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Aktiivtöö. Suur plaan

Teema: enesejuhtimine.
Alateema: ajaplaneerimine, eesmärkide seadmine.

Õpitulemused. Õpilane:
 • kasutab eneseanalüüsi oma iseloomujooni, huve, võimeid ja väärtusi määrates*;
 • analüüsib oma võimeid ja seab nendest lähtuvalt endale jõukohaseid eesmärke;
 • oskab suure pikaajalise eesmärgi jagada väiksemateks lühiajalisteks eesmärkideks;
 • oskab rakendada eesmärkideni jõudmisel ajaplaneerimise oskust.

Vajalikud materjalid. Töölehed, õpetaja lisamaterjal.

Taust. Noortel on tähtis õppida, kuidas seada endale eesmärke ning neid saavutada. Tihti on 
teismeliste eesmärgid ebarealistlikud, sest need on pikaajalised ja mahukad ning noor ei 
oska suurt eesmärki väiksemateks sammudeks jagada. Aktiivtöö aitab õpilastel oma võimeid 
analüüsida, püstitada endale kaugemaid eesmärke ning tükeldada neid väiksemateks lühi-
ajalisteks alaeesmärkideks. Seejuures selgitatakse ajaplaneerimise tähtsust. Tund rõhutab, et 
oma eesmärkide saavutamisele aitab kaasa uimastitest hoidumine.

Tunni sissejuhatus. Valmistage ette mõned näited pikaajalistest (nt „kui suureks saan, hakkan kokaks“ 
või „tahan saada Eesti parimaks kitarristiks“) ja lühiajalistest eesmärkidest (nt „õhtul praen kotlette“ 
või „mõtlen välja, kust saada kitarri ostmiseks raha“). Alustage tundi sissejuhatusega, milles rõhutage 
vajadust seada endale elus eesmärke. Paluge õpilastel nimetada mõni suur eesmärk elus, mida neil on 
plaanis saavutada. Andke mõtlemiseks paar minutit aega. Kirjutage oma näide tahvlile.

Põhitegevused

1. Kirjeldage õpilastele pika- ja lühiajaliste eesmärkide erinevust ja vajadust jagada pikaajalised 
elueesmärgid jõukohasemaks lühiajalisteks alaeesmärkideks. Jaotage tahvlil olev näide 
alaeesmärkideks. Näiteks pikaajaline eesmärk „Tahan lõpetada klassi ainult heade ja väga 
heade hinnetega“ jaotub järgmisteks alaeesmärkideks: 1) laenutan raamatukogust kohustusliku 
kirjanduse; 2) igal kolmapäeval tegelen loovtööga vähemalt kaks tundi; 3) teen kodused ülesanded 
õigel ajal ära.

2. Seejärel jagage õpilastele töölehed ning paluge igaühel kirjutada sinna üks oma elu pikaajalistest 
eesmärkidest. Leppige kokku, et pikaajaline eesmärk on selline, milleni jõudmiseks on arvestatud 
vähemalt kuu aega.

3. Jagage õpilased väikestesse gruppidesse. Paluge igal grupil valida töölehel olevatest eesmärkidest 
üks näide, millest antakse ülevaade kogu klassile. Paluge grupil arutleda ka selle üle, kuidas 
uimastite tarvitamine eesmärgi (ja alaeesmärkide) saavutamist mõjutab. Näiteks: tahan töötada 
kokana, kuid suitsetamine muudab mu maitsemeele tundetuks vms.

4. Julgustage arutelu klassis. Abiks on järgnevad küsimused.

 • Kas püstitatud alaeesmärgid on saavutatavad?
 • Kuidas aitavad alaeesmärgid saavutada pikaajalist eesmärki?
 • Kuidas võib uimastite kasutamine eesmärkide saavutamist mõjutada? 

5. Selgitage ajaplaneerimise tähtsust eesmärkideni jõudmisel ja selle põhimõtteid (vt teema 
sissejuhatus), vaadake klippi ajaplaneerimisest (vt õpetaja lisamaterjal).
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6. Teise töölehe (ajajuhtimise osa) võib täita kodus iseseisvalt. Lisaks võib anda õpilastele koduseks 
ülesandeks leida vähemalt üks mobiiltelefoni rakendus, mille kasutamine aitaks oma aega ja 
tegevusi tõhusamalt planeerida. 

Põhisõnum. Rõhutage õpilastele, et inimestel on tavaliselt mõni pikaajaline eesmärk, milleni nad 
jõuda tahavad. Kauge eesmärgini on lihtsam jõuda siis, kui jaotada see pisemateks ja kiiremini 
saavutatavaiks alaeesmärkideks. Nendeni jõudmine innustab ja annab kinnitust, et oled õigel teel. 
Unistuste täitumisele aitab kaasa uimastitest hoidumine.

Lõiminguvõimalused. Töö pakub võimalusi lõiminguks karjääriõpetusega (oma võimete ja oskuste 
analüüs).

Kasutatud kirjandus
1. Reinsalu, A 2013. Ajajuhtimine argipäevaks. Hal Consult OÜ.
2. UNPLUGGED 2007. Handbook for the teacher. A programme of EU-DAP, European Drug 

Addiction Prevention. EU-DAP trial, Turin.
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Tööleht 

Suur eesmärk. Kui unistad oma tulevikust, mõtled kindlasti sellele, mida sa teha tahad ja 
kelleks saada võiksid. Ent tulevik ei ole vaid amet ja hobid, tähtsad on ka sinu tervis ning 
suhted ümbritsevate inimestega. Tähtis on õppida oma aega planeerima nii, et seda jaguks 
töö, hobide, suhete ja puhkuse jaoks. Suurtel eesmärkidel on lihtsam täituda, kui jagada 
pikaajaline eesmärk väiksemateks alaeesmärkideks lühema aja peale. 

Kirjuta siia oma eesmärk.
Minu eesmärk, mida soovin pikemas plaanis saavutada, on:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Minu alaeesmärgid on:

1.  ________________________________________________________

__________________________________________________________

2.  ________________________________________________________

__________________________________________________________

3.  ________________________________________________________

__________________________________________________________

Analüüsi, kuidas aitab uimastitest hoidumine sul oma eesmärke kiiremini ja tõhusamalt 
saavutada.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Tööleht

Ajajuhtimine. Koosta endale kolmeks järgnevaks päevaks plaan, kuhu kirjuta kõik 
tegevused (õppimine, trenn, hobid, kodutööd, üritused jms), mida kavatsed selle aja jooksul 
teha. Jälgi, et igas päevas oleks tegevus, mis aitaks sind jõuda lähemale eelmises ülesandes 
endale püstitatud pikaajalisele eesmärgile. Märgi iga päeva lõpus tegevuse järele lahtrisse 
+, kui see tegevus õnnestus.

Tegevused Kool ja 
õppimine

Treening ja 
liikumine

Kohustused 
kodus

Vaba aeg ja 
hobid

Näide: 
Kolmapäev

Kirjutan 
kirjandi
Õpin mate-
maatikat

+ Karate + Käin 
toidupoes  
Kastan lilli                                                                    

+

+

.................... 
päev

.................... 
päev

.................... 
päev

Kas jõudsid kõik plaanitud tegevused tehtud? Analüüsi oma ajakasutust: millised tegevused 
näivad vajavat rohkem aega ja millised vähem?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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