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Avastame geeniused:
Karjäärinõustamise
võimalikkusest noorsootöös
Koolitusraport
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KOOLITUSest
Igal noorel on andeid, võimalusi ja unistusi, mis võivadki jääda peitu ja
avastamata, kui me nende avaldumist ja rakendamist ei toeta. Kui vaid
suudaksime avastada geeniuse igas noores!
Koolitusteema sellise püstituse põhjuseks oli vajadus, millega noorsootöötajad igapäevaselt silmitsi seisavad — toetada noorte mina-pildi
kujunemist ning avastada nn geeniust, kes suudab oma karjääriteed
planeerida.

KOOLITUSE EESMÄRK:
tõsta osalejate ehk noorsootöötajate teadlikkust ja oskuste taset,
mis aitavad toetada noorte mina-pildi kujunemist ja karjääriplaanide
tegemist.

SELLE SAAVUTAMISEKS:
•

Arutasime olukorda karjääri mõiste ja karjäärinõustamisega seoses;

•

Pöörasime tähelepanu muutustele töömaailmas;

•

Kaardistasime noorsootöötajate võimalused, kuidas noori karjääri
planeerimisel toetada

Koolitusel kasutasime erinevaid meetodeid: loengud, arutelud, rollimängud, praktilised harjutused jm aktiivse kaasamise metoodikaid.
Praktiseeritud harjutused olid valitud hoolikalt ja eesmärgiga, et noorsootöötajad saaksid neid ka oma töös kasutada.
Koolitust läbivalt panime olulist rõhku analüüsioskustele ja nende
arendamisele.

Mõned lähtekohad lisaks:
Kui me tahame avastada geeniuseid, peame me aitama neil:
•

avastada oma tugevusi,

•

unistada

•

arendada toetavaid oskusi/teadmisi (suhtlemisoskused, enese esitlemisega seotud oskused, analüüsioskused, eesmärkide seadmise
ja nende saavutamisega seotud oskused jm sotsiaalsed oskused)
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ning aitama neil endasse uskuda, sest ”kes usub endasse, see
saavutab rohkem! ”

KASUTATUD MUDELID
1) Loeng - teoreetilise materjali ja põhimõistete edastamine loengu
vormis (PowerPointi esitluse abil)
2) Rollimängud ja praktilised harjutused
•

Tutvumismäng: asjad, mis valmistavad rõõmu;

•

Tabeli täitmine ehk mida noorsootöötaja praegu teeb (aeg, hinnang)
+ ideaal (karjäärinõustamisega koos) = kuidas liigume käesolevast
ideaalini;

•

Isiksuseomaduste mäng: „Asjade kaks poolust“;

•

Elukell;

•

Väärtuste harjutus (karjeristid, palgateenijad, ettevõtjad);

•

Jõuring;

•

Ettevõtluse harjutus;

•

Minu elu raamat;

•

Motivatsiooniharjutus;

•

Väärtushinnangute harjutus;

•

Teatrisimulatsioon;

•

Analüüsimisoskuste harjutus;

• Tulevikupilt.
3) Arutelud — rollimängude ja praktiliste harjutuste tulemuste arutelu
4) Aktiivse kaasamise metoodika — läbis kogu koolitust
5) Iseseisev töö — materjalidega tutvumine ja praktika
töökeskkonnas.

KOOLITUSTEEMA SEOSED NOORSOOTÖÖGA
Noorsootöötajate huvi karjääriteema vastu on suur ja üha suurenemas.
Noorte igapäevased küsimused „Mis edasi? Kus õppida? Mida endaga
peale hakata?“ on noortega tegelevatele inimestele üsna tuttavad.
Tänapäevane tendents, kus noored sisenevad tööturule varem ning
lähtekohad, et eneseteadlikumad noored suudavad seoses oma tulevikuplaanidega teha teadlikemaid otsuseid ja valikuid tingib olukorra,
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kus on suurenenud vajadus tegeleda iseenda ja võimaluste avastamisega juba varakult.
Noorsootöötajatel on hea võimalus oma töösse integreerida teadlikult
neid teemasid ja lähenemisi, mis toetaksid noort tema enese ja tööelu
avastamisel. Selleks on aga vaja teatud eelteadmisi, oskusi ja meetodeid, mida sissejuhatavalt ka antud koolitus pakkus.

KOOLITUSVAJADUSE KIRJELDUS
MIKS ANTUD TEEMA ON NOORSOOTÖÖS, NII EESTIS KUI
KA LAIEMALT, OLULINE
Praegusel ajal on noorsootöötajad suhteliselt hästi noortega tööks ette
valmistatud. Samas on puudujääk selliste teadmiste osas, mis aitaksid
noori nende eneseotsingutes toetada.
Noortekeskustesse tulevad noored ise, ilma suunamata. Nende
valmisolek noorsootöötajaga suhtlemiseks on sageli suurem kui
õpetajatega, nõustajatega või ka oma vanematega. Usalduse puhul on
kõige suurem oht anda ebaadekvaatseid vastuseid ja sellega peletada
abivajaja eemale. Siin tulevadki appi koolitused, mis aitavad noorsootöötajatel õppida:
•

MÄRKAMA probleeme! Toetama ja julgustama noort, vajadusel
suunama nõustajate juurde

•

Analüüsima — millistele küsimustele suudan ise vastata, millal on
vaja suunata edasi

Koolitusel läbitud praktilised tegevused on hästi kasutatavad noortekeskuste igapäevases töös, nt. mitmete ürituste juures mängulise
tegevuse kaudu õpivad noored suhtlema, ennast proovile panema
erinevate oskuste ja võimete rakendamisega. Noorsootöötaja teoreetilised teadmised aitavad noort suunata edasi õppima, tegutsema ja
vajadusel karjäärinõustaja juurest abi otsima.
Selleks, et mitte tulevikuteeotsast mööda minna, peame tundma oma
väärtusi, võimalusi, julgema langetada otsuseid ja püüdma eesmärgi
realiseerimise poole — see peaks olema iga noorsootöötaja tegutsemise aluseks.
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OLULISED TERMINID
MIS ON?
KARJÄÄR on inimese elukestev areng; tema tööga, perega, hobidega
seoses olevad elurollid. Kitsamas tähenduses on karjäär ametite või
töökohtade järgnevus.

KARJÄÄRIPLANEERIMINE on elukestev muutuste, õppimise ja
otsustamise protsess, elu paljude sündmuste ja rollide juhtimine, mis
kujundavad inimese karjääri ja toetavad tema eesmärkide saavutamist.
Kutsevalik on selle protsessi üheks oluliseks osaks.

KARJÄÄRIÕPE algab lasteaiast ja kestab kuni tööle asumiseni,
eesmärgiks on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest
ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad
kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning
eneseteostust.

Kutsesuunitlus on osa karjääriõppest, mis keskendub elukutsete temaatikale, sh näiteks töö iseloom, töökeskkond, nõuded oskustele jms.

KARJÄÄRINÕUSTAMINE on tegevus, mis toetab inimest tema
karjääri arenguga seotud teadlike otsuste tegemisel ja elluviimisel.
Selle protsessi käigus käsitletakse eelkõige kutse-, õppe- ja töökoha
valikuga seotud teemasid.

KARJÄÄRIINFO on struktureeritud andmed hariduse, tööturu,
elukutsete ja nende omavaheliste seoste kohta.

KARJÄÄRIÕPETUS on valikaine tund gümnaasiumis, kus käsitletakse isiksuseomaduste, õppimisvõimaluste, töömaailma, planeerimise
ja otsustamisega seotud teemasid.
KARJÄÄRIPLAAN on inimese haridus- ja tööeesmärkide saavutamise konkreetne tegevuskava.

AMET on tasustatav, kindlate ülesannete ja vastutusega töö.
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ELUROLLID on inimese rollid (töös ja eraelus, vabaajategevustes
jm), mida ta oma elu jooksul täidab.

ELUKESTEV ÕPE — kõik elu jooksul ette võetud õpitegevused (nii
formaalsed, mitteformaalsed kui ka informaalsed) eesmärgiga parandada teadmisi ja oskusi ning suurendada pädevust vastavalt iseenda,
ühiskonna ja/või tööturu vajadustele. Elukestev õpe sisaldab kõiki
eesmärgistatud õpitegevusi.

KES ON?
KARJÄÄRIINFOSPETSIALIST — maakondlikes nõustamis- ja
teabekeskustes edastab infot noortele noorteorganisatsioonidest, vaba
aja veetmise võimalustest, õppimisest meil ja välismaal, koordineerib
maakonna koolides kutsevaliku alast tööd jms.
KARJÄÄRINÕUSTAJA — eriettevalmistusega spetsialist keskustes, koolides, individuaalne ja grupinõustaja, toetab inimest karjääri
planeerimisega seotud otsuste ning kutse-, töö- ja haridusvalikute
tegemisel ja elluviimisel.
KARJÄÄRIKOORDINAATOR — koolides, näitab kätte valikuvõimalused, annab informatsiooni õppeasutustest, ametitest, viib läbi
karjääriõpetuse valikaine tunde, koostab ja teostab karjääriõppe tegevuskava, juhendab klassijuhatajaid ja aineõpetajaid.
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MUUTUV
TÖÖMAAILM
JA MUUTUSED
KARJÄÄRI MÕISTES
Teoreetiline osa esimesel päeval
— K.Laur
Karjääri planeerimist, arendamist ja nõustamist mõjutab väga palju see,
mis toimub meie ümber nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Olulised
mõjutused võivad tuleneda muutustest mõistetes ja arusaamades,
tööturupoliitikast, demograafilistest näitajatest, majandusolukorrast jne.
Noorsootöötaja jaoks, kes tegeleb karjäärindusega on väga oluline aru
saada nii sellest, mis toimub väljaspool noori (nt tööturul) kui ka sellest,
mis toimub noores (tema arusaamad, hoiakud, teadmised, oskused jne).
Muutunud tähendused karjääri terminites:
Traditsiooniline karjääri määratlus seostas karjääri ühe või kahe
organisatsiooniga ja nägi seda lineaarses liikumises ühelt astmelt
teisele.
Piirideta karjääri iseloomustavad kaasaskantavad oskused ja teadmised, liikumine erinevate organisatsioonide vahel ning rõhutatakse
indiviidi mõju oma karjäärile.
Kasutatakse ka mõistet spiraalne karjäär.
Karjääri terminit ei käsitleta ka enam ainult tööga seotud kontekstis.
Karjäärile on antud laiem tähendus.
Karjäär kui eluaegne muutuste, otsustamise ja õppimise protsess, mis toetab inimese eesmärkide saavutamist.
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Tänapäeval on siiski mõlemad lähenemised esindatud. Mõni valdkond või
eriala kaldub üha enam piirideta karjäärikontseptsiooni poole, teine on
aga traditsioonilisem ja võibki selliseks jääda.

Globaliseeruv ja muutuv maailm, millega on vaja kohaneda ning mis eeldab paljude asjade ümberväärtustamist ja –õppimist
(mõned näited):
•

Inimeste valikuvõimalused laienevad, kuid sellega kaasnevad ka
suuremad ohud ja ebakindlustunne. Näiteks on laienenud võimalused oma haridusteed jätkata ja täiendada, arenenud on erinevad
ettevõtluse vormid (väikeettevõtlus, füüsilisest isikust ettevõtjaks
olemine jne), lisaks võimalused tegutsemiseks kolmandas sektoris
ning erinevad toetused - nii riiklikud kui ka rahvusvahelised. Ühelt
poolt on need tingimused heaks eneserealiseerimise võimaluseks,
teiselt poolt on aga vaja ka palju uusi lisaoskusi ja teadmisi, mis
aitavad antud keskkonnas ja tingimustes toime tulla, alates oskusest
otsustada, kuidas oma haridusteed oleks kõige mõistlikum kujundada, milliseid karjäärivalikuid teha, kuidas tulla toime stressiga
kuni selleni, mida on vaja teada ettevõtlusest või MTÜde tegevusest.

•

Demograafilised muutused. Elanikkond vananeb kogu aeg, mis toob
kaasa muutused tööjõulise elanikkonna struktuuris. See tähendab
aga uusi nõudmisi haridussüsteemile ja inimesele — leiab aset
pidev õppimine ja enesetäiendamine. See tähendab, et õppimine
ei lõpegi nn “ühe ringiga” — st lõpetasin juba ühe kutsekooli, oman
juba ühte diplomit, oskan juba ühte võõrkeelt, töötan ainult ühes
organisatsioonis jne.

•

Mitmekesine elanikkond. Ühiskonnad koosnevad erinevatest kultuuridest. See eeldab aga teiste kultuuride tundmaõppimist ja austamist,
eeldab tolerantsust ja mõistvat suhtumist teistesse ning toimetulekut mitmekesisusega.

•

Organisatsioonid muutuvad väga kiiresti — ühinemised, üleostmised, pankrotid.

•

Lisaks muutused tehnika arengus. Moodsad masinad teevad ära
palju neid töid, mida vanasti tegi inimene.

•

Organisatsioonid on järjest „madalamad“ ning seega on karjääriastmeid vähem.

• Noored sisenevad tööturule varem.
Jne.
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Tööga seotud kindlustunne on kadunud — selle asemel on pigem
karjääriga seotud kindlustunne. Mida inimene oma elult ootab, kuhu
tahab jõuda, mida saavutada ja milliseid teid mööda ta sinna jõuab.
Kui üks tee lõpeb või ei lähe plaanide kohaselt, siis tuleb leida teine,
aga ikkagi lähtudes oma elu eesmärkidest.
Seega on karjääriga seotud infot jagaval noorsootöötajal vaja olla pidevalt
kursis muutustega, mis toimuvad nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil,
kuna see kõik mõjutab omakorda tööelu ja ühe noore inimese karjääri.
Milline on olukord täna ja homme, millised on trendid?
On väga oluline arvestada, et muutused töömaailmas eeldavad muutusi
ka inimeste suhtumises ja käitumises.

Väljakutsed inimesele
•

Tulla toime kiiruse ja muutlikkusega

•

Olla paindlik (seotud enesekindluse, eneseusuga)

•

Omada põhimõtteid orienteerumiseks selles maailmas

•

Oskus iseennast juhtida

PÕHIPRINTSIIBID KARJÄÄRISTRATEEGIAS
•

Karjäär on midagi enamat kui töö. See on rollide seeria, mida
inimene mängib. Enamasti üks roll mõjutab teist.

•

Strateegias peaks olema kirjas, milliseid rolle inimene tahab esitada
teatud perioodil — eesmärgid peaksid olema püstitatud vastavalt
sellele kaardistusele.

•

Barjäärid: igapäevarutiin, muutustega kaasnev ebamugavus ja liiga
enesekeskne mõtlemine.

•

Mis toetab: tegutsemine enda vajadustest, mitte teiste ootustest
lähtuvalt, õhutus teiste õnnestumistest.

•

Milliseid strateegiaid kasutatakse: nt ei tee midagi (status quo),
tegeletakse oma tugevustega, minnakse uude valdkonda, arendatakse uusi täiendavaid oskusi.

•

Karjääriplaanide elluviimine hõlmab ka teiste abi (karjäärinduse
erinevad spetsialistid ja teised olulised toetajad, lähedased).
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•

Karjääristrateegia nõuab paindlikkust, selgust ja täpsust, laiemat
ja kujutletavat perspektiivi, fokusseerimist eesmärgile, tegevusele
ja rollidele.

•

Samuti tuleb arvestada reaalsusega. See eeldab enese ja keskkondade analüüsi, milles inimene soovib tegutseda.

Vt ka teised olulised terminid peatükist „Terminid“.

KARJÄÄRIPLANEERIMISE PROTSESSI ETAPP — „KES MA
OLEN?„
„Kes ma olen?“ ülesannete tegemine on karjääriplaneerimises üks väga
oluline osa.
Nende tegemiseks on vaja aega ja pühendumist.
Kui teha neid rutakalt ja pealiskaudselt, siis need ei tööta.

ÜLESANNE - MINU TUGEVUSED

(Läbiviija: K.Laur )

Joonista paberile oma kaks kätt. Igale sõrmele pane kirja oma tugevus
või positiivne omadus, oskus.
Ülesande lisa: märgi „+“ märgiga need tugevused, mida kasutad
kõige sagedamini (iga päev, u 5 korda nädalas), märgi „—„ märgiga
need tugevused, mida kasutad väga harva (arutle, miks?), märgi „!“
märgiga need tugevused, mida tahaksid lähiajal rohkem kasutada
nt sellel nädalal, kuul ja arutle, kuidas oleks võimalik oma plaani
realiseerida).
Samuti on võimalik arutleda, kuidas saaksid noored oma tugevusi
kasutada oma karjääriplaanide teostamiseks, nt „kasutada loovust , et
teha ebameeldivad kohustused kuidagi meeldivamaks“ või „kasutada
suhtlemisoksust ja julgust või arvutioskusi, et huvipakkuva eriala
kohta rohkem teavet saada jne“.
Mõned suunavad küsimused lisaks:
•

Kui mõni tugevus on toodud väga üldiselt, siis võiks proovida tuua näiteid.
Nt. „Olen hea suhtleja!“ — Mida see tähendab? Palun selgita. Too
näiteid oma kogemusest.
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•

Hea võimalus arutada ka grupis. Nt „Millal me ütleme, et keegi on
hea suhtleja? Mida ta teeb?“
Ülesande lisa:

•

Mida tooksid välja Sinu perekonnaliikmed, õpetajad, treenerid,
sõbrad, kolleegid jne? Võite lasta ka neil sõrmede harjutust teha,
kuid seda siis Sinu kohta.

ÜLESANNE — MINU HUVID
Millega mulle meeldib tegeleda?
Kuidas veedan oma vaba aega?
Pane kirja vähemalt 10 meelistegevust.
Uuri ja analüüsi:
Kas ja mil määral Sa soovid, et need tegevused oleksid Sinu hobid,
vabatahtlik tegevus või soovid neid oma palgatööga siduda?
Kuivõrd neid annab seostada Sinu (tulevase) elukutsega, õpingutega?
Milline töö, elustiil võimaldaks Sul nende hobidega tegeleda?
Arutle antud võimalusi ka teiste inimestega. Mõtle, kes need inimesed
võiksid olla? Tee nimekiri.

ÜLESANNE — KES ON MINU TOETAJAD,
ABISTAJAD?

(Läbiviija: K.Laur )

Tee võrgustikukaart olulistest abistajatest:
•

kirjuta nimed, kes on sinu praegused olulised toetajad

•

keda sooviksid seal veel näha, kas on vaja nimekirja täiendada

•

millega soovid nende poole pöörduda, millist toetust vajad

•

millal plaanid pöörduda
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ÜLESANNE — HARJUMUSTE JÕUD

(Autor , läbiviija: K.Laur )

See, mida Sa näed ja see, mida sa saad on üks ja seesama.
Arusaamad, uskumused, hoiakud võivad luua võimalusi või seada
piiranguid.
Nt. Minu võimetest ei piisa, et seda töökohta saada
Külva mõte ja sa lõikad teo;
Külva tegu ja sa lõikad harjumuse;
Külva harjumus ja sa lõikad iseloomu;
Külva iseloom ja sa lõikad saatuse.
Samuel Smiles
Mõtted on kõige võimsam jõud.
Küsimus, arutelu: „Milliseid harjumusi oleks vaja säilitada, arendada,
omandada? Millistest loobuda?“

ÜLESANNE — GEENIUS MINUS ENDAS

(Autor , läbiviija: K.Laur )

Vajaminevad vahendid: vanad ajakirjad, -lehed, värvilised paberid,
käärid, liim, suurem paber A3 — 1 leht igale osalejale.
Heaks eelduseks on varasem võimete ja oskuste käsitlemine, eneseanalüüs jms.
•

Osalejatel lastakse teha kollaaž endast kui geeniusest, kasutades selleks erinevaid olemasolevaid materjale. Kollaaži osad võiksid viidata igaühe erinevatele geniaalsuse aspektidele (erinevad
võimed, oskused, saavutused, eduelamused, „hullused“, eripärad,
mis õnnestub kõige kergemine jms).

Arutelu ja analüüs:
•

Igaüks seletab oma kollaaži lahti.

•

Igaüks mõtleb, kus ta saaks ja tahaks oma geniaalsust rakendada
(nt mida edasi õppida? Millist tööd teha? Mida elus saavutada?)
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•

Lisavõimalus: teised osalejad pakuvad samuti omapoolseid ideid,
kus antud geeniust vaja oleks, kus tema potentsiaali võiks kõige
paremini rakendada.

•

Järgneda võib haridusasutuste, ametikohtade ja töövaldkondade
uuringud, mis aitaksid edaspidiseid karjääriplaane teha.

LEMMIKASJADE ÜLESANNE

(Läbiviija: S. Kriisa)

— pane kirja tegevused, mis valmistavad sulle rõõmu
•

Meetodi erinevus tavalisest vestlusest — lihtsam on rääkida, kui
oled oma mõtted üles kirjutanud; õpime uut ka nende inimeste
kohta, keda ammu teame.
Toimub mõtlemise puhastamine probleemidest. Tähtis — kui pikk on
nimekiri. See näitab, kui aktiivne inimene on. Kui vähe tegevusi (3),
siis vajab toetamist, uurimist, miks on nii vähe positiivseid tegevusi
tema elus. Kui palju negativismi, siis puuduvad ka edasipürgimise
plaanid ja stress on kerge tekkima. Sobib tutvumiseks, tegevuse alustamiseks, positiivse õhkkonna loomiseks.
Jätkata meeldivate tegevuste nimekirjaga:

•

millal said seda viimati teha?

•

kas üksi või koos teistega?

•

kas on planeeritud või spontaanne?

•

kas on mingi vajaduse rahuldamine (nt. jooksmine - füüsiline trenn)?

•

kui palju läheb maksma — kas ÕNNELIKUKS TEGEMINE ON KALLIS?

•

milline oleks see pilt olnud nt. 3 a tagasi?

ISIKSUSEHARJUTUS

(Läbiviija: S. Kriisa)

Anda 8 omaduse kirjeldus.
1. spontaansus (instinktide põhjal tegutsemine; spontaansed inimesed
teevad seda, mis pähe tuleb)
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2. analüütilisus (vaagib, tahab olla õiges vastuses kindel, üritab asju
osadeks mõelda)
3. tagasihoidlikkus (tundlik, vaikne, kinnine)
4. energilisus (elav, väljenduslik, hakkab silma)
5. kindlameelsus (aus, väljendab oma arvamust)
6. kannatlikkus (tolerantne, vaikne, ei kiirusta)
7. jõulisus (kindel idee ja valmis seda teostama)
8. empaatilisus (kuulab teisi, elab ja tunneb kaasa)
KÕIGE ROHKEM MINU MOODI
Paigutada kahanevas järjekorras kaks sõna iga punktiarvu juurde
Nt
kannatlik
4. analüütiline		
3. empaatiline		
elav
kindlameelne
2. jõuline			
1. spontaanne		
tagasihoidlik
Sama tuleb teha oma naabri (hea tuttava) kohta.
Seejärel võrrelda enda hinnanguid teise inimese nägemusega sinust.
Kui on vähemalt 2 punktiline vahe, siis tuleb arutada, miks. Erinevates
olukordades on inimesed erinevad. Sellest ka erinevad arvamused.
Saad teada mulje, mille jätad maailma (mida rohkemate inimeste
käest saad enda kohta tagasisidet, seda adekvaatsem üldpilt). Kas ma
jätan sellise mulje nagu ma ise arvan?

VÄÄRTUSTE HARJUTUS

(Läbiviija: S. Kriisa)

On 3 tüüpi inimesi (Peter Plant):
K — armastavad oma tööd väga. Sotsiaalne ja tööelu segunevad.
Meeldib tegeleda asjadega, mis neid täiustavad. Valmis töötama ka
vabal ajal.
P — armastavad oma tööd, aga tööl on piirid. Kui töö saab läbi, siis ta
puhkab, ei tegele tööasjadega. Erinevad eluvaldkonnad on neil eraldi.
E — armastavad tööd, aga ei ole lõputult selles kinni. Suudavad
lihtsamini minna teise töö peale. Armastavad rajada ja luua, seejärel
tahaksid minna uut asja looma.
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Kes oled Sina? Vali rühm. Rühmas räägime, miks valisime selle
rühma. Rühmas ka selgub, et tähed K, P ja E tähistavad sõnu
karjeristid, palgateenijad ja ettevõtjad.

TEATRISIMULATSIOON
(Läbiviija: S. Kriisa)

Väärtushinnangute ülesanne.Grupiharjutus
Eellugu — töötasin teatris, aga olen töökoha kaotanud. Minu uued
võimalused:
•

Filmitööstus

•

Suured teatriprojektid (à la „Ooperifantoom“)

•

Tänavateater (annetustest elatumine)

•

Improvisatsiooniteater (modernne, väike)

Leida endale grupp, kus tahaks töötada. Grupis räägitakse teemal,
miks just selline valik — plussid, eripära (u. 5-7 min). Iga grupp
põhjendab oma valikut.
Eesmärk — näidata, et inimesed hindavad erinevaid väärtusi. Ei ole
õigeid ega valesid valikuid. Paneb suhtlema ja oma väärtushinnangutest ka teistele rääkima = enese avamise oskus!

ETTEVÕTLUSE HARJUTUS

(Läbiviija: S. Kriisa)

Ülesanne: genereerida äriidee (arvestades grupiliikmete huvide ja
võimetega)
Mõtteviisist, et ma ei oska midagi teha, tekib lõbusam, julgem positsioon asja edasi andmiseks.
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Harjutust võib muuta veelgi lõbusamaks järgmiste ülesannetega:
•

asutuses tuleb koondada (kõige pikem, lühem, noorem vms)
töötaja — kuidas nüüd hakkama saada? Töö on vaja ümber jaotada.
Koondatutest tekitada uus rühm, kes teevad oma ettevõtte.

“Hea praktika” näiteid:
Rühmatöö (Norman Amundsoni aktiivse nõustamise koolitusel, 2009.
aasta novembris välja töötatud ja rakendatud gümnaasiumilõpetajate
grupis, kes olid huvitatud, mis saab siis nendest edasi). Eesmärk —
anda teavet gümnaasiumihariduse järgsetest võimalustest ja oskusi
ise nende teadmiste hulgas orienteeruda vastavalt oma võimetele,
väärtushinnangutele, oskustele, võib-olla kogemusele.
Teema: Tulevik karjäärirattas.
Etapid:
1. planeerimine — tähtis on teada grupi tausta (meil oli 12-liikmeline ühe kooli õpilasgrupp, kes on eelnevalt omavahel tuttavad.
Planeerime tegevuse 11. klassi õpilastele ja oletame, et veel ei ole
lõppotsust, mida edasi teha, välja kujunenud ning nad vajavad abi,
suunamist ja teadvustamist — on viimane aeg hakata edasiõppimisele ja planeerimisele mõtlema. 12. klassis oleks juba hilja.) Seega
ajastus on planeerimisel väga oluline!
2. tegevused:
•

1) Sulandumine — erinevad tervitusviisid (kehaline, sõnaline) kahte
ritta, kus igaüks tervitab seda, kes ta vastas on erineval viisil.

•

3) Grupi ootuste selgitamine — võimalikud ootused tahvlil, igaüks
läheb ja paneb oma märgi sinna juurde, mis sobiks tema ootusega
kõige rohkem. Võib ka tühi leht olla, kuhu saavad juurde kirjutada.
NB! Koolitaja/noorsootöötaja/õpetaja peab olema hästi paindlik
edasise töö meetoditega, samas võib ta ette anda need ootuste
variandid, milleks on ta ise valmis.

•

4) Reeglid paika — konfidentsiaalsus, aja kasutamine

•

5) Kodarate paigutamine rattasse — metafoor — et ratas oleks
ümmargune ja hästi pöörleks, peavad kõik kodarad olema tugevad,
sirged ja õiges kohas!
»» 1. KODAR — oskused: millega tulen hästi toime, millega kiiresti,
millega iseseisvalt- loetelu, kas on mõni tegevus, mis kordub
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kõigis loeteludes. Millise tööga/tegevusega see seostub. Hea
enesekindluse ülesehitamise harjutus.
»» 2. KODAR — huvid „lemmikasjade tegevus” — kui tihti saad
tegeleda, üksi või mitmekesi, kas see maksab jne.
»» 3. KODAR — väärtused HARJUTUS Karjeristid, palgateenijad,
ettevõtjad
»» 4. KODAR — isiksuseomadused HARJUTUS 1: 10 omadust, mis
sind kõige rohkem iseloomustavad ja vali ainult üks, mis kõige
rohkem. Nüüd mõtle sinna juurda nii palju ameteid, kus seda
omadust vajatakse, kui tead. Lõpuks vali sealt meelepärane amet
ja ka alternatiiv. HARJUTUS 2: 8 omadust anda koos selgitusega (spontaansus, analüütilisus, tagasihoidlikkus, energilisus,
kindlameelsus, kannatlikkus, jõulisus, emtaatilisus). Paari kaupa
paigutada tabelisse, mis sind kõige rohkem iseloomustab (vt
ülalpool on selle harjutuse täpne kirjeldus). Sama teha naabri
kohta. Võrrelda enda ja naabri tulemusi — kas jätad sellise
jälje/mulje teistele nagu tahad või näevad teised sinus hoopis
midagi muud? Enesehindamine, kaaslase abil analüüsimine.
»» 5. KODAR — haridus Mis on praeguseks olemas? Millist haridust vajan, et saavutada oma eesmärk? HARIDUSE JA AMETITE
SEOSED. Ametite klassifikaatori järgi väike ettekanne, nt. teine
metoodika võrreldes eelnevate mängudega — vaheldus.
»» 6. KODAR — töökogemus ETTEVÕTLUSE HARJUTUS Firma
loomine — millised ohud võivad ettevõtluses olla, millised on
plussid?
»» 7. KODAR — otsustamine — info täienemisega tuleb eelnevad
otsused üle vaadata. Tähtis on OTSUS OTSUSTADA. HARJUTUS
— alguses ühed tingimused nt. ametite puhul, info täienemisega
pilt muutub täielikult!
»» 8. KODAR — info kogumine — infootsimise kanalite tutvustamine (peab veel töötama meetodite kallal, kuidas seda teha
— kas arvutitega, lastes etteantud skeemi põhjal otsida kindlat
informatsiooni?)
Kodarad toetavad tööturuvõimalusi (sisekumm)
ja karjäärivõimalusi (rehv)
»» Sisekumm: mida järeldan, milliste ametitega on mul võimalik
tegeleda tuginedes eelnevale.
»» Rehv: Minu karjääriplaani siht (kuidas sinna jõuda?)
Oma karjääriratta sisse võib kirja panna mitmeid asju. Üks võimalus
on sõnastada lõppeesmärk või hoopis kirjutada, et kes mind saaks
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rattaga sõitmisel aidata või kui kaua võiks aega minna, et....(jõuda
teatud sihtpunkti).
Ootused on vaja mõne aja pärast üle vaadata — kas täitusid?
Lõpetuseks tuleb vormistada oma karjääriplaan. Kas ratta kujul, oma
elu raamatuna, karjäärikellana või kirjutada näiteks essee — nii nagu
kellelegi meeldib, lähenedes paindlikult ja loovalt.
Rühma arengu juures on hea märgata, kellele ei sobi mõni rühmategevus või lihtsalt ei taha selles osaleda. See võiks olla VAATLEJA — kes
käib rühma juurest rühma juurde, teeb märkmeid ja pärast räägib, mis
ta enda jaoks olulist märkas.

ÜLESANNE — GIGANTIDE ÕLGADEL

(Ülesande kohandas: K.Laur )

Eesmärk ammutada inspiratsiooni teiste suurkujude eeskujust, arendada oskust õppida teistelt ning muuta seeläbi vaateid elule.
Allikas: Michael J. Gelb (2003). „ Avastage endas geenius“. Pegasus
Vaata näidet Lisa1

ENESEHINNANG JA
ENESEKINDLUS
Teoreetiline osa teisel päeval
— K. Laur
Enesehinnang mõjutab oluliselt indiviidi psüühilist heaolu, tema
käitumist ning on seotud paljude sotsiaalsete näitajatega (nt.
saavutusvajadus, töötus, depressioon, ärevus, suhtlemisraskused
jne). Enesehinnang ja enesekindlus on olulised mõjutegurid ka
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karjääriplaneerimisprotsessis, kuna need võivad eesmärkide täitmist
kas pidurdada või toetada.
Enesehinnang on endale omistatud väärtus.
Adekvaatne enesehinnang (seotud positiivse enesehinnanguga)
Inimene väärtustab ennast koos oma vigade ja hüvedega.
Inimesel on vaja teada, mis on tema tugevused ja nõrkused.
Soovitav on võrrelda ennast iseendaga, oma varasema tasemega.

ENESEHINNANGUT MÕJUTAVAD:
•

Ebaõnnestumised ja pettumused (nõrgestavad)

•

Edu ja õnnestumised (aitavad enesehinnangut tõsta)

•

Atributsioonid — igapäevased seletused käitumisele, samuti õnnestumisele ja ebaõnnestumisele

Atributsioonid:
•

Tervislikud, konstruktiivsed ja kohanemist soodustavad seletused. Ebaedu
põhjused on keskkonnas või iseendas,
kuid neid saab kontrollida ja muuta.

•

Mittekonstruktiivsed. Õpitud abitus.
Ebaedu põhjuseks peetakse enamasti
oma võimeid ning seda ei saa muuta.

•

Väga oluline roll on tagasisidel, mida teistelt saadakse

•

Mõtlemisvead (A.Beck)
»» Enamuse ajast määratlevad inimese enesehinnangut tema
MÕTTED.
»» Inimeste mõtted on sageli tegelikkust moonutavad.
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Mõned näited mõtlemisvigadest:
• Enesega seostamine e isikustamine. Nt. keegi
läks ruumist välja — arvan, et põhjuseks olen mina,
mina tegin midagi valesti.
• Suvaline järeldus või üleüldistamine. Nt. tass
kukub maha — olen igavene käpard, mul läheb alati
midagi katki.
• Valikuline üldistamine. Nt. sain matemaatikas kahe
— olen loll. Kuigi ülejäänud hinded võivad olla neljadviied, valitakse välja kõige negatiivsem näide endast.

• Enesekriitika, so negatiivne sisemine hääl, mis ründab isikut. Igal
inimesel on mingil määral kriitiline sisehääl. Madala enesehinnanguga on see valdav.

Mida teeb inimese sisemine enesekriitika?
•

süüdistab sind asjade eest, mis valesti lähevad

•

võrdleb sind teistega — teiste saavutuste ja võimetega

•

seab sulle võimatuid täiuslikkuse standardeid ning karistab väiksemategi vigade eest

•

peab arvestust sinu ebaõnnestumistest ning jätab kõik sinu
saavutused ja tugevused kahe silma vahele

•

sunnib sind olema parim ning kui sa seda ei ole, oled sa eikeegi

•

kasutab sinu kohta sellised nimesid nagu Lollpea, Kole, Isekas,
Nõrk jms

•

loeb su sõprade mõtteid ning veenab sind, et sa oled nende
jaoks igav ja saamatu

•

võimendab sinu nõrkusi, sisendades, et sa ütled alati midagi
rumalat, keerad alati midagi nässu või sa ei lõpeta mitte
kunagi õigel ajal
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Enesehinnang on seotud enesekindlusega.
Enesekindlus on seotud arusaamaga oma võimetest ja kuidas ma
olen võimeline mingit asja sooritama.
»» adekvaatne enesehinnang lisab enesekindlust

»» madal enesehinnang röövib inimeselt enesekindluse
Madala enesekindlusega inimene kardab ennast avada, olla tähelepanu
keskpunktis, taluda kriitikat, küsida abi või lahendada probleeme.
Madala enesekindlusega võib kaasneda väiksemate eesmärkide püstitamine ja inimestega suhtlemisest hoidumine.
Sisemine ja väline enesekindlus
•

Sisemine enesekindlus — annab meile tunde ja usu, et meiega
on kõik korras.

•

Väline võimaldab meil näida ja käituda viisil, mis jätab mulje, et
me oleme endas kindlad.

Mõlemad täiendavad teineteist. Mõlemale on vaja tähelepanu pöörata
ja nendega tegeleda.
Sisemine enesekindlus
•

Enesearmastus

•

Enese tundmine

•

Selged eesmärgid

•

Positiivne mõtlemine

Väline enesekindlus
•

Suhtlemine

•

Enesekehtestamine

•

Enesepresentatsioon

•

Oma tunnete kontrollimine
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ÜLESANNE - MINU ÕHUPALL

(Autor , läbiviija: K.Laur )

Õhupall on miski, mis tõstab meid üles.
Millised on su tähtsaimad „õhupallid“ mis tõstavad ja kergitavad sind
sinu elus, mis aitavad tõsta sinu enesehinnangut?
»» Võib ka täpsustada — mis on sinu viimase nädala õhupallid?
Joonista paberile õhupall või õhupallid ja näita millest need on tehtud —
sõnadest, sümbolitest või ükskõik millest, mida sooviksid kasutada.
Kuidas õhupall/-pallid saaksid lennata veel kõrgemale?

ÜLESANNE — „MIS ON KIRJAS TEISEL POOL?“

(Autor , läbiviija: K.Laur )

Lõika värvilistest paberitest välja erineva suurusega kujundeid (u 3-5).
NB! Piisavalt suured.
1. Kirjuta igale kujundile üks oma puudus, omadus või oskus,
millega sa ise hetkel rahul ei ole.
2. Teisele poole kirjuta, kuidas ja millega sa seda puudust saaksid
kompenseerida, leevendada? Kas on võimalik kasutada mõne
oma tugevuse abi, ehk on vaja midagi juurde õppida, mõnest
harjumusest loobuda jne?
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OLULISED OSKUSED
SUHTLEMISEL JA
NÕUSTAMISEL
(TOETAMISEL, JUHENDAMISEL)
Teoreetiline osa kolmandal päeval
— K.Laur
Hästi arenenud sotsiaalsete oskustega
inimene
(Caldarella & Merell’i uurimuste põhjal kokkuvõtte koostanud K.Laur)
•

Tuleb toime tugevate emotsioonidega

•

Oskab kirjeldada oma positiivseid omadusi

•

On enesekindel

•

Oskab end esitleda

•

Aktsepteerib kriitikat ja reageerib sellele kohaselt

•

Oskab luua, kujundada ja säilitada lähedussuhteid

•

Oskab öelda ja vastu võtta komplimente

•

Märkab ning mõistab teiste emotsioone

•

On teiste suhtes heasoovlik

•

Näitab üles initsiatiivi, osaleb ühistegevustes ning algatab tegevusi

•

Aktsepteerib reegleid ja piiranguid, järgib instruktsioone

•

Oskab seista oma õiguste eest

•

Reageerib ülekohtule

•

Oskab vaidlustada valesid reegleid ja tegevusi

•

Oskab ignoreerida teiste negatiivseid mõjutusi

•

Tuleb toime konfliktidega

•

Oskab töötada iseseisvalt ja väikestes/suurtes gruppides

•

Täidab ülesandeid oma võimete tasandil

•

Oskab abi küsida

•

Oskab nii alluda kui ka juhtida
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1. KUULAMISOSKUSED
Kuulamine on midagi enamat kui kuulmine.
TÄHELEPANU VÄLJENDAMISE OSKUSED
•

Keskendumine kõnelejale

•

Väliste segajate vältimine

•

Sobiva keskkonna loomine

•

Osavõttu väljendav kehahoid

•

Sobilik kehakeel ja kehahoiak

•

Sobilik kaugus

•

Hoidumine häirivatest žestidest ja liigutustest

•

Silmside

VAIKIV KUULAMISOSKUS — anda rääkijale võimalus ise avastada
oma nägemus olukorrast
•

Ukseavajad (Kas ma saan kuidagi aidata? Kas on midagi pahasti?
Kas midagi juhtus? Soovite midagi kommenteerida, küsida?)

•

Hõlbustamine (Rääkige sellest lähemalt. Jätkake, ma kuulan hoolega.
Näiteks? Ma sooviksin sellest rohkem teada.)

•

Osalev vaikimine (osavõtlik näoilme, ootav, rääkija poole pööratud
poos, peanoogutused, kuulamist kinnitavad signaalid: mh, jaa, nii)

•

Tähelepanelik vaikimine

PEEGELDAMISOSKUSED:
•

ÜMBERSÕNASTAMINE (rääkija mõtete ja arvamuste peegeldamine)
»» Ma saan aru, et Sa… Sa arvad, et… Nii, et… Ma sain su jutust
aru, et…
»» Sinu arvates… Kui ma sind õigesti mõistan, siis sa ütled, et…

•

TUNNETE PEEGELDAMINE (rääkija poolt väljendatud tunnete
kokkuvõtlik tagasipeegeldamine) Sa oled… Sa tunned end… Sa…

•

KOKKUVÕTLIK PEEGELDAMINE
»» Võtame seniräägitu lühidalt kokku…Ma panen tähele, et me
jõuame ühe ja sama teema juurde tagasi…
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KÜSIMUSTE ESITAMINE
küsimused info juurde taotlemiseks (avatud küsimused) ja täpsustamiseks (suletud küsimused).

Avatud küsimused

Suletud küsimused

Mida Sa arvad…?
Mida sa tundsid, kui….?
Mis sulle selle juures
meeldis...?
Millal sa vihastad või ärritud?

Kas see meeldis sulle?
See oli huvitav, kas polnud?
Sa vist olid päris ehmunud, eks?
Kas sulle meeldis?
Kas sind ei vihasta, kui….?

2. TAGASISIDE ANDMINE JA VASTUVÕTMINE
TUNNUSTAMINE on midagi head, mida sa näed, tunned, tead
või usud teises olevat ja selle väljendamine teisele inimesele.
Esimene samm tunnustamise suunas on tähelepanu.
Teine samm on — väljendamine (ütlen, näitan välja).

TAGASISIDE ANDMISEL:
Ole täpne. Väldi laiahaardelisi, üldisi lauseid, mida on raske uskuda ja kerge
tõrjuda.
Andke tagasisidet nii, et see aitaks noorukil saada endast ja oma tugevatest
külgedest teadlikumaks.
Pöördu otse teise inimese poole. Sageli pöörduvad inimesed teiste poole
kolmandas isikus või umbisikuliselt, kuigi inimene on ise kohal.
Ole loomulik ja siiras. Pole midagi hullemat, kui kuulda võltsi komplimenti...
Soovitus: Kui te ei leia midagi, mida siiralt öelda, siis on parem see jätta
tegemata.
Loomulikkuse juurde käib ka spontaansus, spontaanne tunnustuseavaldus on
sageli emotsionaalne ja tundub seetõttu eriti mõjus.
Ole teadlik oma/vastuvõtja tunnetest, kui jagad tunnustust. Kas oled
enesekindel või kohmetu? Milliseid reaktsioone, tundeid võib tunnustus vastuvõtjas esile kutsuda?
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KONSTRUKTIIVSE TAGASISIDE andmise eesmärk on:
õhutada inimest saavutama veelgi paremaid tulemusi, mitte aga
kahjustada inimese enesehinnangut süütunnete ja häbi tekitamise
kaudu.
EMPAATIA JA TAKTITUNNE

Enne konstruktiivse tagasiside
andmist mõtle järgmistele
aspektidele:
•

mille kohta tahad tagasisidet anda

•

mis on tagasiside eesmärk, mida tahad selle kaudu saavutada

•

kuidas see tegevus, käitumine vm mõjutab sind

•

mida tahad senise käitumise või tegevuse asemel

•

kus ja millal soovid tagasisidet anda

•

mida soovid tagasisidesaajalt kuulda

•

millist kokkulepet ootad

•

kuidas kavatsed käituda tagasisidesaaja vastupanu või meelehärmi puhul

TAGASISIDE
on informatsioon käitumise
elementidest:
•

mida nägid ja kuulsid

•

mõjust, mida kogesid

•

kuidas ennast tundsid
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Muutused hoiakutes ja arusaamades ei ole väljast vaatlejale nähtavad,
seetõttu on oluline tagasiside käigus eneseanalüüsile suunamine.
•

Mis on läinud hästi, millega oled rahul?

•

Mis on see enda tegevuses, millega sa ei ole rahul? Mis võiks olla
teisiti?

•

Milliseid konkreetseid samme on võimalik teha muutuseks? Millal
need sammud astud?

KRIITIKA VASTUVÕTMINE
•

Oluline on eristada tõsiasjad tunnetest ja oma arvamustest.

•

Tuleb vaadata argumente ja neid nõuda kui neid ei ole.

•

Ära raiska aega ja tundeid ebaõigele kriitikale.

•

Ära ka koheselt suhtu kriitikasse eitavalt.

•

Pööra tähelepanu sisule, argumentidele.

•

Suhtu avatult asjalikku kriitikasse.

Parim viis kummutada teise väär seisukoht on vastandada sellele õige.

3. POSITIIVSE MÕTLEMISE ARENDAMINE
•

Aidake leida positiivseid tähelepanekuid

•

Julgustage noori iseendaga positiivselt rääkima
»» Nt. Ma saan sellega hakkama. Ma olen suurepärane jalgpallur.
Ma olen enesekindel. Mulle meeldib oma välimus. Eksamid on
väljakutse ja mulle meeldivad väljakutsed — need on põnevad.

•

Üldistuste ja liialduste vältimine
»» Nt. Mari jääb alati hiljaks. / Mari on selle nädala jooksul juba
kaks korda hilinenud.
»» Nt. Ma ei tee kunagi midagi õigesti. / Mul läks see jälle valesti.

Vt ka ülesannet „Gigantide õlgadel“.
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4. EESMÄRKIDE PÜSTITAMINE JA
SAAVUTAMINE
Eesmärgid peavad olema:
•

Isiklikud — püstitatud just konkreetse noore võimeid silmas pidades

•

Realistlikud ja elulähedased

•

Osadeks jagatud, millega on võimalik toime tulla.

•

Võimaldama tunnustamist. Enesetunnustamine

•

Paindlikud

•

Respekteeritud

ÜLESANNE — KAS MA NÄEN VÕI MA ARVAN?

(Läbiviija: K.Laur )

Vajaminevad vahendid:
Pildid, fotod ajakirjadest, postkaardid jms.
Igaüks ütleb oma pildi kohta vähemalt 2 lauset:
„Ma näen …“
„Ma arvan…“
Fakt: üldiselt aktsepteeritud, vastavas ajas ja ruumis kehtiv tõde
Arvamus: isiku või grupi seisukoht antud küsimuses
Kuulujutt: kontrollimatu informatsioon tundmatust allikast
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5. ANALÜÜSIOSKUSED
Eneseareng on seotud oskusega kogemusi analüüsida ja neist
õppida.
Kolb’i kogemusliku õppe mudel

Antud mudel on heaks aluseks erinevate kogemuste analüüsimiseks.

ÜLESANNE — OMA KOGEMUSTE ANALÜÜS

(Autor , läbiviija: K.Laur )

Joonistage paberile inimene.
Seejärel täitke erinevad kehaosad järgmiste analüüsi-teemadega.
•

Käed - mida tegite? — kogemus (harjutus, mäng, projekt vm)

•

Süda - mida tundsite? - emotsioonid, tunded, mida kogesid, (ikka
veel tunned) seoses antud kogemusega.

•

Pea - analüüs - protsess, mis läks hästi, mis oleks võinud paremini
minna?

•

Jalad - kuhu viivad edasi? - mida teed järgmine kord teistmoodi,
uued mõtted, edasiarendused

Võib lisada ka kohvri, kuhu märgitakse vajadused lisateadmiste ja
oskuste järele.
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Lisa1
NÄIDE “GIGANTIDE ÕLGADEL”
CHRISTOPH KOLUMBUS
(1451 - 1506)
“Seilake ulgumerele: tugevdage optimismi,
nägemust ja söakust!”
Ajal, mil enamiku maadeuurijate ekspeditsioonid kulgesid paralleelselt
rannikuga, võimalikult lähedal maismaale, võttis Kolumbus kursi silmapiirile, otse tundmatusse.
Ta oli esimene, kes purjetas laevaga üle Atlandi Vanast Maailmast Uude
Maailma.
Kolumbuse geniaalsus innustab teid pürgima unistuste täitumise poole,
olgu selleks siis uus töökoht, teistsugune suhe, võimalus arendada
varjatud andeid või elada mõnes teises maailma nurgas.
Kui olete rahutu, nördinud või tüdinenud harjumuste turvalisest rannajoonest, siis Kolumbuse meeletu optimism, veenev nägemus ja kirjeldamatu vaprus aitavad teil edukalt seilata elu ulgumerel.
Saavutuste kokkuvõte:
•

Vaatamata koolihariduse puudumisele, koostas Kolumbus mereretke
plaani ja kogus edukalt tõendeid, näitamaks, et see on võimalik.

•

Tema esimene reis Uude Maailma lõppes 1492.aastal.

•

Heade navigatsioonioskuste abil avastas ta Atlandi ookeani tuulesüsteemi toimimispõhimõtted, nii, et Euroopa ja Ameerika vaheline
ühendus ei katkenud enam kordagi.

•

Ta sai jagu vastuseisust ja sooritas ikkagi veel kolm merereisi, olles
esimene, kes avastas ja kirjeldas Lõuna-Ameerika mandrit 1498.
aastal.

•

Ta rajas ülla suguvõsa, ehkki ta isa oli olnud lihtne kangur — avastuste ajastu tee-seda-ise-mees.

Kolumbus ja Sina:
•

Mil viisil hoidud oma tuttava rannajoone lähedale?

•

Millisel elualal võiksid harjumusest “ristjoones kaugenemisest” kõige
rohkem kasu saada?

•

Kas suudad luua nägemust uutest võimalustest? Milline see on?

•

Kas oskad nägemuse teostamiseks tuge leida vajalikest teadmistest
ja kogemustest? Mida oleks veel vaja teha? Milline on Su plaan?
Millest alustad? Millal?
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ARENDAGE OPTIMISMI
•

Optimism ja sitkus ebaõnne palge ees, on pikaajalise edu pant nii üksikisikutele
kui ka organisatsioonidele.

•

Need, kes hindavad tagasilööke progressi raames, jätkavad palju suurema
tõenäosusega pürgimist edu poole.

Shakespeare: “Me kahtlused on reeturid ja sunnivad meid loobuma sest heast, mida
tihtipeale suudaksime saavutada, kui me ei pelgaks üritada.”

Optimismi keskpunktiks on seletav strateegia

St kui asjad viltu veavad, kas te siis seletate seda iseenda üldise suutmatusega ja
demotiveerite end (määrates tulevikukatsed samuti luhtuma) või tõlgendate sündmuste käiku hoopis põhjusena, et õhutada end õppima, kohanema ja võtma ette
uusi katseid edu saavutamiseks?
Kas tunned inimesi, kes on pessimistlikud (kahe halva vahel valides otsustab
mõlema kasuks) ja kes on optimistlikud (kahe halva vahel valides tunneb rõõmu
valikuvabadusest)?
Mana nad vaimusilmas ette ja proovi tunnetada, millist mõju ellusuhtumine avaldab
või on avaldanud nende elukvaliteedile.
Kuidas on need suhtumised Sinu elukvaliteeti mõjutanud? Milliseid näiteid on Sul
tuua?

„RANNAJOONE“ TEADVUSTAMINE
Tee nimekiri oma igapäevaelu turvalistest ja mugavatest harjumustest.
Sea endale eesmärgiks avastada ja loetleda vähemalt üks “rannikuharjumus” alltoodud valdkondades.
Ära hinda neid heaks/õigeks ega halvaks/valeks, lihtsalt otsi harjumuslikke
käitumismustreid:
•
•
•
•
•
•

Kõnnak
Kuulamisharjumused
Suhtumine rahasse
Söömisharjumused
Kõnelemisharjumused
Vaba aja veetmise harjumused

Kui ühe “rannikuharjumuse” muutmine parandaks drastiliselt Sinu elukvaliteeti, siis
milline nimelt?
* Kui Sa kehastaksid Kolumbuse optimismi, nägemust ja söakust, siis mil moel Sa
oma elus nüüd “ristjoones suunduksid”?
Pühenda aega kirjutamisele teemal: “Oma Uue maailma leidmine”
Kasutatud materjal: Michael J. Gelb (2003). „ Avastage endas geenius“. Pegasus.
Ülesandeks kohandas K.Laur.
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Koolitusel aset leidnud grupitööde
ja rühmaarutelude kokkuvõtted ning
probleemide ja võimalike lahenduskäikude kaardistused
World Café meetodil toimus kolmandal koolituspäeval grupitöö:
Noorsootöötaja karjääriteemaga seotud probleemid, mis vajavad kiiret lahendamist.
Alljärgnevalt nelja rühmaarutelu tulemused:
1. KUIDAS TOETADA RASKEID NOORI?
Võimalused:
•

Tugiisik
»» keda noor usaldab

»» karismaatiline eestvedaja

»» noortejuht kaardistab need isikud
»» kes leiab?

»» kuidas leida?

»» iidol, kohtumised kuulsustega
•

Tegevus
»» kuidas tekitada huvi?

»» kaasata tegevusse juba eos

»» reeglid, meeskonnatööga arvestamine

»» kohustuse andmine, vastutus ja ülesanded
•

Aeg
»» koolis on vähe aega

»» ei saa kohe „asja juurde asuda“
»» tuleb aega võtta!
•

Suhtlemine
»» usalda, aga kontrolli
»» tunnustamine!

»» raske noor on ise kompleksis
»» laskuda tema tasandile
•

Sõbralikkus
»» olla mingis muus keskkonnas, muus rollis
»» arvestamine

»» nad tahavad väga rääkida — kuula!
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2. NOORSOOTÖÖTAJA KARJÄÄRINÕUSTAJANA + , –

+
•

Hea kättesaadavus

•

–
•

Pädevuste puudumine?

Vahetu suhtlemine, juba
tuttav inimene

•

Liiga palju kohustusi

•

Märkab rohkem

•

Rollikonfliktid

•

Pidev kontakt

•

Nõutakse rohkem, kui
oled nõustaja

•

Mugavam kui koolis

•

Võimete alahindamine

•

Kooli huvijuht noortele
lähemal

•

Praktikust nõustaja vs
teoreetik

3. NOORE KARJÄÄRIPLAANI KOOSTAMISE RASKUSED —
TOETAMISE VÕIMALUSED
•

Noorte inimeste elud ja huvid on väga muutlikud — palju erinevaid
võimalusi, karjäärinõustamise baasoskused

•

Otsustusvõimetus vs. liigne enesekindlus — suhtlemisoskuste
arendamine

•

Noorsootöötaja kardab karjäärinõustaja rollis ebaõnnestuda — baasoskused, esinemisjulgus, maailmapildi avardamine

•

Puudulik toetussüsteem — info kättesaadavus, projektikirjutamisoskused jms.

4. OMA AJA PLANEERIMINE
•

Vaba päev peale väga pikka tööpäeva (hilisõhtused üritused)

•

Tuleb julgeda öelda“ei“

•

Muretult lükkad edasi tööd, mis pole kiireloomulised

•

Lisatöö (töö peale tööd) puhul on suhtumine oluline

•

Pikemas plaanis tööpinge jagamine (detsembris palju tööd, jaanuaris haiguslehel)
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•

Tead oma õigusi, kohustusi ja kaitsed neid

•

Kella 5st uks kinni ja kõik

Koolituse I sessiooni fotod koos rühmatööde piltidega on aadressil
http://album.ee/user/257617

KASUTATUD
KIRJANDUS JA
KASULIKKU
LUGEMIST
Allik, J. jt. ISIKSUSE PSÜHHOLOOGIA. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003.
Bachmann,T., Maruste, R. PSÜHHOLOOGIA ALUSED. Tallinn, 2001.
Berne, E. SUHTLEMISMÄNGUD. Väike Vanker, 2001
Bolton, R. IGAPÄEVAOSKUSED. Kirjastus Väike
Vanker, 2002/2006 Raamat sisaldab palju ideid erinevate suhtlemisolukordade lahendamise kohta.
Butterworth, G., Harris, M. ARENGUPSÜHHOLOOGIA
ALUSED. Tartu, 2002
Covey, S. VÄGA EFEKTIIVSE TEISMELISE 7
HARJUMUST. Odamees OÜ, 2001.
Covey, S., R. VÄGA EFEKTIIVSE INIMESE 7
HARJUMUST, Kirjastus Ilo, 1999/2008
Dainow, S. ELU VÕIMALIKKUSEST KOOS TEISMELISEGA. Varrak, 1997
Fennell, M. VÕIT MADALA ENESEHINNANGU ÜLE. Tänapäev, 2005.
Gordon, T. ÕPETAJATE KOOL.Väike Vanker, 2006
Hayes, N. SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA ALUSED. OÜ Külim, 2002.

34

Sisukord

Kasutatud kirjandus

Avastame Geeniused

Kehoe, J., Fischer, N. LASTE MÕTTEJÕU
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Kirjastus Väike Vanker, 2000, 2004
Mcleod, J., NÕUSTAMISOSKUS. Kirjastus Väike Vanker, 2009.
NOORE HEADE MÕTETE RAAMAT. BGC Grupp, 2005
Kogumik 40 Eesti tipptegijate mõtetest karjääriplaneerimise teemadel, nt riigieksamid, haridusvalikud, ettevõtlikkus, unistuste karjäär,
õnnelik tööelu, eesmärkide püstitamine ja nende elluviimine.
KARJÄÄRITEENUSED EESTIS 2007. SA Innove, 2007
Trükis annab ülevaate karjääriteenuste valdkonnast ja hetkeolukorrast.
ÜHISELT TULEVIKKU. KARJÄÄRISPETSIALISTIDE JA LASTEVANEMATE
KOOSTÖÖ. SA Innove, 2007
Trükis on mõeldud eelkõige karjäärispetsialistidele. Aga miks mitte ka
klassijuhatajatele, õpetajatele, lasteaiaõpetajatele - kõigile noortele
ja nende vanematega kokku puutuvatele inimestele? Raamat ei anna
juhendeid, vaid on pigem mõeldud inspiratsiooniallikaks ja teerajajaks
erinevate koostöövormide teadvustamisel. Laiad teemad on karjäär
ja karjääriplaneerimine, koostöö, lapsevanema rollid, enesetundmine,
õppimisvõimalused ja töömaailm, otsustamine ja planeerimine.
Saar, T. TEE UNISTUSTE TÖÖKOHANI. Kirjastus Eesti Ekspress, 2009.
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Internet:
www.rajaleidja.ee
www.innove.ee
www.tulevikuredel.ee
www.tta.ee
www.taskuraha.info
Ametite ja kutsealade andmebaas: www.rajaleidja.ee/akab
Noorteportaal NIP www.nip.ee
Ülikoolide karjäärikeskused:
www.tlu.ee/career
Tallinna Ülikooli karjääri- ja nõustamiskeskus
www.ut.ee/career
Tartu Ülikooli karjääri- ja psühholoogilise nõustamise talitus
www.ttu.ee/karjaar
Tallinna Tehnikaülikooli karjääriteenistus
Veel kasulikke linke:
www.noored.ee
www.mitteformaalne.ee
www.heategu.ee

KOOLITAJATE
KOMMENTAAR
TULEVIKUSUUNAD JA SOOVITUSED
Koolitusel osalejate töövaldkond oli mõneti erinev — alates noortetubade töötajatest kuni koolide karjäärikoordinaatoriteni. Kuna koolitajatena teadsime erinevatest ootustest, siis koostasime koolituse ka
vastavalt sellele. Samas võisid mõne osaleja ootused jääda täitumata,
kuigi tagasiside seda ei näidanud. Järgmiste gruppide moodustamisel
tuleks veelgi rohkem rõhku panna sarnase taustaga osalejate komplekteerimisele. Nii saab ka ootused paremini täidetud ja programm
kujuneb konkreetsem. Samas oli erinev taust jällegi rikastav ja mitmekülgset mõtlemisainet pakkuv mõjutegur, mis antud teema kontekstis

36

Sisukord

Koolitajate
kommentaar

Avastame Geeniused

oli jällegi positiivne. Tulevikus tasuks antud koolitust teha 2+2 koolituspäeva raames, kuna viimase päeva tempo oli ikkagi liialt intensiivne.
Samas pole mõtet teha lisapäeva pelgalt kokkuvõtete tegemiseks.
See oli ka osalejate palve ja soovitus, et kolmas päev oleks samuti
tegus ja asjalik ning et põhitegevus ei oleks omavaheline analüüs
ja kokkvõtted. Koolitus võib ka olla 3-päevane (kõik päevad järjest).
Samas lisaväärtust andis ka vahepealne periood, kus sai koolitusel
proovitut praktiseerida ja koduülesandeid teha. Seetõttu oleks kahju
sellisest võimalusest loobuda. Aga lõpplahendus on juba edaspidistest
võimalustest tingitud.

HINNANG KOOLITUSELE
Koolituse ettevalmistav periood oli huvitav — partnerkoolitajaga
tutvumine, kontseptsiooni arutelu töörühmas tegutsemine, materjali
süstematiseerimine.
Koolitus oli sisuliselt mahukas, hõlmates teoreetilisi teemasid ja praktilisi harjutusi koos analüüsidega. Praktiliste harjutuste valik tugines
põhimõttel, et neid oleks noorsootöötajatel võimalik oma noortega
igapäevases tegevuses kasutada.
Koostöö koolitajate vahel laabus hästi. Nii ettevalmistaval perioodil
kui ka koolituse käigus olid koolitajad paindlikud, sünergilised ja
eesmärgikindlad.
Koolitus vastas eesmärkidele ja täitis koolitajate poolt planeeritud
ülesanded.

Aruanne
Koolitus toimus 8.-9. oktoobril Saku
mõisas ja 6. novembril 2009 Tallinnas.
Koolitajad: Kristel Laur ja Sirli Kriisa
Keeletoimetaja: Terje Henk
Graafiline disain: Norman Orro

Koolitus oli rahastatud Euroopa
Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidavast programmi
„Noorsootöö kvaliteedi arendamine.“
1.1.0201.08-0001 ressurssidest.
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