

esitamine aitab vastajal püsida fookuses ja täpsemalt oma olukorda vaadelda, aitab n-ö kõva häälega mõelda ning 

iseendast paremini aru saada.  

 

8. INDIVIDUAALNE TÖÖ (5 MIN) 

Tuginedes viimasele harjutusele (ajad ja hetked elus, mil läks hästi), palun kirjuta enda jaoks 3 märksõna või lauset, 

kuidas saaksid oma ellu juurde seda, mis on hästi? Mõtle, kas ja kuidas saaksid luua positiivset juurde. Küsi endalt: 

Mida ma ise selleks peaksin tegema?  

 

9. VALIKULINE HARJUTUS 

Kui on rohkem aega, võid valida viimase harjutuse asemel ka alljärgneva harjutuse või teha seda mõni teinekord eraldiseisva 

harjutusena, kuna üksteise põhjalikum küsitlemine võtab aega. Allolevat harjutust saab kasutada ka karjääriõpetuse tundides, 

keskendudes tulevikueesmärkidele ning aidates õpilast teema üle mõelda, kasutadas küsitleja ja coachina teise õpilase abi. 

 

10. PAARISTÖÖ SISSEJUHATUS (7 MIN)  

GROW MUDEL 

MEETODI KIRJELDUS:  

GROW mudelist on mitu versiooni. Siin käsitleme algset, mida esitles John Whitmore oma raamatus „Coaching for 

performance“. GROW mudel on lihtne, kuid võimas raamistik nõustamise ja mentorluse seansside struktureerimiseks.  

Jaga välja töölehed „Grow“ mudeli küsimustega. Selgita, et see on nagu kaart, mis juhendab neid 

õpieesmärkide või mis tahes muude eesmärkide poole, mis nende elus on. NB! Kuna see on mudel, saab seda 

mitmel eri viisil meetodiks muuta. See on peamiselt põhistruktuur, mida küsitleja teise osapoolega suheldes meeles peaks 

pidama. Selle töölehe saab õpetaja aga hõlpsasti muuta kirjalike küsimuste komplektiks, mis on mõeldud noorele kollaaži 

tegemiseks või joonistamiseks. 

 

Seleta klassile:  

Selle meetodi eesmärk on aidata inimest probleemide lahendamisel või eesmärkide seadmisel, küsides temalt 

erineva vaatenurga alt täpsustavaid küsimusi, mis peaksid aitama tal oma tuleviku ja eesmärkide osas paremini 

selgusele jõuda. Selle mudeli nimetus tuleneb inglisekeelsete sõnade järjestusest, mis igaüks katavad üht 

konkreetset vaatenurka. See aitab teil oma küsimuste järgnevust õigel kursil hoida.  
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EESMÄRK (GOAL)  

TEGELIKKUS (REALITY)  

VÕIMALUSED (OPTIONS)  

EDASISED TEGEVUSED (WAY FORWARD)   

Eesmärk on lõpp-punkt, kus inimene olla tahab. Eesmärk tuleb määratleda nii, et oleks väga selge aru saada, kas 

see saavutati või mitte. Tegelikkus on koht, kus inimene praegu asub. Millised on väljakutsed? Kui kaugel ta oma 

eesmärgist on? Kui praegust tegelikkust on tundma õpitud, on aeg otsustada ajurünnaku teel, mida on võimalik 

eesmärgi saavutamiseks teha. See võtab kokku kõik tahud, näiteks selle, mida on vaja teha, millal ja kes seda 

tegema peaks. Paarilise ülesanne on neid ja teisi täpsustavaid küsimusi küsida ja küsitletav kursil hoida.  

 

11. PAARISTÖÖ (45 MIN)  

Sarnaselt eelmiste paaristöödega, alguses üks küsib, teine vastab, seejärel vahetatakse rollid.  

Kuna küsimusi on palju, võib see harjutus aega võtta, samuti võib see aeg-ajalt vajada sekkumist ja abistamist, seepärast 

liigu harjutuse ajal klassis ringi ja vasta võimalikele küsimustele.  

 

12.  SUURE RINGI ARUTELU (12 MIN) 

Arutle klassiga:  

Mida märkasite? Kas see meetod aitas teid? Mis mõjus abistavana? Mis oli kõige üllatavam? 

 

Lisalugemiseks: GROW alternatiivid 

OSCAR on üks paljudest teistest mudelitest, mille on arendanud välja praktikud, kes on võtnud GROW ja 

tuletanud selle alusel oma akronüümid: O = väljund (outcome) / G = eesmärk (goal) S = olukord (situation) / R 

= tegelikkus (reality) C = valikud (choices) / O = valikud (options) A = tegevused (action) / W = edasised 

tegevused (way forward) R = analüüs (review) / (GROW mudelis osa W-st) 

 

13. KOKKUVÕTE (2 MIN) 

 

Tee õpitust kokkuvõte ja rõhuta olulisemaid leide ja teadmisi tunni teemal. 



TÖÖLEHT: ENESEANALÜÜSI TEHNIKAD 

ELURATAS 
 

„WHEEL OF LIFE“ 

 

  

 

 

 

  

Näidis 

Nimi: ________________________                                                      Kuupäev: ________________________                                                      

0 10 

____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_______________ ratta juhised: 
8 sektsiooni elurattal esindavad _______________  

• Palun vaheta, poolita või nimeta ümber ükskõik milline kategooria, 

nii et see oleks sulle tähenduslik.  

• Järgmiseks, võttes ratta keskpunkti 0-ks ja välimise ääre 10-ks, hinda 

oma rahulolu (või häirituse jne) taset iga alaga kümnepallisüsteemis 

joonistades sirge või kaardus joone, et luua uus välimine piir (vaata 

näidist)  

• Ringi uus ümbermõõt esindab sinu ______________ ratast. On see 

konarlik sõit?  



Mõtlemisküsimused terve eluratta kohta: 

Mida sa täpselt selle rattaga seoses täpselt tahad?  

Milline sa oled, kui oled selle saavutanud?  

Mis on selle saavutamise mõju sinu teistele eluvaldkondadele?  

Kuidas mõjutab selle saavutamine teisi sulle lähedasi inimesi?  

Mida sellist, mida sa tahad, toob kaasa selle saavutamine?  

Mida sellist, mida sa ei taha, toob kaasa selle saavutamine?  

 

Mõtlemisküsimused ühe kategooria kohta: 

Millise sektori muutmine või suurendamine avaldab kõige suuremat ja laiapõhjalisemat mõju 

rattale tervikuna? Põhjenda. 

Mida nimetatud sektori muutus sulle annab? Miks on see oluline? Kui kõrge on sinu 

motivatsioon seda ellu viia? Mõõda oma motivatsiooni skaalal 1-10. 

Millised on reaalsed tegevused, mida teha, et selle sektorit paremuse poole muuta.  Mis 

sammudega alustaksid? 

Mida sa oma eelistatud kategooriaga seoses täpselt tahad? 

Millised oskused sul juba on, mis aitavad seda saavutada?  

Milliseid oskusi tahad omandada, mis aitavad seda saavutada? 

Kus saad sa neid oskusi õppida? 

Mis on selle mõju sinu teistele eluvaldkondadele?  

Milliseid muid valikuvõimalusi sul on? 

Keda saad paluda sind selles toetama? Millal saad neid vestlusi pidada? 

 

 

 



TÖÖLEHT: ENESEANALÜÜSI TEHNIKAD 

GROW MUDEL 
 

EESMÄRK (GOAL) 

TEGELIKKUS (REALITY)  

VÕIMALUSED (OPTIONS)  

EDASISED TEGEVUSED (WAY FORWARD)   

 

MEETODI EESMÄRK on aidata inimest probleemide lahendamisel või eesmärkide seadmisel. Eesmärk on 

lõpp-punkt, kus inimene olla tahab. Eesmärk tuleb määratleda nii, et oleks väga selge aru saada, kas see 

saavutati või mitte. See on koht, kus inimene praegu asub. Abistavate küsimuste esitaja roll on aidata aru 

saada, millised on vestluspartneri väljakutsed ja kui kaugel ta oma eesmärgist on. 

 

VÕIMALIKUD KÜSIMUSED IGA SAMMU KOHTA (NB! Alati ei pea olema täpselt need küsimused! Vajadusel 

liigu edasi mööda partneri vastuseid, kuid hoia fookust!) küsitakse paarilise poolt iga valdkonna kohta, 

täpsustatakse ja peegeldatakse vastuseid: 

EESMÄRK  

• Millisele (oskuste, pädevuste) valdkonnale sa 
keskenduda sooviksid?  

• Mida sooviksid pikas ja lühikeses vaates 
saavutada?  

• Milline näeb välja sinu eesmärk?  

• Kuidas sa tead, et oled saavutanud edu (…)?  

• Mis töötab praegusest paremini?  

• Millised on sinu vahe-eesmärgid /esimesed 
sammud?  

• Kas need esitavad piisava väljakutse?   

VÕIMALUSED  

• Millised on sinu eelistatud tegevussuunad?  

• Milliseid toiminguid võiksid oma eesmärgi 
saavutamiseks teha?  

• Milliseid teisi võimalusi oskad välja pakkuda?  

• Milliseid muid alternatiive võid välja mõelda?  

• Mida sa teeksid kui sul oleks rohkem 
energiat/enesekindlust/raha/aega?  

• Kui saaksid uuesti alustada, mida sa siis teeksid?  

• Kui praegused raskused kõrvaldataks, mida sa siis 
teeksid?  

• Millist tuge oleks sul (minult ja teistelt) selle 
tegemiseks vaja?  

• Kes sind aidata saaks?  

TEGELIKKUS 

• Milline on praegune olukord? (Proovi keskenduda 
faktidele!)  

• Mis töötab? Mis ei tööta? 

• Millistes olukordades seda oskust/pädevust vaja 
oli?  

• Kas oskad nimetada oma senist suurimat 
saavutust selles valdkonnas?  

• Mida see sinu tugevate külgede kohta ütleb?  

• Millised sinu tugevused võiksid sind eesmärkide 
saavutamisel aidata?  

• Millised on selle kompetentsi edasiarendamisel 
suurimad välised (või isiklikud) väljakutsed?  

EDASISED TEGEVUSED  

• Milliseid samme/toiminguid kavatsed ette võtta?  

• Kui rasked need sammud sinu jaoks on?  

• Mida saad nende raskuste 
vähendamiseks/kõrvaldamiseks teha?  

• Kes peab sinu plaanidest teadma?  

• Kui suur on sinu motivatsioon neid samme astuda 
skaalal 1–10?  

• Miks on sinu motivatsioon väiksem kui 10? Mida 
saad sa selle muutmiseks teha? 

 

 

  

 

 



TÖÖLEHT: ENESEANALÜÜSI TEHNIKAD 

TEEKOND 
 

„STORYLINE“ 

 

Tehnika eesmärk: Abistada teist inimest tema kogemustest mõtlemisel. See aitab tal näha kogu 

pilti, mitte ainult kõige kõrgemaid või madalamaid kohti.  

 

Tegevuse kirjeldus: Palu kaasõpilasel luua graafik või joon (nööri abil, 

kriidiga põrandale, paberile vmt), mis näitab tema hiljutiste kogemuste 

(näiteks aasta või pool aastat) häid (kõrgeid) ja halbu (madalaid) aegu. 

Seda saab teha näiteks joonistades graafiku paberile, andes sellele 

teadusliku väljanägemise, või kasutades hoopis metafoori, nagu jõgi, tee 

või midagi muud. Aktiivsem variant sellest on kasutada köit põrandal, et 

luua joon. Siis saate koos kõndida mööda köit samal ajal kui sina küsid 

küsimusi tema teekonna kohta. Võid iga tõusu-languse juures oma sõnadega täpsemalt uurida, miks 

ta selle märkis, mida tundis ja mõtles. Kasuta ka allolevaid näidisküsimusi, et aidata tal oma 

teekonda mõista. 

 

Võimalikud küsimused, mida küsida: 

1. Nimeta viis tunnet, mida tundsid erinevates joone punktides.  

2. Räägi mulle viiest lausest koosnev lugu liikudes mööda joont.  

3. Mis aitas sul jõuda tippu?  

4. Mis aitas sul langusest taastuda?  

5. Mida (kui üldse midagi) sa tegid, et muuta hea olukord halvaks ja vastupidi?  

6. Kuidas teised (või muud tegurid) muutsid hea olukorra halvaks ja vastupidi?  

7. Kuidas mõjutasid su tunded, seda, mida sa ütlesid või tegid?  

8. Kuidas mõjutasid su tunded seda, mida teised ütlesid või tegid?  

9. Kas teised olid sinu tunnetest teadlikud?  

10. Kui teadlik olid sina teiste tunnetest? Kas nad järgisid sarnast või erinevat mustrit?  

11. Kui peaksid jälle sarnases olukorras olema, siis näita, milline võiks su teekond järgmine kord 

välja näha.  
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KORDAMINE 

JA KOKKU-

VÕTTED 

PÕHIMÕISTED 

 

❖ Kõik seni õpitud põhimõisted 

TÖÖRIISTAKAST 

 

KÕIK SENI ÕPITUD 

TÖÖRIISTAD 

 

 

MINU MÄRKMED: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

 

1. HARJUTUS (30 MIN) 

Enne tunni algust valmista ette grupitööd. Kogu kokku või 

palu õpilastel kodunt kaasa tuua vanu ajakirju, pliiatseid, 

liimi, kääre, paberit (soovitavalt suurem kui A4). Pane 

mängima muusika.  

 

Räägi klassile:  

Sissejuhatuseks teema ühe tulevikku vaatava harjutuse. Tee 

iseendale sinu tuleviku kaart järgmiseks 10 aastaks. Kes sa oled ja 

mida sa teed 10 aasta jooksul/pärast? Mida soovid oma elus luua ja 

suurendada? Valmista ajakirjade ja ajalehtede väljalõigetest kollaaž. 

Võid kasutada ka sõnu, lauseid ja jooniseid. Lase oma fantaasial 

lennata! Unista suurelt! Valminud plakati võid panna kodus 

nähtavale kohale.  

 

2. SISSEJUHATUS HARJUTUSSE (2 MIN) 

Trüki välja lehed tööriistakasti ikoonidega (need, kus peal on 

tööriista ikoon ja nimetus, aga pole seletust. Seletusega 

töölehed õpilastele jaotatakse kätte tunni teises pooles). 

Osad neid on tööriistad ja osad on mõistekaardid 

meeldetuletamiseks ja kinnistamiseks. Kleebi need 

erinevatesse kohtadesse seintele või aseta ruumi nii, et nende 

juurde on võimalik koguneda 3-4 liikmelistel gruppidel. 

Alternatiivina või jagada lehed ka gruppidele kätte ja paluda neil iga 4 

minuti järel neid omavahel vahetada.  

Räägi klassile: 

Tänases tunnis teeme ühe kokkuvõtteid ja vaatame üle, mida me 

oleme õppinud.  

 

3. GRUPITÖÖ (20 MIN) 

 

Räägi klassile: 

Palun jagunege 3-4 liikmelisteks gruppidega. Iga grupp liigub ühe 

mõiste juurde ning arutab omavahel, mida see mõiste nende jaoks 

tähendab.  

❖ Millega seostub?  

❖ Mida mäletate?  

❖ Millises olukorras seda vaja läheb?  

Iga 4 minuti järel annan märku ja grupp liigub järgmise sedeli juurde 

ning arutab sellel oleva tähendust.    
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Võta aega ja anna märku iga 4 minuti järel, et grupid liiguksid edasi. Seda harjutust on hea teha seistes, 

siis saavad õpilased liikuda, arutelu on elavam. 

 

4. SUURE RINGI ARUTELU JA KOMMENTAAR (10 MIN) 

 

5. KORDAMINE,  TÖÖLEHT (8 MIN) 

Jaga välja töölehed koos selgitustega tööriistakasti mõistete kohta. Vajadusel peatuge mõnel teemal pikemalt. 

Selle tunni sisu sõltub suuresti sellest, milliseid küsimusi õpilased tõstatavad või mida arutada tahavad.   

 

Räägi klassile: 

Palun lugege veelkord läbi sellel lehel olev info. Kas keegi tahab ehk veel midagi kommenteerida või küsida? 

 

6. ARUTELU JA KOKKUVÕTE KURSUSEST (4 MIN) 

Arutle klassiga, mida nad kursuse jooksul tähele panid ja mis on oluline, kui tahad, et teine osapool ei 

asuks kaitsesse ja et sind mõistetaks. Uuri, millised teemad tunduvad nende jaoks veel olulised. Tuleta 

meelde kursuse jooksul õpitut ja tee kokkuvõtteid. 

 

7. KOKKUVÕTTED VARASEMAST 

❖ Suhtlemine mõjutab koostööd. Kui üks ei võta vastutust, siis teised saavad sellest kahju ning ei taha temaga 

enam koostööd teha. 

❖ Kui sa ei anna teada, et miski sind häirib, ei pruugi vastutuse mittevõtja sellest teada. Ning samas võib ka temal 

olla mingi oma põhjus, oma lugu. Kuulata tuleb mõlemat osapoolt, selgitada oma seisukohta ning püüda mõista 

teist osapoolt. 

❖ Agressiivsus tekitab vastu-agressiivsust. Ründamine võib viia teise inimese kaitseseisundisse.  

❖ Kaitseseisundis inimene pole valmis kuulama, sest tegeleb oma emotsioonidega. 

❖ Probleemi tekkides analüüsi fakte, mõtteid, tundeid, vajadusi ning räägi teise inimesega. 

❖ Probleemist tuleb rääkida mina-keeles, et vältida ründamist ja kaitsereaktsiooni. Mina-keel on kõige lihtsam viis 

vältida teise inimese tunnet, et teda süüdistatakse.  

❖ On loomulik, et energia kokkuhoiu nimel teeb meie aju oletusi, aga tark on sellest teadlik olla ning sarnastes 

olukordades endalt küsida, kas ma praegu tean või oletan, ning oma oletusi kontrollida, asjaosaliselt küsides, 

mida ta tegelikult mõtles või tundis.  

Küsi klassilt ja kuula vastuseid ning juhi vestlust 

edasi vastavalt nende vastustele: 

❖ Mida arutasite? 

❖ Mis mõtteid tekkis? 

❖ Mida te arutasite (selle konkreetse) mõiste juures?  

❖ Mis teie arvates on suhtlemisel üks olulisemaid 

tööriistu? 

❖ Kas teil tekkis ehk mingeid küsimusi? 
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❖ Kuula teist osapoolt. Peegelda. Püüa mõista nii enese kui ka tema tundeid ja vajadusi. NB! Kui räägid oma 

vajadustest, räägid automaatselt mina-keeles. 

❖ Oluline on mõista, mis on situatsioonis sinu vajadused ja teise vajadused. Enda ja teise (vajaduste) mõistmine on 

lahenduse võti. 

❖ Emotsioon algab mingist toimunud või eelseisvast sündmusest või olukorrast. Aju reageerib sellele suunates 

tähelepanu teatud informatsioonile. Seejärel tõlgendab inimene olukorda ehk annab toimuvale subjektiivse 

tähenduse. Lõpuks väljendub reaktsioon mingi emotsiooni tundmisena ja sellega kaasnevate füüsiliste ja 

vaimsete muutustena. 

❖ Meie reaktsioonid tulenevad hinnangutest, mida olukorrale anname. 

❖ Oluline on aru saada, et sa saad ise oma tundeid mõjutada, neid isegi valida, ning et tervisele pole kasulik jääda 

negatiivsetesse emotsioonidesse liiga kauaks kinni. 

 

Kõlama peaks jääma, et kui probleem koostöös tekib, analüüsi fakte, mõtteid, tundeid, vajadusi ning räägi teise inimesega. 

Tähtis on õppida ka omaenese tundeid juhtima ning eelkõige lugupidav ja uudishimulik suhtumine suhtluspartnerisse, tema 

vaatenurga ja mõtete-tunnete uurimine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aitäh panuse andmise eest suhtlemis-, koostöö- ja enesekohaste oskuste õpetamisel! 

 



MINA-KEEL 

 

 

 

HOOLIMINE 

 

 

 

FAKTID 



VAATENURK 

 

 

 

KUULAMINE 

 

 

TUNNETE 

MÄRKAMINE 



VAJADUSTE 

MÄÄRAMINE 

 

 

TÄHENDUSE 

MÕISTMINE 

 
 

KÕRVALT- 

VAADE 



SÜÜDISTAMINE 

 

 

 

KAITSE 

 

 

 

HINNANGUD 



KESKENDU- 

MINE 

 

 

PLANEERIMINE  

 

 

PRIORITEETIDE 

SEADMINE 



KESKENDU- 

MINE 

POSITIIVSELE 

 

ENESE- 

JUHTIMINE 

 

AJA- 

JUHTIMINE  

 



ENESE-

MOTIVEERI-         

MINE 

 

 KONFLIKT  
 

 

 

 

 PEEGELDAMINE 



TÖÖLEHT: KORDAMINE JA KOKKUVÕTTED 

TÖÖRIISTAKAST 
 

 

MIDA ME VAJAME: 

Tööriist 

 

 Tähendus 

 

 

MINA-KEEL  

 

  

Mina-keele pintsel. See tööriist tähendab seda, et tuleb kasutada mina-

keelt: rääkida tuleb enda nimel, enese tunnetest, mõtetest ja vajadustest 

rääkides. Mina-keel on üks pareimaid tööriistu olukorras, kus tuleb 

seletada oma vaadet teistele viisil, mis ei oleks süüdistav ega hinnanguid 

andev.  

 

HOOLIMINE  

 

 Hoolimise võti. Võti on alati mõistmises ja kui tahad olla mõistev 

vestluspartneri suhtes, siis tasuks temaga rääkida hoolivas võtmes. 

Lähene uudishimu, mõistapüüdmissoovi ja hoolimisega, mitte 

enesekeskselt. 

 

FAKTID 

 

 

 Faktiluup. Olukorra emotsioonivaba, kiretu hindamine. Vaja on 

keskenduda faktidele, mitte hinnangutele ega oletustele. Fakt on ainult 

see, mis on objektiivne tõsiasi, midagi, mida saaks lindistada või filmida. 

 

VAATENURK  

 

 Vaatenurga prisma. Viitab vajadusele vaadelda olukorda läbi 

erinevate inimeste silmade, erinevate inimeste seisukohast. Seda 

tööriista läheb vaja koostööolukordades või situatsioonides, kus ei piisa 

ainult ühe inimese vaatenurgast.  

 

KUULAMINE 

 

 Aktiivse kuulamise kõrv. Teise osapoole aktiivne, pühendunud 

kuulamine (sh peegeldamine, küsimine, vahekokkuvõtete tegemine) on 

konfliktide lahendamisel ja suhtluspartneri mõistmisel üks olulisemaid 

tööriistu.  

 

TUNNETE MÄRKAMINE  

 

 Tunnete süda. Meie käitumise motiivide ja tegutsemise määrajatena 

on tunded alati olulisemal kohal kui mõistus, seega on oluline märgata 

nii enda kui suhtluspartneri tundeid.  

 

VAJADUSTE MÄÄRAMINE  

 

 Vajaduste jäämägi. Nagu jäämäel on suurem osa peidus, nii on ka 

meie soovide ja vajadustega – need ei pruugi teistele (ja mõnikord meile 

endile) olla selged ega nähtavad, aga ometi on nad olemas.  

 

TÄHENDUSE MÕISTMINE  

 

 Tähendust mõistev silm. Mida see olukord minu jaoks tähendab? 

Mida see olukord teise jaoks tähendab? Millised vajadused või ootused 

meil kummalgi on? Mida me mõlemad või eraldi selles olukorras 

soovime? 

 

KÕRVALTVAADE 

 

 Vaatleja positsioon. Olukorra rahulikuks hindamiseks vajalik 

kõrvaltvaataja pilk. Oskus vaadata ennast konkreetses olukorras 

“kõrvalt”, analüüsides kiiresti olukorra tähendust ja 

tegutsemisvõimalusi.  

 

KESKENDUMINE 

 

 Keskendumise fookus. Keskendumisoskus on ajajuhtimise ning 

enesejuhtimise üks tähtsamaid tööriistu. Olukorras täielik, keskendunud 

kohalolek tagab pühendumiseks ja enesejuhtimiseks vajaliku ressursi.   

 

  

 



 

PLANEERIMINE 

 

 Planeerimise märkmik. Planeerimine aitab seada selged eesmärgid, 

mida me mingis ajavahemikus saavutada tahame. Plaan peaks olema 

võimalikult selge ning vajadusel võib suuremad ülesanded jagada 

väiksemateks tükkideks, et saada parem ettekujutus sellest, mida täpselt 

teha on vaja. Planeerimisviise on erinevaid ning valida võib sellise, mis 

endale kõige paremini sobivat tundub. Mõned võimalused on näiteks to-

do listid, kalendrid, päevikud, planeerimisäpid jms. 

 

PRIORITEETIDE  

SEADMINE  

 

  

Prioriteetide pjedestaal. Efektiivne ajajuhtimine sisaldab ka oskust 

seada prioriteete ehk otsustada, mida on mingil hetkel kõige olulisem 

teha. Kasulik on seejuures teha vahet tegevustel, millega on kiire ja 

tegevustel, mis on meile olulised. 

 

 

KESKENDUMINE  

POSITIIVSELE 

 

 Positiivsuse fookus. Igas olukorras võib leida nii negatiivset kui 

positiivset. Oluline on, millele me seame oma fookuse. Negatiivsus 

kulutab su väärtuslikku eluaega ja ei toeta sinu arengut ega 

hakkamasaamist. Keskendu positiivsele! 

 

 

 

MIDA ME EI VAJA: 

Tööriist 

 

 Tähendus 

 

 

SÜÜDISTAMINE  

 

  

Süüdistamise haamer. Teise osapoole süüdistamine viib 

suhtluspartneri reeglina kaitsesse ning tema mõistmisel ja olukorra 

lahendamisel sellest reeglina kasu ei ole.  

 

 

KAITSE  

 

 Kaitsekilp. Kasulik on olla teadlik ka omaenese kaitsereaktsioonidest 

ning vältida näiteks negatiivse tagasiside puhul kaitsesse minekut. 

 

 

HINNANGUD  

 

 Hinnangute nuga. Hinnangud lõikavad koostöövõimaluse teise 

osapoolega kiiresti katki. Niipea kui vastasosapool tajub hinnanguid ja 

süüdistamist, käivitub tema kaitsereaktsioon ning tekib vaidlus, mitte 

koostöö.  

 

 

 

 


