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Aktiivtöö. Mõtlemiskaabud

Teema: uimastite tarvitamise põhjused ja mõju.
Alateema: uimastitarvitamisega kaasnevad riskid.

Õpitulemused. Õpilane:
 • demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid viise, kuidas langetada otsuseid tervisega seonduvate 

valikute puhul individuaalselt ja koostöös teistega*;
 • kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja toimetulekule*;
 • analüüsib eri tahkudest alkoholitarvitamisega seotud riske.

Vajalikud materjalid. Tööleht (mõtlemiskaabude kaardid).

Taust. Tänapäeva koolis tuleb üsna sageli ette, et õpilased püüavad klassivälistel üritustel 
alkoholi pruukida. Samuti on üsna populaarsed peod sõprade pool, kelle vanemaid kodus pole 
(nn majapeod), või üüritud ruumides (nn saunapeod). Taolistel pidudel alkoholi pruukimisel võivad 
olla ohtlikud tagajärjed. Alkoholi joomine suurtes kogustes, vahel ka segamini teiste uimastitega 
võib põhjustada tõsiseid tervisehäireid ja isegi surma (näiteks alkohol koos ecstasy tablettidega 
või GHB ehk nn korgijoogiga). Õpilaste arusaam alkoholi toimest organismile võib olla ühekülgne 
ning seotud müütidega. Seetõttu on alkoholitarbimise ennetamiseks või vähendamiseks 
oluline pakkuda õpilastele võimalust analüüsida alkoholitarbimisega seotud olukordi erinevate 
lähenemisnurkade alt. Käesolevas töös on selleks kasutatud nn kuue mõtlemiskaabu meetodit.

Kuue mõtlemiskaabu metoodika
Euroopa üks kuulsamaid mõtlemise uurijaid Edward de Bono (sünd 1933 Maltal), kel on teaduskraade 
meditsiinis ja psühholoogias (Oxfordi ja Cambridge’i ülikoolidest) ja kes töötab nii akadeemilises sfääris 
kui ärimaailmas, nt suurfirmade IBM, Ericsson, Nokia, Bosch jt juures nn uue mõtlemise konsultandina, 
on tuntud oma nn kuue mõtlemiskaabu (Six Thinking Hats) teooriaga. Selle metoodika puhul sümboli-
seerivad erinevaid mõtteviise eri värvi kaabud. Erinevad mõtlemisviisid võimaldavad probleemi või 
situatsiooni laiemalt ning mitmekülgsemalt käsitleda. De Bono väitel on õige ja aruka otsuse tegemiseks 
vaja tasakaalustatud mõtlemist, sealjuures on oluline vältida äärmusi, nii pelgalt emotsionaalset kui ka 
vaid loogikal põhinevat kriitilist lähenemist. 

Tunni sissejuhatus. Aktiivtöö sissejuhatuseks rääkige koos üle alkoholi toime organismile (vt teooria 
osa ja vajadusel II kooliastme aktiivtöö ”Alkohol ja keha”). Kasutage selleks ajurünnaku meetodit ja leidke 
võimalikult palju vastuseid küsimusele, kuidas alkohol organismile kahjulik on.

Põhitegevused

1. Jagage õpilased kuude gruppi. Grupitöö sisuks on alkoholi tarvitamisega seotud probleemse 
olukorra arutelu, kus erinevad grupid kasutavad erinevaid mõtlemisviise.

2. Lugege õpilastele ette järgnev situatsioon. Vajadusel jagage see gruppidele ka paberil.

8. klassi õpilased otsustavad korraldada peo ilma klassijuhataja ja teiste täiskasvanuteta. 
Leitakse üksildases kohas järve ääres asuv saun, mida saab odavalt üürida. Lepitakse kokku, 
et iga tulija võtab kaasa mingi alkohoolse joogi. Pidu toimub järgmisel reedel. 

Millised tagajärjed võivad selle peoga kaasneda? Väljenda õpilase seisukohti!
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3. Jagage igale grupile probleemi analüüsimiseks erinev juhend, nn erinevat värvi kaabu (üks 
mõtlemiskaabude kaart). Arutage klassiga tööjuhend ehk kuue mõtlemiskaabu metoodika enne 
tööle asumist üheskoos läbi. Kasutage slaide õpetaja lisamaterjalist. Küsige õpilastelt juurde 
näiteid (näiteks rühm, kes töötab kollase kaabuga, mis sümboliseerib positiivset mõtlemist, võiks 
lisada, et reede on peo jaoks väga hea päev, sest siis ei pea järgmiseks päevaks õppima). Vajadusel 
jagage töö käigus erinevatele gruppidele lisaselgitusi.

4. Paluge iga rühma esindajal teistele tutvustada kokkuvõtet oma rühma tööst. Viimasena esineb 
sinise kaabu grupp. NB! Sinise kaabu grupp on sisuliselt ekspertgrupp, kes teeb kokkuvõtte 
teiste rühmade öeldust ning lisab uusi seisukohti. Seetõttu peaksid gruppi kuuluma parema 
suhtlemis- ja üldistusoskusega õpilased. Kui klass pole harjunud grupitöödega või kui te pole 
kindel, et õpilased tulevad toime kokkuvõtte tegemisega, siis jätke sinine kaabu endale ning tehke 
ise kokkuvõte.

Põhisõnum. Rõhutage õpilastele, et alkoholi tarvitamisega kaasneb väga palju riske ja tark on 
oma otsused põhjalikult ja igast vaatenurgast läbi kaaluda.

Lõiminguvõimalused. Töö pakub võimalusi lõiminguks bioloogia (alkoholi toime organismile), eesti 
keele (oma arvamuse sõnastamine etteantud mõttemalli kohaselt) ja tööõpetusega (erinevate kaabude 
meisterdamine).

Kasutatud kirjandus
1. Härma, K 2003. Proovi järele – ajurünnaku asemel quickstorming. – Director nr 3.
2. Kidron, A 2000. Leidlik meel. Tallinn, kirjastus Mondo. Trasberg, K 2005. Edward de Bono 

õpetab loovalt mõtlema. – Õpetajate Leht nr 28.
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Tööleht

Mõtlemiskaabude kirjeldused rühmadele.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erapooletus

Valge kaabu sümboliseerib erapooletust ja objektiivsust. Probleemi 
kohta esitatakse vaid olulist informatsiooni, mis on vajalik olukorra 
mõistmiseks – olulisi fakte, numbreid, kuupäevi jne (nt teadmisi alkoholi 
mõjust organismile).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emotsionaalsus

Punane on emotsioonide ja intuitsiooni kaabu. Siin esitatakse probleemi 
või olukorra kohta ainult emotsionaalseid reaktsioone („See on vahva!“, 
„See on hirmus!“, „See on nii naljakas!“).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Positiivsus

Kollane kaabu sümboliseerib päikesepaistet, positiivsust. Siin nähakse 
ainult probleemi või olukorra positiivseid külgi, ollakse optimist, 
usutakse, et kõik läheb hästi („Tuleb vahva pidu“, „See pidu ühendab 
meie klassi“ jms).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Negatiivsus

Must kaabu sümboliseerib kriitilisust. Nähakse vaid raskusi, ohte ja riske, 
ollakse kahtlustav ja vaidlustatakse kõike („See on ohtlik ettevõtmine, 
sest...“).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loomingulisus

Roheline kaabu sümboliseerib erinevate valikuvõimaluste otsimist 
ja loovat mõtteviisi. Püütakse loobuda tavapärasest mõttemallist ja 
üritatakse leida midagi täiesti uut probleemi või olukorra lahendamiseks 
(nt muud võimalused klassikaaslastega laheda peo korraldamiseks).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terviklikkus

Sinine kaabu sümboliseerib tervikmõtlemist. Kõrvutatakse eri lähene-
misviise ja arvamusi, püütakse luua tervikut ja võtta vastu otsus probleemi 
või olukorra suhtes (võetakse kokku teiste gruppide esitatud seisukohad, 
tehakse üldistav kokkuvõte).
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