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Aktiivtöö. Saame tuttavaks

Teema: suhete loomine, lähisuhted.
Alateema: vestluse alustamine, vestlemine ja vestluse lõpetamine.

Õpitulemused. Õpilane:
 • demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad kaasa suhete loomisele ja säilitamisele*;
 • toob näiteid, kuidas alustada, hoida ja lõpetada vestlust.

Vajalikud materjalid. Töölehed (võimalusel printida eri värvi paberitele, võttes eeskujuks õpetaja 
lisamaterjalis toodud osaoskuste värvid, vt õpetaja lisamaterjal), õpetaja lisamaterjal.

Taust. Üheks riskiteguriks uimastite tarvitamisel on ebakindlus suhtlemisel, mida uimastite abil 
vähendada püütakse. Ebakindlus võib tekitada paljudele noortele ebamugavust ning takistada 
sõpru leidmast ja teistega suhtlemist. Suhtlemisoskusi, sh vestlusoskusi, on aga võimalik õppida 
ja harjutada. Head suhtlusoskused suurendavad enesekindlust ning võivad vähendada riski 
uimasteid tarvitada. 

Tunni sissejuhatus. Tooge näide mõne olukorra kohta, kus suhtlemine on teie jaoks olnud raskendatud 
(nt olete sõbra sünnipäeval, kuid peale sõbra ei ole ühtegi teist tuttavat). Küsige õpilastelt, millistes 
olukordades on nemad tundnud suheldes raskusi. Selgitage, et paljud inimesed, sh noored, võivad 
tunda suhtlemisel ebakindlust ja see on täiesti tavaline. Võib siiski juhtuda, et liigne häbelikkus hakkab 
elu segama, tekitab suheldes ebamugavust ning inimene soovib olla julgem ja suhelda vabamalt. 
Suhtlusoskusi on võimalik õppida ja harjutada ning nii ennast enesekindlamalt tunda.

Põhitegevused
1. Paluge igal õpilastel välja mõelda mõni suhtlemisega seotud olukord, kus võiks end tunda 

ebakindlalt või häbelikult. Paluge igal õpilasel üks situatsioon paberile kirjutada, korjake 
need kokku ja lugege ette. Teine võimalus on läbi viia klassis ajurünnak teemal „Millised 
suhtlusolukorrad võivad tekitada ebakindlust või häbelikkust?“ Arutlege, milliseid neist võib 
sagedamini ette tulla. Selgitage õpilastele, et on loomulik tunda end uues olukorras ebakindlalt. 
Ebakindluse vähendamiseks saab aga õppida ja harjutada oskusi, mis võimaldavad meil tutvuda 
uute inimestega ja saada uusi sõpru.

2. Tutvustage õpilastele mõtteid ja tegevusi, mis aitavad vähendada häbelikkust ja suurendada 
enesekindlust (vt õpilase tööleht „Mosaiik 1“). Tehke näitena läbi erinevaid võtteid ebakindluse 
vähendamiseks kontakti luues (nt tervitamine ja naeratamine, teise inimese rolli võtmine, 
stsenaariumi järgi harjutamine vms).

3. Selgitage, et järgnevalt hakkate harjutama erinevaid vestlemisega seotud oskusi. Joonistage 
või näidake tahvlile osaoskuste joonis (vt õpetaja abimaterjal). Osaoskused moodustavad kokku 
terviku ehk mosaiigi. Jagage õpilased viide rühma ehk mosaiigiosasse. Võimalusel moodustage 
klassis „saarekesed“, mille vahel õpilased liikuda saavad. Igasse „saarekesse“ pange üks tööleht 
ühe osaoskuse harjutamise juhendiga („Mosaiik I–V“) ning silt seal harjutatava oskuse nimetusega. 
Selgitage õpilastele, et järgnevalt liiguvad rühmad klassis ringi ja nende ülesandeks on harjutada 
kõiki osaoskusi. Õpetaja märguande peale liigutakse edasi järgmise oskuse juurde, kuni kõik 
„saarekesed“ on läbitud. Tehke üks näide koos läbi. Kui kõik rühmad on kõik osaoskused läbi 
teinud, andke õpilastele tagasisidet ja vajadusel korrigeerige. 
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4. Järgnevalt paluge igal rühmal valida üks tunni algul kirja pandud olukordadest ning välja 
mõelda stsenaarium, kuidas selles olukorras toime tulla (võite välja pakkuda ka mõne uue 
olukorra, nt ”Olen esimest päeva uues koolis”, ”Olen peol, kus ma ei tunne peaaegu kedagi” vms). 
Seejärel paluge esitleda stsenaarium rollimängus, kus tuleb demonstreerida eelnevalt õpitud 
vestluse alustamise, jätkamise ja lõpetamise oskusi. Andke õpilastele tagasisidet ja tunnustage 
vestlusoskuste kasutamise eest. 

5. Kodutööna paluge igal õpilasel kavandada oma suhtlemisoskuste arendamiseks plaan (vt tööleht). 
Plaan tuleb kodutööna ellu viia ning kirja panna, kuidas see õnnestus. Järgmises tunnis küsige 
õpilastelt tagasisidet: mida plaanitust oli lihtne täita? Mis osutus keeruliseks? Kuidas keeruliste 
olukordadega toime tuldi?

Põhisõnum. Rõhutage, et see on loomulik, kui inimesed ennast suheldes ebakindlalt tunnevad. 
Ebakindluse vähendamiseks on võimalik õppida ja harjutada erinevaid oskusi. Liigse ärevusega 
toimetulekuks saab kasutada eneseregulatsiooni tehnikaid. 

Lõiminguvõimalused. Töö pakub võimalusi lõiminguks eesti keele (lausete sõnastamine), 
ühiskonnaõpetuse ja võõrkeelega (suhtluse alustamine eri kultuurides, kehakeel suhtlemisel eri 
kultuurides).

Kasutatud kirjandus
1. Botvin, G J. LifeSkills Training. Promoting Health and Personal Development. Teacher’s 

Manual 2. 
2. Meeks, L, Heit, P, Page, R 2009. Comprehensive school health education. Totally awesome 

strategies for teaching health. Sixth Edition. New York: McGraw-Hill.
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Tööleht

Mosaiik I. Ebakindluse vähendamine

Üks olulisi suhtlemisoskusi on vestlusoskus, mis koosneb mitmest eri oskustest. Üks neist 
on oskus vähendada oma ebakindlust suhtlemise alustamisel.

Selleks harjuta järgmiselt. 
1. Alusta lihtsate olukordadega:

 • tervita („Tere!“, „Hei!“, nooguta, naerata, lehvita);
 • ütle komplimente;
 • esita küsimusi.

2. Näitle:
 • võta kellegi roll, kes tundub sulle olevat hea suhtleja;
 • kujuta, et sul on ees mask ja keegi ei tunne sind ära.

3. Mõtle välja stsenaarium:
 • valmista ennast ebamugavateks olukordadeks ette nagu filmistsenaariumis –  

mõtle välja, kuidas käitud ja mida ütled. 

4. Harjuta:
 • harjuta kodus, kuidas käituda eri olukordades (võid teha seda peegli ees,   

kasutades juba eelnevalt välja mõeldud stsenaariumi);
 • harjuta rääkimist kõva häälega.

5. Suhtle inimestega, keda sa juba hästi tead:
 • harjuta silmside hoidmist, enesekindlust väljendavat kehakeelt, tutvustamist,  

vestlemist, küsimuste küsimist ja muud sellist inimestega, kelle juuresolekul   
sa end mugavalt tunned.

6. Ole järjekindel:
 • harjuta ja jätka oma oskuste parandamist, siis tunned ka edu;
 • võid pidada päevikut, kuhu paned kirja oma edusammud.
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Mosaiik II. Kontakti loomine ja vestluse alustamine

Üks olulisi suhtlusoskusi on vestlusoskus, mis koosneb mitmest eri oskusest. Üks neist on 
kontakti loomine ja vestluse alustamine.

Selleks harjuta järgmiselt. 
1. Tervita inimesi:

 • ütle „Tere!“, Hei!“;
 • nooguta, naerata, lehvita jne.

2. Mõtle välja häid vestluse alustamise lauseid, milleks võib olla:
 • ennast tutvustav lause („Tere, minu nimi on Kati/Peeter, me vist ei ole varem   

kohtunud“);
 • küsimus („Kas sa tead, millal...?“); 
 • kompliment („Mulle meeldib...“).

3. Küsi küsimusi, näiteks:
 • „Kuidas minna...?“; 
 • „Kas sa tunned Peetrit/Katit?“;
 • „Kus sa elad?“;
 • „Kus koolis sa käid?“;
 • „Mida sulle meeldib teha?“;
 • midagi inimeste kohta, keda mõlemad tunnete;
 • midagi ilma kohta.

4. Tee kompliment, näiteks „Hei, ma ei saanud lihtsalt ütlemata jätta, et...“:
 • „... mulle meeldib su T-särk!“ (riietuse kohta);
 • „... sul on lahe soeng!“ (välimuse kohta);
 • „... sa oled hea laulja!“ (oskuse kohta);
 • „... sa tead väga häid anekdoote!“ (inimese kohta üldiselt).

5. Aita midagi teha:
 • midagi tõsta;
 • üles otsida vms.
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Tööleht

Mosaiik III: Vestlemine

Üks olulisi suhtlusoskusi on vestlusoskus, mis koosneb mitmest eri oskusest. Üks neist on 
oskus vestlust üleval hoida.

Selleks harjuta järgmiselt.
1. Küsi küsimusi!
2. Räägi mõni lugu sellest, mis on sinuga juhtunud.
3. Lase teisel inimesel rääkida enda kohta.
4. Väljenda huvi teise inimese hobide, võimete vms vastu.
5. Ole rõõmus ja positiivne.
6. Naerata!
7. Ole aktiivne kuulaja, näidates välja huvi teise inimese vastu.
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Tööleht

Mosaiik IV: Vestlemine — avatud küsimused

Üks olulisi suhtlusoskusi on vestlusoskus, mis koosneb mitmest eri oskusest. Üks neist on 
avatud küsimuste küsimine.

Selleks harjuta järgmiselt.
1. Loe läbi järgnev avatud ja suletud küsimuste tutvustus.

Avatud küsimuste küsimine on oluline vestlemise osa. Avatud küsimused annavad 
võimaluse rääkida ja selgitada, suletud küsimustele saab aga vastata napilt, öeldes 
kas jah või ei. 

Suletud küsimused algavad küsisõnaga kas: „Kas sulle meeldis eilne korvpallimäng?“ 
Avatud küsimused on näiteks: „Mida sina arvad?“, „Kuidas sulle tundub?“, „Räägi 
mulle sellest!“ Näiteks nii: „Mida sa arvad eilsest korvpallimängust?“

2. Muuda järgmised suletud küsimused avatud küsimusteks.

Kas sa homme peole lähed?
Kas sa kavatsed koolivaheajal midagi teha?
Kas sulle meeldib …. (laulja) uus lugu?
Kas  sa oled uue klassiga ära harjunud?
Kas sulle meeldib siin sünnipäeval?

Mõtle välja veel näiteid, mida saaks vestlustes kasutada!
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Mosaiik V: vestluse lõpetamine

Üks olulisi suhtlusoskusi on vestlusoskus, mis koosneb mitmest eri oskusest. Üks neist on 
viisakas vestluse lõpetamine. 

Selleks harjuta järgmiselt.
1. Lõpeta vestlus sujuvalt ja loomulikult.

2. Proovi leida vestluse lõpetamiseks sobiv hetk, ära katkesta vestlust teise inimese 
poole lause pealt.

3. Võid anda märku soovist vestlust lõpetada, kasutades kehakeelt, näiteks: 
 • lõpetad teisele silma vaatamise;
 • sirutad käe lahkumiseks;
 • hakkad ukse poole liikuma vms.

4. Edasta vestluse lõpul järgnevad sõnumid, näiteks selle kohta, et:
 • oled vestlust lõpetamas;
 • sulle meeldis vestluspartneriga suhelda, öeldes, et:

•	 „Sinuga oli huvitav rääkida!“
•	 „Tore oli kohtuda/tutvuda!“
•	 „Ma ei taha sind praegu rohkem kinni hoida, aga hea oli rääkida!“
•	 „Mul on vaja hetkel …. (midagi teha), aga sinuga oli tore rääkida.“

 • sa loodad, et saad varsti jälle temaga suhelda.
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Tööleht

Ülesanne 1. Harjuta suhtlemisoskusi! Vali tabelist oskus, mida tahaksid endas arendada. 
Püstita eesmärk: mitu korda päeva jooksul sa valitud suhtlemisoskust harjutad. Seejärel 
märgi üles, mitu korda sa nimetatud tegevusi kolme päeva jooksul tegid. Iga järgneva päeva 
eesmärk peab olema eelmise päeva omast suurem.

Oskus/eesmärgid I päeva eesmärk ja 
tulemus
(märgi kordade arv)

II päeva eesmärk ja 
tulemus
(märgi kordade arv)

III päeva eesmärk 
ja tulemus
(märgi kordade arv)

Pöördud kellegi poole, keda 
sa ei tunne, ja küsid temalt 
mingit infot.

Tervitad kedagi, kellega sa 
tavaliselt ei räägi.

Teed kellelegi komplimendi.

Alustad koolis vestlust 
kaaslasega, kellega sa varem 
pole suhelnud.

Hoiad vestlust üleval, küsides 
(avatud) küsimusi.

Hoiad vestlust üleval, 
rääkides endast lühikese loo.

Lõpetad vestluse nii, et ei 
katkesta vestluspartnerit.

Ütled oma vestluspartnerile, 
et sulle meeldis temaga 
suhelda.

Ülesanne 2. Tee kokkuvõte eelmise ülesande oskuste arendamise kohta. 

Mis õnnestus? 

__________________________________________________________

Mis ebaõnnestus? 

__________________________________________________________

Mis tundus oluline?

__________________________________________________________

Harjuta ka teisi oskusi!
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