
Kokkuvõte TEL suvekooli töötoast „Teeme koos juhendmaterjali“, 11.06.2013 

Kärt Käesel 

Töötubades tutvustasin eelmist materjali (koolidele) ja uue materjali kontseptsiooni, juhendmaterjali 

autoreid ja seda, kuidas me eelmise materjaliga töötasime – mis toimis ja mis ei toimunud (inimesed ei 

lugenud materjali läbi). Küsisin, kas seda üldse oleks vaja ja osalejad arvasid, et väga on vaja. 

Seejärel tegime rühmades tööd, kus osalejad vastasid väga üldisele küsimusele – milline peaks loodav 

juhendmaterjal olema, et see ei jääks riiulile seisema ja et inimesed seda oma töös kasutaks. Ühise 

jagamise käigus mina laiendasin teemasid omalt poolt ja osalejad jagasid omavahel arvamusi. Kuna 

töövõtt põhines osaliselt  ka  vabadel assotsiatsioonidel  (mis sulle tuleb nn pähe või pähe kerkib sõnaga 

„juhendmaterjal“ – mida näed, kuuled, tajud jne) ja need pidid algama ka tähtedega   j u h e n d m a te r 

a l, siis kujunes töötuba kohati üsna lõbusaks. Eriti tore ja ideederikas oli töötuba 14-16.00.  

Kokkuvõte: 

J juhtumipõhine, joonistatud, juhendid, jõustav, julgustav, jonn 

U usutav, usaldusväärne, uudishimu tekitav, uurimusi tutvustav, neil põhinev, uuendatud, usku 
andev, uus info 

H hariva sisuga, huvitav, heaolu tekitav (edendav?), hetke olukordi lahendav, hirme maha võttev, 
helge, hooliv, hea kasutada, haarav, hetkes olev 

E elektriseeriv, eetiline, eriline, erinev, edumeelne, empaatiline, edasiviiv, etapid oleks kirjas (kuidas 
last aidata), emotsioonid oleks käsitletud, eluline, enesekindel (et julgustaks) 

N nähtav, näitlik, nutikas, nauditav, naljakas (et poleks väga morn), neutraalne (mitte hinnanguid 
andev ja pooli valiv), näpunäiteid andev, näited elust 

D dialoog (õpetaks dialooge pidama), demokraatia, dünaamiline, didaktiline 

M mõistev, mõistetav, muhe, mõtlemapanev, motiveeriv (et nüüd lähen ja teen!), mitte mahukas, 
märkav, mitmekülgsusi aktsepteeriv 

A abistav, arusaadav, algatav, algtõuget andev, allikatel põhinev, asjakohane, alustala, aus, 
aktsepteeriv, aktuaalne 

T terviklik, tasakaalus, tolerantne, tasuta, toetav, tark, töötab (olukordades), tegudele ärgitav, 
teaduspõhine 

E elutruu, eluline, erivajaduslik, ergutav, enesekindlust toetav, edukas  

R rikastav, realistlikult kasutatav, rakendatav, rõõmustav, roheline (öko mõttes – taaskasutatud või 
õhemal paberil, odavam väljaanne), reibas, reguleeriv  

J jätkusuutlik, jõudu andev, jahmatav, jutustav, joonistused sees 

A andekas, arutlev, arvestav, asine 

L lihtne, loogiline, loov, lepitav, lapsesõbralik, lootustandev, lõbus (mitte morn), leidlik, liitev, 
lisadega, lennukas, lisamaterjali sisaldav, lollikindel, lühike, lööv 

 

Kokkuvõtteks: tähtsaks peeti, et raamat oleks lihtsasti loetav, eluline, heas formaadis, õhuke, 

empaatiline (kõikidest inimestest arusaav), mitte hinnanguline, annaks algtõuke ja julguse 

tegutsemiseks, teaduspõhine (oleks allikad ja lisad, kust saaks juurde otsida materjale), rakendatav. 


