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Käesolev töövahend on koostatud rahvusvahelise Erasmus+ koostööprojekti INDIVERSO raames.  

 
Projekti koduleht: www.indiverso-erasmus.eu 

 
Töövahendi “Sotsiaalsete oskuste arendamine läbi loovtegevuste” on välja arendanud projektipartner Centro Studi Opera 
Don Calabria Itaalias. 

 

 

Töövahend on üks osa kaasamist toetavast lähenemisest, mis koosneb 7 erinevast töövahendist 
 

 
Töövahend 1: 

Täiendavad sekkumised 
erivajadusega õppijatele 

Moodul 1: Isikukeskne lähenemine tegevuskava koostamisel 

Moodul 2: Psühhomotoorne lähenemine - sotsiaalsete oskuste arendamine 
läbi liikumis- ja meeskonnamängude 

Moodul 3: Sotsiaalsete oskuste arendamine läbi loovtegevuste  

Moodul 4: Kogemusnõustamine 

Töövahend 2: 

Info ja koolitused 

pedagoogilisele personalile 

Moodul 1: Erivajaduste alase teadlikkuse tõstmine 

Moodul 2: Praktiline töövahend õppija toimetuleku hindamiseks koos 
soovitustega tema toetamiseks õppetöös, praktikal ja tööelus 

Moodul 3: Personali enesehindamisoskuste arendamine 

Töövahend 3: 

Väljaõpe ja töölerakendumine 
läbi coachingu 

Metoodiline abimaterjal kutsealase ettevalmistuse korraldamiseks läbi 

coachingu  

 

 
Töövahend 4: 

Supervisioon ja kovisioon 

Moodul 1: Supervisioon 

Moodul 2: Kovisioon  - praktiline juhendmaterjal kolleegidevahelise 

nõustamise korraldamiseks 

Moodul 3: Kovisiooni moderaatorite koolitusmaterjal 

Töövahend 5: 

Juhised kriisi ennetamiseks ja 
kriisiolukordades käitumiseks 

Moodul 1: Kriisi ennetamine 

Moodul 2: Kriisi märkamine 

Moodul 3: Kriisiga toimetuleku strateegiad 

Töövahend  6: 

Koostöö tööandjatega 

Moodul 1: Tööandjate koolituspäeva korraldamine 

Moodul 2: Tööandjate nõustamine ja toetamine 

Töövahend 7: 

Võrgustikutöö 

Juhised piirkondliku koostöövõrgustiku loomiseks erinevate asutuste ja 
osapoolte vahel 

 
 

Käesolev metoodiline materjal on mõeldud avalikuks kasutamiseks kõigile erivajadusega õppijatega tegelevatele 

organisatsioonidele. Seda on võimalik kasutada moodulite kaupa või erinevaid mooduleid omavahel kombineerides 

lähtudes oma eesmärkidest, huvidest ja vajadustest 

 

 

INDIVERSO projekti elluviimist kaasrahastas Euroopa Liidu programm “Erasmus+”.

http://www.indiverso-erasmus.eu/
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Sihtrühm 

Emotsionaalsete või käitumuslike raskustega õpilased vanuses 15–18 aastat  

Õpiraskustega õpilased vanuses 15–18 aastat 

Erinevatest kultuuridest pärit õpilased vanuses 15–18 aastat  

 

Sissejuhatus 

Käesolev metoodika on välja arendatud, et toetada õpilasi, kellel on erinevaid hariduslikke 

erivajadusi, näiteks terviseprobleemid, sotsiaalsed ja kultuurilised eripärad, spetsiifilised 

õpiraskused.  

Õpilaste erivajaduste definitsioonid ja kategooriad erinevad riigiti. Näiteks, Inglismaal: „lapsel 

loetakse olevat hariduslik erivajadus, kui tal on õpiraskus, mille tõttu on tal hariduslikud 

erivajadused. Lastel on õpiraskus, kui: (a) neil on oluliselt raskem õppida võrreldes teiste 

samavanuste lastega; või (b) neil on puue, mis takistab või raskendab ligipääsu sellistele 

haridusteenustele, mida üldiselt pakutakse samavanustele lastele koolides, mis asuvad 

kohaliku omavalitsusüksuse piirkonnas; (c) nad on koolikohustuslikud ning langevad 

eeltoodud punktide (a) või (b) alla või langeksid nende punktide alla, kui neile ei pakutaks 

eripedagoogilist tuge. […] Lapsi ei tohi pidada õpiraskustega lasteks ainuüksi seetõttu, et 

nende kodus kasutatav keel või keele vorm on erinev keelest, milles neid hakatakse 

õpetama.“ (Education and skills, 2001) 

Saksamaa Liitvabariigis on hariduslik erivajadus klassifitseeritud õpilaste erivajaduste järgi 

järgmistesse kategooriatesse: pime, nägemispuue, kurt, kuulmispuue, intellektipuue, füüsiline 

puue, õpiraskus, käitumishäired, kõnepuue, haigus/meditsiinilised vajadused. Antud 

definitsiooni on selgitatud 1994. aasta KMK soovituses.  

Itaalias on hariduslikud erivajadused jagatud kolme suuremasse valdkonda:  

• puuded ning füüsilised ja kognitiivsed vaegused; 

• õpiraskused või arenguhäired; 

• raskused, mis on seotud kultuuriliste, keeleliste või sotsiaal-majanduslike faktoritega. 

(MIUR, 2012) 

Iga valdkond hõlmab erinevaid teemasid.  

Hariduslikud erivajadused võivad esineda koos teiste õpi- või arenguhäiretega (kõnehäired, 

koordinatsiooniga seotud raskused, tähelepanuhäired) või tundeelu-  ja käitumishäiretega.  
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Sellisel juhul on probleem suurem, kui kõigi raskuste summa, sest kõik seotud probleemid 

omavad negatiivset mõju komplekssete oskuste arengule. Erinevatel põhjustel on need 

noored inimesed kogenud läbikukkumisi ja frustratsiooni nii koolisiseselt kui -väliselt. See viib 

ebaadekvaatsuse tundmiseni, mis ohustab nende iseseisvust ja enesekindlust, omades mõju 

igapäevaelule. Madal enesehinnang, mida toetavad negatiivsed ja vastutöötavad mõtted, on 

väga tavaline noorte inimeste seas, keda on sihtrühmana defineeritud. Halvad sotsiaalsed 

oskused  võivad omakorda viia olukorrani, kus puudub omavanuseliste aktsepteerimine (Di 

Pietro and Ceccarelli, 2016). Kriitika ja keeldumised omavad mõju enesekindlusele ja 

enesehinnangule (Ronan and Kendall, 1997). Eeltoodust tulenevalt peitub nendest 

probleemidest ülesaamise lahendus õigeaegses sekkumises ja õpiedu tunnetamises.  

 

Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusele (seoses diagnostikamudeliga ICF) on 

oluline arvestada inimese bioloogiliste, psühholoogiliste ja sotsiaalsete aspektidega 

tervikuna. Iga noorel inimesel võivad olla hariduslikud erivajadused lihtsalt teatud perioodidel 

erinevatel põhjustel – füüsilistel, bioloogilistel, füsioloogilistel või psühholoogilistel ja 

sotsiaalsetel. Õppekeskkond peab sel juhul pakkuma sobivaid individuaalseid lahendusi. 

Lahendused peaksid olema suunatud kaasamisele laiemalt, mitte ainult spetsiifiliselt 

hariduses hakkamasaamisele. 

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisel ja koolitamisel on kõige olulisem eesmärk 

„vastastikuse toe pakkumine õppijate vahel“. Selleks saavutamiseks on oluline neile pakkuda 

sotsiaalseid, emotsionaalseid ja suhtlemise vahendeid, et nad saaksid omavanuselistega 

koos töötada ning tegutseda tööturule mineku suunal.  

Näiteks, Itaalia seadusandlus pakub välja järgmised haridusstrateegiad ja –metodoloogiad 

(MIUR, 2016): 

• tavakeelest erinevate suhtlemiskeelte/kommunikatsioonivahendite (pildid,  joonistused, 

suulised kokkuvõtted) väärtustamine;  

• diagrammide ja ideekavandite kasutamine; 

• järelduste tegemisele kaasaaitamine, integratsioon ja seoste loomine teadmiste ja 

ainete/teemade vahel; 

• ülesande eesmärkide jagamine alaeesmärkideks; 

• kogemustest ja õpitöötubadest õppimise toetamine; 

• metakognitiivsetele protsessidele kaasa aitamine, mis soodustavad enesekontrolli ja 

enesehindamist õppimise käigus;  

• kaasa aidata õppimisele väikestes rühmades ja tuutorlusele; 

• toetada ühist õppimist. 
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Konstruktivismi vaates on leitud, et nimetatud strateegiaid ühendab rühmatöö ja õpitöötoad, 

mis aitavad kaasa õpilase poolt juhitud õppimisele (Vygotskij, 1980). Konstruktivismi vaade 

on selline õppemeetod, mis toetab metakognitiivset käitumist kooskõlas eespool loetletud 

juhistega. Metakognitiivsus on seotud iga isiku võimega tuvastada protsesse, mis on seotud 

täitmisel olema tegevusega, sellele vastavate motiividega ning võimega ära tunda 

tingimuslikke ja soodsamaid olukordi. See on samuti võime aktiivselt kontrollida, hallata ja 

hinnata omaenda kognitiivseid protsesse (Cornoldi, 1995).  

 

Õppimisel, mis põhineb koostööl ja metakognitiivsusel, ei täida õpetaja enam juhendaja rolli 

ega ole õppimise allikas. Õpetaja muutub õppimise lihtsustajaks, on positiivne eeskuju oma 

õpilastele, kes edendab koostööd ja võrdlemist, aitab õpilastel tundma õppida oma tugevusi, 

sisendades enesekindlust ja toetades efektiivsust (Andrich and Miato, 2003; 2007). 

Eeltoodust tulenevalt on leitud, et tegevused, mis järgivad antud lähenemist on vajalikud ja 

väga efektiivsed saavutamaks suuremat kaasatust. Õppijate vaheline koostöö ja õpitöötoad 

võimaldavad ellu viia selliseid tegevusi, mis hoiavad iga õpilast tema lähima arengu tsoonis 

(Vyotskij, 1980). Seda teostatakse läbi samm-sammult tegevuste pakkumise, milles õpilaste 

konkreetsed ja selged eesmärgid on „optimaalsed väljakutsed“ kõigi jaoks. Samas, 

negatiivsete kogemuste tõttu kooliga on soovitav viia õppetööd ja praktikat läbi klassiruumiga 

mitteseotud keskkonnas/olukordades, sest klassiruumid võivad tekitada õpilastes ärevust 

ning negatiivseid tundeid. 

 

Hariduslike erivajadustega noorte jaoks on veel üheks õppimist takistavaks teguriks saadud 

ülesande sisu mõistmine. Ainult suulise info jagamine ei ole mitmetel juhtudel piisav ning see 

ei ole ka semantilisest küljest vaadatuna piisavalt oluline ja väljenduslik. Igal inimesel on 

õppimiseks oma viis, mis tähendab, et igal inimesel on oma isiklik viis, kuidas jõuda infoni 

(visuaal-verbaalne, visuaalne-mitteverbaalne, kuulmisel põhinev (auditiivne), 

puutetundlikkusel põhinev (kinesteetiline). Vastavalt viisile on igal inimesel oma eelistused 

ülesannete või abi osas (Mariani, 2000). Üldjuhul on nii, et isegi kui inimene eelistab kindlat 

viisi, saab ta omandada informatsiooni ka teistel viisidel. Hariduslike erivajadustega noore 

jaoks ei ole see võimalik, kuna tal on teatud spetsiifilised raskused mingites kognitiivsetes 

valdkondades. Selleks tarbeks on õpetamisel oluline eristada nii palju kui võimalik õpilase taju 

eripärasid ning sellest tulenevaid võimalusi saada aru ülesandest ja pakkuda 

lahendust/vastust. Kuna sihtrühm on erinev, on kasulik pakkuda erinevaid töötubasid, mille 

vahel saavad õpilased vabalt valida. Kasulik on soodustada iseseisvate otsuste tegemist, mis 

võimaldab saavutada kooskõla õpilase õppimisstiili ja õpetamisviiside, mida kasutada 

õpitoas, vahel.   
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Käesoleva töövahendi eesmärgiks on arendada oskusi, mis on olulised erinevate 

erivajadustega inimeste jaoks, et suurendada nende võimalusi. Võttes aluseks konkreetsed 

sihtrühma kuuluvate õpilaste profiilid, ilmneb, et positiivses keskkonnas ja efektiivseid viise 

kasutades on vaja arendada suhtlemisoskusi. Siinkohal on eriti tulemuslikuks vahendiks 

loovtegevuste töötuba, milles õpilased saavad olla oma õpiprotsessi juhid ning mida viiakse 

läbi viisidel, mis sobib nende erivajadustega.  

 

Eesmärgid 

• motivatsiooni ergutamine; 

• sotsiaalse kaasatuse/sidususe toetamine; 

• pakkuda efektiivset strateegiat õppimiseks hariduslike erivajadustega õpilastele ja  

kultuuriliste või emotsionaalsete eripäradega õppijatele; 

• iseseisva planeerimise toetamine; 

• iseseisvale planeerimisele kaasaaitamine; 

• klassist kui grupist kaugemale minemine, et luua õpikeskkond, mis vastab probleemsete 

õpilaste vajadustele; 

• koostöö raames iga õpilase oskuste rõhutamine ja õppega seotud tegevuste pakkumine, 

mis suurendaksid omavahelist kaasamist/sidusust;  

• perekonnaliikmete teadmiste suurendamisele kaasaaitamine (vanemate vastutus ja mõju 

nende eesmärkide toetamisel).  

 

 

Töötoa põhine lähenemine  

Töötuba on metodoloogiline valik, milles teadmised ja oskused, kognitiivsed, sotsiaalsed ja 

emotsionaalsed aspektid, planeerimine ja teostatavus on efektiivselt integreerunud: see on 

individuaalse lähenemise privilegeeritud „ruum“. See on ruum, milles on võimalik luua teistega 

koos kogemusi, kus õpitakse rakendama protseduure, õppematerjale ja –meetodeid, mis 

soodustavad tõelisi õppeprotsesse ja teadmiste „kasvu“.  

Töötubade pedagoogika põhineb õpilaste ja õpetajate vahetul suhtlemisel, võrdselt läbi töö ja 

koostöö, ühendades õpetajate ja õpilaste oskuseid. Seega muutub õpetaja justkui teadlaseks, 

kes uurib õppijate vajadusi ja planeerib õppetegevusi õpilaste haridus- ja koolitusvalikute 

rajale. See tähendab, et õpetajas nähakse isikut, kes aitab kaasa, teeb ettepanekuid, kui 

allikat, kes tagab õppeprotsessi õpilasele ja tervele rühmale.   

See haridusmetodoloogia esindab optimaalset lahendust, milles on ühendatud teadmised ja  

oskusteave, kus teoreetilisi teadmisi ei eristata kogemusena omandatud teadmistest.  
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Töötoa lähenemine võimaldab samuti arendada neid 16 oskust, mida Maailma 

Majandusfoorum on kirjeldanud kui olulisi haridusalases töös.  

Termin „21. sajandi oskused“ viitab laiale hulgale teadmistele, oskustele, tööharjumustele ja 

isikuomadustele, mida usutakse (haridustöötajate, koolireformijate, ülikoolide õppejõudude, 

tööandjate jt poolt) olevat kriitilise tähtsusega, et saavutada edu tänapäevases maailmas, eriti 

ülikoolis ning tänapäevastel töökohtadel. 

 

Töötoa lähenemine võimaldab inimesel teha tööd oma oskuste ja isikuomadustega, st nende 

aspektidega, mis tavapärastes õppeprotsessides jäetakse tähelepanuta.  

 
Täpsemalt saab töötubade kaudu arendada järgmisi omadusi:  
 

 Loomingulisus  Oskus kujutada ette ja luua uusi, innovatiivseid viise probleemide 
lahendamiseks, küsimustele vastamiseks  

 Kommunikatsioon  Oskus kuulata, saada aru, edasi anda ja panna konteksti 
informatsiooni suulisel, mittesuulisel, visuaalsel ja kirjalikul viisil  

 Koostöö  Oskus töötada koos meeskonnas ühise eesmärgi nimel, sh oskus 
ennetada ja juhtida konflikti 

 Uudishimu  Oskus ja soov küsida küsimusi ja näidata üles avatud mõtlemist ja 
uudishimulikkust 

 Initsiatiiv  Oskus ja soov oma algatusel võtta töösse uus ülesanne või eesmärk 

 Püsivus/Meelekindlus  Oskus säilitada huvi ja pingutus, et saavutada eesmärk või 
ülesanne 

 Kohanemisvõime  Oskus muuta plaane, meetodeid, arvamusi või eesmärke uue 
info valguses 

 Sotsiaalne ja kultuuriline teadlikkus  Oskus suhelda teiste inimestega sotsiaalselt, 
kultuuriliselt ja eetiliselt sobival viisil  
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Kokkuvõtvalt, töötuba on koht, kus metakognitiivsust saab teostada: kusjuures, selle eesmärk 
on mõjutada mitte ainult alus- või omandatud oskusi, aga ka nendest arusaamise ja nende 
kasutamise võimalusi. Töötuba ei ole mitte ainult „keskkond“ , vaid vaimne ruum või meelsus, 
et suhelda reaalsusega, seda mõista või muuta. Töötoa mõistet peab käsitlema laiemalt, kui 
iga füüsiline, tegevus- või kontseptuaalne ruum, mida on vastavalt kohandatud ja varustatud 
spetsiifiliseks koolitusalaseks tegevuseks.  
 

 
Töötubade valik 
 
Hariduslike erivajadustega õpilaste aitamisel on üheks olulisemaks eesmärgiks pakkuda 
kasulikke töövõtteid, et arendada välja kompensatsioonistrateegiaid, mis võimaldaksid 
iseseisvalt tulla toime raskustega. Sel põhjusel on vaja neid aidata, et nad saaksid arendada 
oma loomingulisust läbi hariduslike, ja muidugi loovate, strateegiate. 
Loovharidus esindab “hariduse vorme, mis arendavad noorte võimeid luua originaalseid ideid 
ja tegusid” (Loveless, 2003). Võimalik, et loovus on see, mis lubab õpiraskustega õpilasel, 
vaatamata erivajadustele, arendada välja alternatiivseid ja kompenseerivaid strateegiaid, mis 
viivad lõpuks eesmärkide saavutamiseni nii igapäevases kui akadeemilises tegevuses. 
Klassikalised õppemeetodid ei aita hariduslike erivajadustega õpilasi. See on ka põhjus, miks 
viimastel aastakümnetel on HEV õpilaste õppekavadesse tekkinud nii mitmeid 
multisensoorseid programme ning ruum IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) loovaks 
kasutamiseks. Multisensoorne lähenemine viitab igale tegevusele, mis pakub samaaegselt 
sisendit ja väljundit kahe või enama tunnetusliku kanali kaudu. Multisensoorne lähenemine on 
olnud lahutamatuks aluseks mitmetele programmidele, mis on suunatud raskuste 
likvideerimisele ja ületamisele (nt Palinscar and Brown, 1984; Temple et al., 2003; Trei, 2003; 
Joyce, 2004). Seega, kirjanduses peetakse efektiivseks selliseid loovaid hariduskogemusi 
nagu on välja pakutud käesolevas töövahendis ning mida viiakse ellu töötubade ja 
multisensoorse lähenemise abil (kirjuta ja kujuta ette, muusika, kino ja teatri töötoad). 
 
Kirjuta ja kujuta töötoa osas tasub märkida, et loovkirjutamine on muutunud tähtsamaks 
paljude inimeste elus, kellel on õpiraskusi. Seda eelkõige seepärast, et see arendab 
suhtlemise ja enese eest seismise oskusi, võimaldab inimestel olla loominguline ning annab 
neile tunde, et nad on midagi saavutanud ja neid kuulatakse. See on suurepärane viis, kuidas 
aidata inimestel aru saada oma mõtetest ja neid struktureerida, avastada oma tundeid ja 
kogemusi ning eelkõige arendab inimeste suhtlemisoskusi ja enesekindlust. Tegevused 
arendavad verbaalseid ja intellektuaalseid oskusi ning ettekujutusvõimet, kuid võivad olla ka 
osana tööst, mis on seotud oma õiguste eest seismisega, sest loovkirjutamine on arendab nii 
eneseväljendusoskust kui oskust enda eest seista.  
 
Muusika töötoa osas näitavad teaduslikud uuringud, et muusika õppimine omab mõju 
erinevatele aspektidele: füüsilistele oskustele, kognitiivsusele, motivatsioonile, keelelisele ja 
suhtlemisoskusele, mitteverbaalsele suhtlemisele, sotsiaalsetele oskustele, otsuse 
tegemisega seotud oskustele ja iseseisvusele (Bunt,2014). Mõned uuringud (Miles and 
Westcombe, 2008; Oglethorpe, 2011) näitavad, et muusika õppimine ja kuulamine võib muuta 
mõningaid aju funktsioone, mõjutades oluliselt aju plastilisuse mehhanismi ja parandades 
teiste kognitiivsete oskustega seotud aju osade tööd.  
 
Kino osas peame meelde tuletama, kuidas „filmi tegemine“ on rahvusvaheliselt laialdaselt 
kasutatav viis, kuidas aidata õpiraskustega noori.  
Näiteks: 

• The Lab School, erakool Washingtonis, mille asutas Sally Liberman Smith 1967. aastal, 
on edendanud akadeemiliste oskuste õpetamist tugevate õpiraskustega noortele läbi 
erinevate kunstialade. Antud kool on tuntud oma innovaatiliste õppekavade ja edu 
saavutamise pärast oma tavapäratute lähenemistega, mis aitavad avada nende 
õpimüsteeriume, kes õpivad teistest erinevalt. Õppeprogramm pakub erinevaid  
loomingulisi tegevusi: graafiline kunst, puidutöö, muusika, tants, dramaturgia, 
nukuteater ja filmi tegemine. Õpiraskustega õpilane vajab kogemusi, millel on selge 
algus, keskosa ja lõpp.  
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• UK kommuun Advocreate. Nemad kasutavad dramaturgiat, filmi ja teisi loovaid 
lähenemisi, et arendada enda eest seismise oskusi.  

• Erinevad akadeemiad, nt Filmiakadeemia, keda promos Jumpcuts (UK) ja the Beacon 
Hill Arts BFI Film Academy (Newcastle). Need esindavad loovaid filmi tegemise 
projekte, mis võimaldavad õpiraskustega täiskasvanute gruppidel saada jõustatud 
jutuvestjateks ja filmitegijateks. 
 

Teatri töötoa osas saab tõdeda, et see on kogemuste teekond, mis seob inimesi nende 
täielikkuses. See on selgelt fokusseeritud; seda esitletakse grupile ning selle puhul 
rõhutatakse koostöö olulisust. Täiendavalt, see kasutab väljenduslikke viise, mida kasutatakse 
ka päriselus.  

Teater võib aidata õpiraskustega õpilastel:  
• soodustada paremat ja teadlikumat minapilti, mis on enesehinnangu kaitsefaktor;  
• pakkuda võimalust/ruumi sümboolseks eneseväljenduseks ning isiklike kogemuste 

  uuesti läbielamist; 
• toetada sotsiaalsete oskuste arengut ning rikastada õpilaste sotsiaalset elu; 
• parandada jutuvestja oskusi, mis on väga olulised isikliku arengu kontekstis; 
• pakkuda loomulikku ümbruskonda, kus tegevusi võib tõlgendada seoses vajalike  

  oskustega. See alandab vähesel määral esinemisega seotud ärevust (kasutades  
  teatrit kui  tegevuste algatajat).  

 
Itaalias arendatakse teatri töötubasid kui sekkumistööriista, et aidata hariduslike 
erivajadustega õpilasi. Antud valdkonnas on kasutatud erinevaid kogemusi. Üldiselt 
tunnustatakse kirjanduses, et teatri töötuba on võimalik tõlgendada kui tegevuste kogumit, mis 
mõjutab otseseid kogemusi. Seda käsitletakse haridusliku sekkumisena, mis on mänguline ja 
tähenduslik. Rõhuasetus on sealjuures tegemisel, verbaalsel ja mitteverbaalsel suhtlusel, 
mängul ja koostööl, toetades inimese üldist arengut. „Koos tegemine“ soodustab ja rikastab 
sotsialiseerumist, kuna see võimaldab saada kohest tagasisidet  positiivse vastastikkuse 
sõltuvuse ning üksteise täiendamise kohta, andes seeläbi ka mitmekesisusele väärtuse. 
Suhestumisoskus, mida tõlgendatakse oskusena suhestuda teiste inimestega, võtab arvesse  
nii inimese enda eesmärke, aga ka teiste omi (Ianes, 2001). Teatri töötuba pakub mitmeid 
konkreetseid võimalusi, et teha teatrit, tekitades suurepäraseid võimalusi üksteise aitamiseks 
ja erinevaks koostööks.  
 
Samas projektis osalemine loob soodsaid tingimusi, nii et iga inimene saaks tunda kuulumise 
tunnet, mis, koos vajadusega olla inimesena tunnustatud, on väga oluline igale igaühele 
(Allport, 1977). See kõik panustab positiivse minapildi ning oma identiteedi loomisesse, 
mõjudes positiivselt ka õppimisele, vähendab ärevust, suurendab enesekindlust ja soodustab 
suhtlemist (Totaro, 2013). 

 

Õpetaja roll 
 
 
Töötoa põhine lähenemine aitab liikuda nendelt metoodikatelt, kus keskne roll on õpetajal 
nende metoodikatele, kus keskset rolli kannavad noored ning kus õpetajast saab järk-järgult 
suunaandja. Seega on tegemist olulise muudatusega õpetamise-õppimise mudelis, kus 
liigutakse individuaalselt-võistlevalt tüübilt üle koostöö-demokraatlikule tüübile (Dewey, 1916).  
Selleks, et tekitada sobiv keskkond, peab õpetaja: 
 
a) olema enesekriitiline ja peegeldav ning toetama interaktiivset suhtlemist noorte 
inimeste vahel (võime arutleda), et nad saaksid olla aktiivsemad ning rohkem osaleda, selle 
asemel, et olla passiivselt kuulaja ning info tarbija rollis; 

b) omama head enesehinnangut, enesekontrolli ning optimeerima ja kontrollima oma 
aega, st ta peab vastu võtma hariduslikke väljakutseid, ka neid, mis on kõige raskemini 
saavutatavad ning neid, mis vajavad kohustuse võtmist. Ta peab hoidma end kursis ning  

c) analüüsima kõige efektiivsemaid õpetamise strateegiaid. Lisaks sellele peab ta 
organiseerima oma tööd kui võimalust viia läbi uurimis- ja teadustegevusi; 
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d) teadma ja toetama erinevaid õppimise ja kogemuste saamise viise; see on vajalik 
selleks, et töötada rühmana; 

e) püüdma suurendada noorte tugevuste väärtust; mitte rõhutama nõrkusi, vaid alustama 
tunnustusest ja positiivsetest asjadest. Ta peab toetama, aitama, juhendama ja julgustama 
väljakutsete vastuvõtmist, nägema vigades allikat õppimisprotsessi paremaks tundma 
õppimiseks ning hindama eesmärgi taotlemiseks kasutatud strateegiate efektiivsust. Oluline 
on, et noored saaksid aru enda oskustest ja potentsiaalist, mida neil on võimalik saavutada 
hoole ja pühendumisega; 

f) lubama igaühel end väljendada, õpetaja peaks olema tänulik õpilaste ettepanekute 
eest ning mitte arvustama ega hindama kõike, mida õpilased ütlevad; neil kõigil peab 
olema võimalus, et väljendada oma ideid ja tundeid, ilma kartuseta olla arvustatud või 
tsenseeritud; 

g) väärtustama osalust, stimuleerima sekkumisi ning näitama, milliseid põhioskusi 
õpilased peaksid omandama (nt kuulamist, parafraseerimist, klassikaaslaste toetamist, 
panustamist, klassikaaslaste aitamist, mittearvustamist, konfliktide ületamist ning konsensuse 
saavutamist, austama teise korda vestluses, rahulikku ja viisakat kõnelemist, teiste austamist). 
Esiteks peab muidugi neidsamu oskuseid praktikas kasutama õpetaja; 

h) aktiivselt kuulama, näitama huvi ning otsima läbiräägitud ja jagatud lahendusi; tõde ei ole 
üks, vaid tuleb püüda aru saada kõikide põhjustest ning leida õiglane lahendus, milles kõik 
leiavad oma argumentide osa, kuid mitte kõiki oma argumente; 

i) omama plaani ning organiseerima oma tundi paindlikult, pakkudes hetki, mil õpilastel 
on võimalik teha valikuid (valiku tegemise autonoomsus). Oluline on tekitada valik 
eesmärkidest, probleemidest, tööviisidest, teostamise järjekorrast, ajast, tulemusest, 
võrdlemise ja tulemuste arutlemise ajast väikestes rühmades, ning ajast metakognitiivseks 
peegeldamiseks rühmade vahel (vahetades õpetaja-õpilane suhtlemishetki 
suhtlemishetkedega ainult õpilaste vahel); 

j) olema järjepidev; õpetaja on õpilastele eeskujuks, seepärast peab ta käituma järjepidevalt. 
Kui õpetaja ei ole järjepidev, tekitab see ebamugavust ning ta võib kaotada oma õpilaste 
poolehoiu, mis viib negatiivse ja hävitava käitumiseni, rahulolematuseni ja identiteedikriisini. 
Samuti on oluline jagada organisatsioonilisi aspekte teiste õpetajatega, et tegevused 
haakuksid ja oleksid järjepidevad; 

k) jagama õpilastega hariduslikke valikuid ning hindamiskriteeriume; kaasates õpilasi 
valikute tegemisel, et nad saaksid tunda end osana õppeteekonna planeerimisel. Õpetaja 
peab ka toetama nende motivatsiooni endale kohustuste võtmisel; 

l) toetama identiteete, grupitööd ja positiivset vastastikkust sõltuvust; positiivses 
vastastikkuses sõltuvuses nähakse teadlikkust ühisest eesmärgist ja sellest, et seda ei ole 
võimalik saavutada ilma igaühe panuseta. Tugevuste ja ideede ühtsus viib mitmete 
probleemide ületamiseni ning see tekitab inimeses tunde, et ta on teistele oluline (“Ma ei saa 
seda tegemata jätta, sest ilma minu panuseta ei saa tööd lõpetada”). Positiivne vastastikune 
sõltuvus soodustab identiteedi arengut, aitab avastada, milline inimene on ning olla 
aktsepteeritud ja tunnustatud teiste poolt koolis, klassis, sõprade ja pere ringis ning erinevates 
teistes rühmades. Kõik peavad saavutama midagi, mida teised tunnustavad ning mis on 
pikaajalise väärtusega; 

m) toetama individuaalset ja grupi eneseteadlikkust ning soodustama 
arenguprotsesside metakognitiivset peegeldamist; on oluline, et rühm analüüsiks, kuidas 
nad on töötanud ning kuidas nende koostöö õpetajaga on paranenud (seda on võimalik teha 
koos arutledes, kõigepealt isiklikud arvamused kirja pannes ja seejärel jagades tulemust). 
Metakognitiivne teadvus areneb avatud küsimuste ja metakognitiivse võrdluse teel, andes 
õpilastele võimaluse oma arvamusi paremini väljendada ja neid toetades, vastates kahtlustele, 
vastuväidetele ja vastanditele ning analüüsides alternatiive. Samuti võib veast saada võimalus 
peegeldada ja mõelda, jagada kõige efektiivsemaid strateegiaid ning olla teadlikum arendatud 
kognitiivsetest protsessidest; 
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n) olema demokraatlik, entusiastlik, positiivne, motiveeritud; on oluline, et talle meeldib 
õpetada, olla õpilastega, aidata neid ning rõhutada nende oskusi. Ta peab aitama neil kogeda 
demokraatiat, vabadust teha teadlikke otsuseid, vastastikkust austust ja solidaarsust. Ainult 
need inimesed, kes teevad oma tööd entusiasmiga, suudavad selle entusiasmi kanda üle ka 
oma õpilastele; 

o) õpetama sotsiaalseid oskusi ka läbi vastastikku sõltuvate rollide; klass, kus on tore 
viibida, on organiseeritud, kus kõik teavad oma ülesandeid ja rolle. Seetõttu on oluline 
pühendada piisavalt aega sellisele organiseerimisele, kus kõik osalevad üldise heaolu nimel. 
Sotsiaalsete oskuste õpetamiseks peab õpetaja pidevalt stimuleerima ja soodustama õpilaste 
pro-aktiivset sotsiaalset käitumist ning püüdes leida alternatiive asotsiaalsele käitumisele. 
Väikeses rühmas peavad välja arenema järgmised sotsiaalsed rollid: inimene, kes kontrollib 
kõigi häälte tugevust, inimene, kes kontrollib ajakasutust, inimene, kes vastutab õppematerjali 
eest, julgustav inimene, selgitav inimene, moderaator; 

p) arendama konstruktiivse suhte õpilaste perekondadega või teiste usaldusisikutega 
ja haridusasutustega; ainult perekondadega ja teiste asutustega koos töötades on võimalik 
muuta õppeteekond efektiivsemaks ning aidata õpilastel välja arendada oma sotsiaalne 
identiteet. Et see võimalikuks teha, on lepingud ja kokkulepped teiste asutustega väga 
kasulikud. Nende eesmärgiks on luua sünergia erinevate asutuste vahel ning aidata kaasa 
„individuaalse eluteekonna tegevuskava“ ehitamisele. Kokkulepetega on seotud ka 
perekonnad, vanemad, õed-vennad, keda kutsutakse perioodiliselt tutvuma edusammude ja 
järgmiste eesmärkidega.   
 

Töötubade sisu ja meetodid  
 
Töötubade korraldus on jagatud nelja faasi: 
- eelfaas; 

- esimene faas; 

- teine faas; 

- lõppfaas. 

Alljärgnevalt analüüsitakse iga faasi ja selle alafaase ning esitatakse ettepanekud nende 

rakendamise kohta. Need ettepanekud ei ole kohustuslikud, vaid lihtsalt kasulikud juhtnöörid. 

Seega, iga organisatsioon võib valida need, mis vastavad enim vastava organisatsiooni 

olukorrale ja vajadustele.   

1. Eelfaas 

Selles faasis toimub kolm erinevat kohtumist.  

1. Õpetajate kohtumine ja teema valimine. 

2. Tegevuste tutvustamine õpilastele. 

3. Töötoa valik iga õpilase poolt. 

 

1) Esimesele kohtumisele kaasatakse kõik organisatsioonis töötavad ja töötubadega seotud 

töötajad (tugispetsialistid, õpetajad, jne). Selle kohtumise eesmärk on arutleda õpilaste 

erivajaduste ja ressursside üle ning seejärel valida ühine teema, mida kasutatakse neljas 

töötoas. Teemad valitakse vastavalt õpilaste kogemustele, eesmärgiga neid uuesti 

loominguliselt ja positiivselt läbi teha. Teema peab olema piisavalt lai, et iga õpilane saaks 

väljendada oma loovmõtet. Näiteks võivad teemadeks olla: teekond, pere, unistus, kuulumine, 

vabadus, meri, õnn, jne. Esimesel kohtumisel valitakse ka strateegiad, mida kasutatakse 

töötubade elluviimisel ja kõige sobivamad metodoloogiad igaks töötoaks. Samuti lepitakse 

kokku ühtne hindamise viis, et jälgida õpilaste oskuste ja hoiakute arengut tegevuste ajal.  

Pakutavateks meetoditeks selleks kohtumiseks on: ajurünnak ja rühmaarutelu. 

  



14 

 

 

 

 

2) Teine kohtumine kaasab otseselt õpetajaid, kes on seotud projekti elluviimisega, ja õpilasi. 

Selle eesmärk on esitleda nelja töötuba ja valituks osutunud teemat. Esitlused peavad olema 

selged ja huvitavad, et õpilased saaksid kõik vajaliku info, et valida nende jaoks kõige 

huvitavam töötuba. Sellel kohtumisel antakse õpilastele teada, et nad peavad valima kaks 

töötuba, ühe õppeaasta esimeseks pooleks ning teise õppeaasta teiseks pooleks.  

Pakutavateks meetoditeks selleks kohtumiseks on: köitev esitlus (video, muusika, Power Point 

või Prezi esitlus) ning küsimuste-vastuste aeg, et vastata õpilaste kahtlustele ja rahuldada 

nende uudishimu. 

 

3) Pärast esitlust on õpilastel kaks nädalat, et valida kaks töötuba, milles nad osalevad. 

Õpetajad peavad juhendama õpilasi nende valikus, et nad valiksid nende iseloomuga ja huviga 

rohkem sobivad töötoad, aidates neil saada üle ka raskustest, mis otsuse tegemisega 

kaasnevad.  

Eelfaasi lõpus, õpilaste poolt tehtud valikute põhjal, jagatakse õppijad kahte rühma (üks, mis 

osaleb töötoas õppeaasta esimeses pooles ja teine, mis osaleb töötoas õppeaasta teises 

pooles) ning rühmad peavad olema piisavalt mitmekesised. Nendel rühmadel on oma 

tugevused ning ressursid ja spetsiifilised vajadused, mida korraldajad peavad arvestama, et 

pakkuda efektiivsemaid tegevusi.  

Alljärgnevalt on toodud selle faasi peamised tunnused. 

 

 EELFAAS  

ALAFAAS AEG SISU MEETODID ÕPI-

MATERJALI

D 

KOMMENTAARID 

 

1) Õpetajate 

kohtumine 

ja teema 

valik 

3 h - õpetajad, kes viivad 

läbi erinevaid 

töötubasid, kohtuvad 

üksteisega, et jagada 

ideid, mõtteid ja 

sekkumisstrateegiaid 

- valitakse välja teema, 

mida käsitletakse 

erinevate 

metdoloogiatega nelja 

töötoa raames 

- arendatakse 

hindamisvorm, mida 

kasutatakse iga 

õpilase tegevuse 

muutuse jälgimiseks, 

võrreldes soovitavat 

tulemust ja õpilase 

käitumist 

- ajurünnak 

- 

rühmaarutelu 

- paber ja 

pastakas 

- valitud teema peab olema 

piisavalt lai, et seda oleks 

võimalik põhjalikult 

käsitleda igas töötoas 

 

2) 

Tegevuste 

esitlus 

õpilastele  

2 h - projekti esitletakse 

kõigile seotud 

õpilastele, märkides 

ära selle eesmärgid ja 

- esitlus 

- köitev 

ettekanne, 

mis on tehtud 

- arvuti  

- projektor 

- oluline on aktiivselt 

kaasata õpilasi sellesse 

protsessi 
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oodatava kasu  

- õpilastele 

selgitatakse, et igaüks 

peab valima ühe 

töötoa õppeaasta 

esimeseks pooleks ja 

teise töötoa õppeaasta 

teiseks pooleks  

Power Pointis 

või Prezis, 

video või 

muusika 

- aeg 

küsimustele ja 

arvamustele 

3) Töötoa 

valik iga 

õpilase 

poolt 

1 

nädal 

- iga õpilane valik ühe 

töötoa õppeaasta 

esimeseks pooleks 

ning teise töötoa 

õppeaasta teiseks 

pooleks. Valiku 

aluseks on isiklik huvi, 

uudishimu ja oskused 

 

- koostöö 

õpetajate/tuut

origa (nemad 

on 

samaväärsed)

, et aru saada 

motivaatorites

t ja 

eelistustest, 

kui on raskusi 

valiku 

tegemisel  

  

 
2. Esimene ja teine faas 

Pärast eelfaasi on töötubade korralduse peamine osa üles ehitatud järgmiselt:  

- Töötoad (I alafaas –õppenõustamine, juhendamine ja hindamised) 

- Meeskonna kohtumine                                   Esimene faas 

- Töötoad (II alafaas – elluviimine) 

- Meeskonna kohtumine 

 

- Töötoad (I alafaas – õppenõustamine, juhendamine ja hindamised) 

- Meeskonna kohtumine                                   Teine faas 

- Töötoad (II eelfaas – elluviimine) 

- Meeskonna kohtumine 

Peab ära märkima, et esimene ja teine faas järgivad ühist kava. Mõlema faasi ajal viiakse neli 

töötuba ellu paralleelselt. Iga töötuba jagatakse 12-ks kahetunniseks kohtumiseks, milles iga 

rühma juhendajad töötavad õpilastega valitud teemal. Nad järgivad töötoa liigile vastavaid 

spetsiifilisi vahendeid, kuid samas ühist ülesehitust. Kusjuures, iga töötuba on jagatud 

omakorda kaheks alafaasiks, millest mõlemad koosnevad 6 tunnist. Neid on kirjeldatud 

alljärgnevalt. 

1. Õppenõustamine, juhendamine ja hindamised. See on rohkem orienteeritud grupi 

tundmaõppimisele. 

Peamised tegevused on Hindamismaterjalid, rühmaarutelud ja töö planeerimine. 

2. Elluviimine. See on praktiline faas, mille eesmärgiks on kavandatud tulemuste saavutamine. 

Töötubade kulg on pidevalt juhendajate järelevalve all. Selleks tarbeks on planeeritud iga 6 

tunni tagant neli kohtumist, et hinnata edusamme (meeskonna kohtumine). Meeskonna 

kohtumistel hinnatakse õpilastele välja pakutud lähenemiste efektiivsust, õpilaste isiklikku 

arengut, aga ka nende ja töötubade tugevusi ja nõrkusi.  
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Alljärgnevalt selgitatakse detailsemalt igale töötoale väljapakutud sisu ja meetodeid. 

Kirjuta ja kujuta töötoa 6 esimest tundi on ettevalmistav aeg, kus rühma liikmed õpivad 

üksteist tundma. Iga õpilane tutvustab end läbi päris või väljamõeldud pildi või raamatu. See 

meetod laseb õpilastel tunda end vabana ja nad saavad vabalt rääkida iseendast, oma 

kogemustest ja taustast. Pärast seda tutvustab õpetaja valitud teemat ja alustab grupisisest 

arutelu. Otsitakse seoseid valitud teema ja kirjanduse, kujutava kunsti, kino ja kunstilise 

väljenduse vahel üldiselt. Seejärel analüüsitakse teemaga seotud kujutisi, maale, kirjutisi ja 

videosid. Soodustatakse debati ja arutelu hetki rühmas ning lõpuks kogutakse kokku 

õppematerjalid. Peale seda, kui juhendajad on toimunud tegevused läbi analüüsinud ning 

arvesse võtnud varasemalt teada olevad grupi vajadused, alustatakse tegevustega. Järgmist 

6 tundi iseloomustab teemaga seotud kirjutiste, maalide, joonistuste, kollaažide ja piltide 

loomine. Antud faasis soodustatakse ka õpilaste omavahelist abistamist ja koostööd. Selle 

alafaasi lõpus koondavad õpilased kogu loodud materjali ning koostavad selle põhjal esitluse. 

Väljapakutud tegevused selles faasis on: enda tutvustamine rühmale, rühmasisene vestlus ja 

arutelu. 

Muusika töötoa 6 esimest tundi on ettevalmistav aeg, kus rühma liikmed õpivad üksteist 

tundma ning iga õpilane tutvustab end läbi laulu. Selline lähenemine on kasulik esmasest 

kohmetusest ülesaamiseks ning pakub õpetajatele võimalust oma õpilasi paremini tundma 

õppida. Pärast seda tutvustab õpetaja valitud teemat ja alustab grupisisest arutelu. Õpilased 

otsivad seoseid teema ja muusika vahel. Selle faasi tegevused hõlmavad mh teooriatunde 

noodijoonestiku ja nootidega. Lisaks sellele esitavad õpilased tundide jooksul oma isiklikke 

muusika playlist’e ning rühm valib välja laulud, mis seostuvad enim töötoa teemaga. Lõpuks 

otsib rühm juurde teemakohaseid laule. 

Peale seda, kui juhendajad on toimunud tegevused läbi analüüsinud ning arvesse võtnud 

varasemalt teada olevad grupi vajadused alustatakse arutelu, et valida välja laulud, mida 

kasutada lõpuesinemises. Seejärel tehakse erinevaid praktilisi tegevusi: mõned praktilised 

tunnid, et tutvustada õpilastele muusikariistu (klahvpillid, kitarr, trummid), õpetaja soovitatud 

laulude kuulamine ning uue muusikapala komponeerimine lõpuesinemiseks koos 

salvestamisega. Väljapakutud tegevused selles faasis on: rühma töö, rühmasisene debatt ja 

arutelu, arvuti ja muusikatundide kasutamine.  

Kino töötoa 6 esimest tundi on ettevalmistav aeg, kus rühma liikmed õpivad üksteist tundma. 

Pärast seda tutvustab õpetaja valitud teemat, audio-visuaalse keele omadusi ja alustab 

rühmasisest debatti. Lõpuks toimub ka teemaga seotud kinematograafilise materjali otsimine 

ja selle analüüs.  

Järgneb juhendajate hindamine, milles kõik tegevused analüüsitakse läbi. Järgmist 6 tundi 

toimuvad selleks, et anda õpilastele edasi teoreetilised ja praktilised tööriistad, et kirjutada 

valmis lühike käsikiri, töötada välja stsenaarium, storyboard ja filmimuusika, et oleks võimalik 

toota lühifilm valitud teemal.  

Väljapakutud tegevused selles töötoas on: debatt ja rühmasisene töö, ajurünnak, erinevate 

ülesannete jagamine igale õpilasele, et oleks võimalik film valmis teha.  

Teatri töötoa 6 esimest tundi iseloomustavad tegevused (Ring, Pildid, Peegel, Tekst), mis: 

soodustavad rühma liikmete tutvustamist ja rühmatunnetuse tekkimist; soodustavad 

kommunikatsiooni ja infovahetust; loovad positiivse keskkonna, mis tugineb usaldusel; 

arendavad paremat arusaama ruumist, kehast, emotsioonidest; toetavad tunnete jagamist  
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rühmas; stimuleerivad kognitiivseid, motoorseid ja suhestumise ja mitteverbaalse suhtlemise 

oskusi; soodustavad eneseteadvuse ja loovuse teket; usalduse tekkimist teiste inimeste vastu. 

Väljapakutud tegevused/meetodid antud töötoa selles faasis on: verbaalse ja mitteverbaalse 

suhtlemise kasutamine, „mõtted vabadusse“ harjutus ja seotud ideed. 

Järgneb juhendajate hindamine, milles kõik tegevused vaadatakse läbi ja antakse neile 

hinnang selle alusel, mis selgus rühma analüüsimisel. Järgmise 6 tunni eesmärgiks on üles 

ehitada erinevaid karaktereid koos teatristseeniga, et esitleda etenduse käsikirja. 

Väljapakutud meetodid/tegevused antud töötoa selles etapis on: teiste jälgimine, grupitöö ja 

tehnikad mälu parandamiseks. 

 

Alljärgnevalt on kokkuvõtvalt esitatud kõik esimese faasi alafaasid. Välja on toodud aeg, sisu, 

meetodid ja õppematerjalid. 

  I FAAS 

ALAFAAS AEG SISU MEETODID ÕPPE-
MATERJALID 

KOMMENTAARID 
 

KIRJUTA JA KUJUTA 

Nõustamine, 
juhendamine, 
hindamine 

6 
kahetunni
st 
kohtumist  

- rühma tundmine 

- arutelu valitud 
teemal 

- seosed valitud 
teema ja kirjanduse 
vahel 

- valitud teemaga 
seotud kujutiste ja 
maalide otsimine ja 
analüüs, samuti 
debatt 

- valitud teemaga 
seotud filmi 
otsimine ja selle 
vaatamine 

- õppematerjalide 
kogumine  

- enese 
tutvustamine 
rühmale 

-rühmaarutelu 

 

- paber ja 
pastakas 

- raamatud 

- arvuti 

- projektor 

- oluline on 
soodustada õpilaste 
suhtlemist ja avatust 

Kohtumine Üks 
kolmetunn
ine 
kohtumine 

- õpetajad 
kohtuvad ja 
arutlevad 
tegevuste ning 
kriitiliste aspektide/ 
probleemide üle  

- üheskoos 
planeerides toimub 

- rühmaarutelu 
ja debatt 
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järgneva faasi välja 
töötamine 

Elluviimine 6 
kahetunni
st 
kohtumist  

- juttude 
kirjutamine valitud 
teemal 

- valitud teemal 
joonistuste ja 
postrite tegemine 

- valitud teemal 
tehtud fotode 
(väljaspool kooli) 
tegemine 

- esimeses 
alafaasis kogutud 
õppematerjalide 
koondamine 

- rühmatöö 

- rühmaarutelu 

- paber ja 
pastakas 

- arvuti 

- kaamera 

 

- edendades osalust 
ja vastastikkust 
abistamist 

MUUSIKA 

Nõustamine, 
juhendamine, 
hindamine 

6 
kahetunni
st 
kohtumist 

- rühma 
tundmaõppimine 

- arutelu valitud 
teemal 

- seosed valitud 
teema ja muusika 
vahel 

- teoreetilised 
aspektid: 
noodijoonestik ja 
noodid  

- iga noor tutvustab 
oma isiklikku 
playlist’i ning rühm 
mõtleb, milliseid 
laule on võimalik 
siduda valitud 
teemaga 

- valitud teemaga 
seotud laulude 
otsimine 

- rühmatöö 

- rühmaarutelu 
ja debatt 

- arvuti 
kasutamine 

- teoreetiline 
muusikatund, 
mis soodustaks 
osalust ja 
küsimuste 
küsimist õpilaste 
poolt 

 

- paber ja 
pastakas 

- 
noodijoonestik 

- arvuti 

- helivõimendi 

 

Kohtumine Üks 
kolmetunn
ine 
kohtumine 

- õpetajad 
kohtuvad ja 
arutlevad 
tegevuste ning 
kriitiliste aspektide/ 
probleemide üle  

- üheskoos 
planeerides toimub 
järgneva faasi 
väljatöötamine 

- rühmaarutelu 
ja debatt 
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Elluviimine 6 
kahetunni
st 
kohtumist  

- arutelu valitud 
teemal 

- lõpuesinemiseks 
muusikapalade 
valimine  

- klahvpillide ja 
kitarri tutvustamine  
praktilises töötoas 

- trummide ja 
rütmiliste mängude 
kasutamine  

- muusika ja 
sõnade kirjutamine 
lõpuesinemiseks 

- õpetaja poolt 
valitud 
teemakohaste 
laulude kuulamine  

- tehtud töö 
salvestamine 

- rühmatöö 

- rühmaarutelu 
ja debatt 

 

- arvuti 

- helivõimendi 

- mikrofonid 

- 
mobiiltelefonid 

- klahvpill 

- kitarr 

- trummid  

- mixer 

- 
professionaaln
e 
salvestamisse
ade 

 

 

KINO 

Nõustamine, 
juhendamine, 
hindamine 

6 
kahetunni
st 
kohtumist 

- rühma tundmine 

- audio-visuaalse 
keele tutvustamine 

- arutelu valitud 
teemal  

- teemakohase filmi 
otsimine ja 
vaatamine  

- rühmaarutelu 
ja debatt 

- ajurünnak 
valitud teemal 

- arvuti 

- projektor 

- iga õpilase osaluse 
soodustamine 

- püüe stimuleerida 
õpilaste uudishimu 

Kohtumine Üks 
kolmetunn
ine 
kohtumine 

- õpetajad 
kohtuvad ja 
arutlevad 
tegevuste ning 
kriitiliste aspektide/ 
probleemide üle  

- üheskoos 
planeerides toimub 
järgneva faasi 
väljatöötamine 

- rühmaarutelu 
ja debatt 

  

Elluviimine 6 
kahetunni
st 
kohtumist  

- stsenaariumi 
esmastest 
elementidest 
arusaamine  

- liikuva pildi 
esmastest 
elementidest 
arusaamine  

- rühmatöö 

- spetsiifiliste 
rollide jagamine, 
et oleks võimalik 
valmis teha 
lühifilm  

- arvuti 
spetsiifiliste 
toimetamiseks 
mõeldud 
programmideg
a 

- 1 
professionaaln

- soodustada iga 
õpilase osalust  

- köita nende 
tähelepanu  
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- kontseptsioon ja 
story board 

- tööriistade 
tundmine 

- valitud teemal 
lühifilmi valmimine  

- filmi toimetamine 
ja 
produtseerimisjärg
sed tehnikad, 
samuti 
filmimuusika 
lisamine  

e 
videokaamera  

- 1 
professionaaln
e statiiv 
kaamera jaoks 

- 1 
suundmikrofon 

- 1 boom 
mikrofon 

- kõrvaklapid 
heli 
analüüsimisek
s 

TEATER 

Nõustamine, 
juhendamine, 
hindamine 

6 
kahetunni
st 
kohtumist  

- ring 

- pildid 

- tekst 

- peegel 

- verbaalse ja 
mitteverbaalse 
suhtlemise 
kasutamine 

- tunnete 
teadlikkuse 
stimuleerimine  

- soodustades 
suuremat 
teadlikkust 
verbaalsest ja 
mitteverbaalsest 
suhtlemisest  

- vabad mõtted 

- seonduvad 
ideed 

- toolid 

- muusika 

- väike pall 

- tuled 

- paber ja 
pastakas 

 

- vajalik on toetada 
ettepanekuid ja 
mõtteid teatriprojekti 
arenemise kohta 

- soodustada austust 
teiste tundlikkuse 
osas  

- soodustada 
kuulamist ja 
vastastikkust austust  

- soodustada 
vastastikkust 
abistamist  

Kohtumine  Üks 
kolmetunn
ine 
kohtumine 

- õpetajad 
kohtuvad ja 
arutlevad 
tegevuste ning 
kriitiliste aspektide/ 
probleemide üle  

- üheskoos 
planeerides toimub 
järgneva faasi 
arendamine 

- rühmaarutelu 
ja debatt 

  

Elluviimine 6 
kahetunni
st 
kohtumist 

- karakterite 
arendamine 

- teatristseeni 
arendamine  

- teksti loomine 

- teiste jälgimine 

- 
“koostegemine” 

- mäluharjutuste 
stimuleerimine  

- toolid 

- muusika 

- väike pall 

- tuled 

- vajalik on toetada 
ettepanekuid ja 
mõtteid teatriprojekti 
arenemise kohta 

- soodustada austust 
teiste tundlikkuse 
osas  
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  - paber ja 
pastakas  

 

- soodustada 
kuulamist ja 
vastastikkust austust  

- soodustada 
vastastikkust 
abistamist 

Kohtumine  Üks 
kolmetunn
ine 
kohtumine  

- õpetajad 
kohtuvad ja 
arutlevad 
tegevuste ning 
kriitiliste aspektide/ 
probleemide üle  

- üheskoos 
planeerides toimub 
järgneva faasi 
väljatöötamine 

- iga õpilase 
arengut 
analüüsitakse ja 
varasemalt kokku 
pandud 
hindamisvormid 
täidetakse koos  

- rühmaarutelu 
ja debatt 

  

 

Töötubade teine faas viiakse ellu välja sarnaselt esimesele faasile. Esimene faas viiakse ellu 

õppeaasta esimeses pooles, samas kui teine faas toimub õppeaasta teises pooles. Kui välja 

arvata metodoloogiline lähenemine, kujutab antud plaan endast  soovituslikku ettepanekut 

ning saab seda muuta vastavalt organisatsiooni spetsiifilistele vajadustele.  

 

3. Lõpufaas 

Pärast meeskonna viimast kohtumist algab lõpufaas. Selle raames toimub erinevate kunstiliste 

tööde, mis töötubade raames loodi, peaproov ja lõplik ettekandmine.  

Peaproov valmistatakse ette kahe kohtumise jooksul, mis mõlemad kestavad 2 tundi, ning 

milles õpilased, koos õpetajate, töötades ühtse meeskonnana, integreerivad erinevate 

töötubade erinevad väljundid.  

Lõpuettekanne on esitlus, kus näidatakse õpilaste poolt tehtud tööd. Igal õpilasel on 

spetsiifiline roll ning kõik osalejad on samaaegselt nii näitleja kui lavastaja rollis. See on projekti 

väga oluline osa, sest see võimaldab näidata õpilaste pingutust ning omab tugevat mõju 

eneseteostusele. Lõpuettekannet kutsutakse vaatama sugulased ja sõbrad ning võimalusel ka 

kõik teised huvilised. Projekt lõppeb lõpupeoga ettekande lõpus.  
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Alljärgnevalt on kokku võetud lõpufaas. 

 LÕPUFAAS 

ALAFAAS AEG SISU MEETODID ÕPPEMATERJALID KOMMENTAARID 
 

1) Peaproov  2 
kahetunnist 
kohtumist 

- kõik õpilased 
ja õpetajad 
kohtuvad, et 
tuua kokku 
see, mis on 
loodud igas 
töötoas  

 

- rühmatöö - kõik, mis on vajalik 
lõpuesinemiseks 

õpilased/näitlejad 
ja samas ja 
lõpuesinemise 
lavastajad 

2) Lõpuesinemine Üks 
ühetunnine 
kohtumine 

- 
lõpuesinemine 
pereliikmete ja 
teiste huviliste 
ees1 

- pidu 
lõpuesinemise 
järgselt  

- rühmatöö - kõik, mis on vajalik 
lõpuesinemiseks 

õpilased/näitlejad 
ja samas ja 
lõpuesinemise 
lavastajad 

1 Projekti ja esinemise kohta on erinevatele huvipooltele kasulik jagada infot juba selle kestuse ajal. 

Pereliikmed kaasavad lõpuesinemisele õpetajad. 
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Rakendamine 

Alljärgnev diagramm näitlikustab ettepanekut töötubade korraldamiseks, aluseks on võetud 

õppeaasta. 

 

 
 

Kestus 
 
Projekti realiseerimiseks vajalik aeg on kogu õppeaasta (septembrist juunini). Eelfaas viiakse 

ellu septembris, enne õppeaasta algust ja selle alguses. Esimene faas viiakse ellu esimese 

nelja kuu jooksul (oktoober–jaanuar), samas kui teine faas viiakse ellu sellele järgneva nelja 

kuu jooksul (veebruar–mai). Peaproov ja lõpuettekanne planeeritakse juunikuusse.  

 

Kohandamise võimalused 
 
Käesolev töövahend on sobilik mitmesse konteksti, kuna see on välja töötatud erinevate 

erivajadustega inimeste tarbeks. Väljapakutud tegevuste aeg ja sisu kohalduvad erinevatele 

organisatsioonidele ja kliendigruppidele. Töötubade elluviimisel tuleb järgida kirjeldatud 

teoreetilist tausta ning välja pakutud metodoloogiat, milleks on töötubade ja multisensoorne 

lähenemine, võttes arvesse konstruktiivsust ja metakognitiivsust. 

Ühe töötoa teostamiseks väljapakutud meetodid (kokkuvõtvas diagrammis tulbas „Meetodid“)  

Õpetajate 
kohtumin

e ja 
teema 

valimine 

  September     Oktoober      November      Detsember        Jaanuar       Veebruar      Märts       Aprill         Mai               Juuni 

Tegevuste 
tutvustamine 
õpilastele 

Töötubade 
valik iga 

õpilase poolt 

Kirjuta ja kujuta 

Muusika 

Kino 

Teater 

I alafaas 

(6 tundi) 

Eelfaas Esimene faas Teine faas 
Lõpufaa

s 

II alafaas 

(6 tundi) 

Meesko
nna 

kohtum 

I alafaas 

(6 tundi) 
II alafaas 

(6 tundi) 

Meeskon
na 

kohtum 

I alafaas 

(6 tundi) 
II alafaas 

(6 tundi) 

Meeskon
na 

kohtum 

I alafaas 

(6 tundi) 
II alafaas 

(6 tundi) 

Meeskon
na 
kohtum 

Kirjuta ja kujuta 

Muusika 

Kino 

Teater 

I alafaas 

(6 tundi) 
II alafaas 

(6 tundi) 

Meesko
nna 

kohtum 

I alafaas 

(6 tundi) 
II alafaas 

(6 tundi) 

Meesko
nna 

kohtum 

I alafaas 

(6 tundi) 
II alafaas 

(6 tundi) 

Meeskon
na 

kohtum 

I alafaas 

(6 tundi) 
II alafaas 

(6 tundi) 

Meesko
nna 
kohtum 

Peaproov 

Lõpuesinemi
ne 
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on vaid soovituslikud. Iga asutus, iga spetsialist (nt muusikaõpetajad, lavameister, 

kunstiõpetajad, kirjanikud jne), ja iga õpetaja võivad neid muuta vastavalt spetsiifilistele 

vajadustele ja kompetentsidele.  

Hetkel on Itaalias ja välisriikides vaid mõned praktilised kogemused, mis on sarnased välja 

pakutule. Tavaliselt on need praktikad seotud õppetöö või sekkumistega homogeensetes 

rühmades. Seega on antud juhul tegemist innovatiivse lähenemisega, mis on tõenduspõhine 

töötubade kasutamise osas ja multisensoorse lähenemise kasulikkuse osas õpiraskustega 

inimestele. Oleme veendunud, et sidususe/kaasamise aspekt on vajalik, et pakkuda enam 

tööalaseid võimalusi ja parandada erinevate raskustega noorte heaolu. Ühiskonnas, mis on 

multikultuurne, multietniline ja rikas erinevuse ja komplekssuse poolest, on oluline omada häid 

suhestumis- ja suhtlemisoskusi. Tööandjad hindavad värbamisel ühe enam isikuomadusi ja 

sotsiaalseid oskusi ning üks osa inimese isiklikust heaolust on seotud ka ametialase 

eneseteostusega. Seega me usume, et on vaja pakkuda võimalusi, mitmekülgsete oskuste 

arendamiseks, et hariduslike erivajadustega noortel oleks enam võimalusi, sh töö osas. Antud 

teema on oluline kõikide noorte jaoks, kes hakkavad sisenema tööturule. Seega on kaasav 

lähenemine, nagu välja pakutud, sobilik igale inimesele, kas hariduslike erivajadustega või 

ilma.  
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