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Aktiivtöö. Asustamata saar

Teema: eneseteadlikkus.
Alateema: eneseanalüüs — tugevad ja nõrgad küljed, enesehinnang.

Õpitulemused. Õpilane:
 • kasutab eneseanalüüsi oma teatud iseloomujooni, huve, võimeid ja väärtusi määrates*;
 • väärtustab enesekasvatust ning toob näiteid enesekasvatusvõtete kohta*;
 • kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi.

Vajalikud materjalid. Töölehed.

Taust. Kõik inimesed on oma iseloomult, võimetelt, oskustelt, väärtustelt ja huvidelt erinevad. 
Erinevused muudavad maailma meie ümber mitmekesisemaks ja huvitavaks. On oluline, et õpilane 
oskaks oma tugevusi ja nõrkusi adekvaatselt hinnata ning tal kujuneks positiivne enesehinnang 
ning usk oma toimetulekusse. Ei ole tõesti midagi teha, kui ollakse värvipime, aga kui nõrkuseks 
on näiteks ujumisoskuse puudumine, siis seda saab muuta. Kõrge enesehinnanguga inimesel on 
julgust tegeleda oma nõrkade külgede arendamisega, sest ta ei karda läbi kukkuda. 

Tund õpetab analüüsima oma tugevaid ja nõrku külgi, kujundab positiivset enesehinnangut ja 
usku oma toimetulekusse, vähendades tõenäosust uimasteid tarvitada, et maandada negatiivseid 
emotsioone ja stressi.

Tunni sissejuhatus. Lugege õpilastele ette järgnev tekst.

Olen tavaline kaheksanda klassi õpilane. Koolis läheb mul keskmiselt hästi. Mul on hirmus raske jätta 
meelde fakte, nagu näiteks ajaloosündmuste aastaarvud või USA aastane puuvillatoodang, aga loogiline 
mõtlemine on mul see-eest hea. Näiteks matemaatika ja loodusõpetus on mulle alati lihtsad olnud. 
Laulmine ei tule mul üldse välja, aga joonistada oskan ma paremini kui teised. Eriti hästi joonistan 
naljakaid pilte. Ma käin kergejõustiku trennis. Paraku on seal peaaegu alati keegi minust tugevam või 
kiirem, nii et võistlustel ei võida ma mitte kunagi. Aga trennis meeldib mulle ikkagi, sest vähemalt näen 
ma treenimise tulemusena ilus välja.

Ma ei ole väga julge, pigem selline ettevaatlik. Tegelikult kardan ma kõrgust, aga seda keegi ei tea, sest 
ma oskan seda hästi varjata. Ämblikke ja usse kardan ka ja õudukaid ei taha vaadata. Aga no mis teha, 
eks kõigil on oma veidrused. Igatahes ma tõesti püüan julgem olla ja võtta ette ka selliseid asju, milles ma 
end väga kindlalt ei tunne. Sõpradega koos on kindlam tunne.

Üks eriline anne on mul ka. Ma oskan mõlema käega kirjutada. Päriselt.

Põhitegevused
1. Paluge õpilastel täita töölehelt ülesanne tugevuste ja nõrkuste kohta. Selgitage, et tugev külg 

võib olla mingi hea iseloomuomadus (näiteks heasüdamlikkus), oskus (näiteks oskus inimesi 
naerma panna), anne (näiteks imeline lauluhääl), huvi (näiteks rulatrikkide tegemine) või mingi 
muu omadus või oskus, milles tuntakse end hästi.

2. Nõrkuste kirjeldamise juures selgitage, et on selliseid puudujääke, millega tuleb leppida ja mida 
saab ehk kompenseerida (näiteks mõni füüsiline omadus või muusikalise kuulmise puudumine), 
ja on selliseid, mida saab arendada (näiteks häbelikkus või mõne keeleoskuse puudumine). 
Paluge töölehele kirjutada kaks nõrka külge või oskust, mida on võimalik tugevamaks muuta, 
ning arutleda, milliseid tegevusi selleks ette võtta. 
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3. Uurige õpilastelt nende eriliste annete kohta. Soojenduseks nimetage mõni enda oma.

4. Korraldage mõttemäng teemal „Asustamata saar“. Selleks jagage õpilased 6–7liikmelistesse 
rühmadesse. Rühmade ülesandeks on ette kujutada, et nad on sattunud üksikule saarele ja 
peavad seal hakkama saama, kuni suudetakse välja mõelda, kuidas pääseda. Arutlege üksteise 
tugevate külgede üle ja leidke igaühele saarel paar-kolm tegevust, milles ta on hea või milleks tal 
on olemas eeldused. Piirake rühmatöö aeg 10–12 minutiga.

Tooge õpilastele mõned näited tegevustest saarel. Kui nad on tegevuste väljamõtlemisega 
raskustes, siis andke neile vihjeid (vt allpool), aga eelkõige suunake noori loovalt mõtlema. 
Rõhutage, et kõik oskused ei pea kohe olemas olema (nt raadiomasti või -saatja ehitamisel võiksid 
kaasa lüüa need, kel on hea tehniline taip, käeline osavus, ehitamisel aitavad ka füüsiline tugevus 
ja loogiline mõtlemine; looduse tundmine on eeldus marjade ja seente korjamisele jne). Jälgige, 
et mängu oleks kaasatud kõik õpilased. Suunake, kui keegi jääb oma tugevuste leidmisel hätta. 
Oluline on, et kõik leiaksid endale meelepärase tegevuse, milleks nad tunnevad olevat eeldusi, 
oskusi või huvi. Kes teeb nalja ja hoiab tuju üleval, kes püüab kala, loomi ja linde, kes teeb lõket, 
kes projekteerib parve, kes on tugev ja tassib metsast palke välja, kes keedab süüa. Samuti on 
vaja, et keegi organiseeriks tegevusi, ehitaks raadiomasti, korjaks seeni ja marju, organiseeriks 
sportmänge, ehitaks ulualuse, rajaks köögiviljaaia, annaks esmaabi, parandaks ja õmbleks riideid, 
kirjutaks kuues erinevas keeles abipalve pudeliposti ja lõpuks teie seiklusest raamatu…

5. Rühmad kirjutavad mõttemängu tulemused tahvlile või suurele paberile (nt Mari Maasikas – 
sportlane, ujumisõpetaja) ning esitlevad neid teistele rühmadele. Tulemused võib kujundada ka 
kunstiliselt plakatina või piltidena.

6. Tehke tunnist kokkuvõte. Kiitke õpilasi ja andke ohtralt positiivset tagasisidet. Jälgige, et kõik 
õpilased lõpetaksid tunni positiivse emotsiooniga.

Põhisõnum. Kõikidel inimestel on oma tugevad ja nõrgad küljed. Eneseareng tähendab oma 
tugevate külgede edasiarendamist ja nõrkade külgede aktsepteerimist. Positiivne enesehinnang 
ja usk endasse annab julguse vastata elu väljakutsetele ning olla õnnelik.

Lõiminguvõimalused. Antud töö pakub võimalusi lõiminguks ühiskonnaõpetuse ja karjääriõppe 
(oma tugevate külgede analüüs ja esitlemine) ja arvutiõpetusega (posteri koostamine, kasutades 
veebikeskkonda www.padlet.com).
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Tööleht 

1. Kirjuta siia kaks oma tugevat külge või oskust.

 1)______________________________________________________

 2)______________________________________________________

2. Kuidas sa oma tugevaid külgi või oskusi kõige paremini ära kasutada saad?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Kirjuta siia üks oma nõrk külg, mida saad tugevamaks arendada.

__________________________________________________________

Mida saan teha:________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

4. Mõni inimene oskab liigutada kõrvu, mõni oskab järele teha kõikide „Simpsoni“ 
seriaali tegelaste hääli, mõni oskab tagurpidi lugeda, mõni on väga painduv, 
mõnel on suurepärane huumorimeel. Kas ka sinul on mõni eriline anne?

Minu eriline anne või oskus on:______________________________________
                                                               


	Sisukord 
	Saateks
	I  �Noorte uimastitarvitamine Eestis ja teistes Euroopa riikides
	II  �Õpetajaraamatu uimastihariduse programmi põhimõtted
	III  Uimastitarvitamise põhjused
	IV  Uimastid ja uimastiseotuse astmed
	V Aktiivtööd 
	I kooliastmes 
	Kriitiline ja loov mõtlemine, otsuste langetamine ja probleemide lahendamine 
	Suhtlemine 
	Enesejuhtimine, emotsioonide ja stressiga toimetulek 

	II kooliastmes 
	Kriitiline ja loov mõtlemine, otsuste langetamine ja probleemide lahendamine 
	Suhtlemine
	Enesejuhtimine, emotsioonide ja stressiga toimetulek 

	III kooliastmes 
	Kriitiline ja loov mõtlemine, otsuste langetamine ja probleemide lahendamine 
	Suhtlemine
	Enesejuhtimine, emotsioonide ja stressiga toimetulek 





