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 2 . 1 SISSEJUHATUS  
Tegevuse kirjeldus:  

See tegevus on sissejuhatav. Selle eesmärk on välja selgitada koolitatavate uskumused ja arvamused 

kriitilise mõtlemise osas. Rakendatud meetod - mõistekaart, kaasab kõiki osalejaid ning tõhustab 

arutelu ja koostööd.     

 

Pealkiri: Mis on kriitiline mõtlemine? 

Eesmärgid:  

Koolitatav määratleb kriitilise mõtlemise tüüpilised tunnused.  

Koolitatav väljendab oma arusaama kriitilisest mõtlemisest.  

Koolitatav loob oma kriitilise mõtlemise definitsiooni. 

 

Meetodid: frontaalne selgitus, ajurünnak, mõttekaardi koostamine 

Täiustatud võtmepädevused: kriitiline mõtlemine 

Peamised täiustatud kriitilise mõtlemise oskused: arvamuse avaldamine, aruteluoskus, aktiivne 

kuulamine 

Kestus: 10 minutit 

Materjal: tahvel ja markerid 

Tegevusjuhend 

Sissejuhatus: Iga teekond, ka õppimise teekond, vajab kaarti. Sel juhul koostame üheskoos 

mõistekaardi meie keskse mõiste - kriitilise mõtlemise - kohta. Kas te olete kunagi kuulnud 

mõistekaartidest või ehk koostanud ühe? 

Küsige ja motiveerige: Millised on teie assotsiatsioonid kriitilise mõtlemise kohta? 

Andke juhtnööre:  

 Rühmana loome me mõistekaardi.  

 Mõelge mis tahes assotsiatsioonidele, mis teil on seotud mõistega kriitiline mõtlemine. 

Õpetaja täidab tahvlil mõistekaardi. 

 Kirjutage tuginedes ajurünnakule - täna loodud mõistekaardi põhjal üles oma kriitilise 

mõtlemise määratlus ja lugege see ette. Reflekteerige: Kas olete kõigi oma ideedega rahul? 

Kas te parandaksite mõistekaarti kuidagi? Kokkuvõte: Äsja loodud mõistekaart on alguspunkt 

meie põnevale teekonnale kriitilise mõtlemise teemasse. See aitab meil kindlasti avastada uusi 

ideid, jagada arvamusi ja omandada praktilisi oskusi! 

NB: mõttekaart võib välja näha järgmise näite kujul, kuid "mullide" või harude arv sõltub 

õpilaste ideedest.
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Täiendav teave (hõlbustamine, nõuanded, edutegurid/nõrkused, piirangud, 

ülekandmisvõimalused, vajalikud ressursid):  

Lisateavet mõistekaartide koostamise kohta saate aadressil  

https://www.umeniekreativity.sk/pojmova-map 

Inglise keeles: https://blog.iqmatrix.com/how-to-mind-map 

Tegevuse kirjeldus:  

Selle tegevuse eesmärk on näidata, mida me täpselt teame kriitilisest mõtlemisest ja selle kasutamisest 

igapäevaelus. See võib anda koolitatavale aega ja ruumi oma kriitilise mõtlemise oskuste ja võimete 

üle mõtisklemiseks.  

Kriitiline
mõtlemine

Innovaatiline 

mõtlemine Teiste
inimeste

kuulamine

Kastist

välja
mõtlemine

tegutseb 
ratsionaalselt, 

mitte 
emotsionaalsel

t

Info
otsimine

Uudishimu

jagamine ja
arutelu

kvaliteetra
amatute 
lugemine
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 2 . 2  TEA 
Pealkiri: Mida tähendab see tegelikus elus? 

Eesmärgid:  

Koolitatav määratleb kriitilise mõtlemise olulised tunnused. 

Koolitatav tuvastab, kuidas kriitilise mõtlemise oskust oma elus rakendatakse.  

Koolitatav mõtiskleb oma oskuste ja võimete üle. 

Koolitatav jagab oma mõtteid teiste koolitatavatega. 

Meetodid: frontaalne selgitus, grupiarutelu, paaristöö. 

Parandatud võtmepädevused: kriitiline mõtlemine 

Kriitilise mõtlemise oskuste parandamine: arvamuste väljendamine, mustrite äratundmine, 

eneserefleksioon 

Kestus: 15 minutit 

Materjal: tahvel ja markerid 

Protseduur:   

Sissejuhatus: Kriitiline mõtlemine võib kõlada abstraktselt, kuid see on väga praktiline oskus, mis 

võib meie elu oluliselt parandada. Nüüd keskendume kriitilisele mõtlemisele igapäevaelus. 

Küsige ja motiveerige: Kuidas väljendub kriitiline mõtlemine meie tegelikus igapäevaelus? 

Jagage juhiseid: 

 Mõelgem paarikaupa tüüpiliste kriitilise mõtlemise oskuste üle (ülesanne 1). Uurige töölehel 

olevat tabelit kriitilise mõtlemise oskuste, tegevuste ja omaduste loeteluga.  

 Töötage paarides. Otsustage, millised oskused ja omadused on teile tüüpilised. Joonige need 

alla.  

 Tooge näiteid, kuidas need igapäevaelus avalduvad. Jagage oma ideid paarikaupa oma 

partneriga. 

 

                                           
Et minu isiklik eelarve oleks kontrolli all                                                            
                                               Teada palju ja omada laialdasi teadmisi               

Olla tolerantne 

Alati osata kiiresti reageerida 

Oskus nõuetekohaselt põhjendada                                       

Olla tagasihoidlik ja tunnistada oma vigu 

Olla kõnekas ja vaimukas 

Iseseisvalt mõtlev       Oskus hinnata saadud teavet 

                            Eristada fakte ja arvamusi Oskus tähelepanelikult kuulata 

                                                                                                                     Oskus autot juhtida 

Osata riietuda vastavalt olukorrale või üritusele 

                                             
Refleksioon: Milliseid uusi fakte saite teada kriitilise mõtlemise kohta igapäevastes olukordades? 
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Uurige veel kord allajoonitud oskusi ja võimeid. Milliseid uusi kriitilise mõtlemise oskusi ja 

võimeid lisate nüüd tabelisse (ülesanne 2)? 

Kokkuvõte: Meil oli võimalus näha, et on palju võimalusi, kuidas kriitiline mõtlemine võib meie 

igapäevaelus avalduda. Järgnevad õppetunnid kinnitavad kahtlemata, et kriitiline mõtlemine on üks 

tähtsamaid praktilisi oskusi. Me peame tegema kümme korda rohkem otsuseid kui meie vanemad. 

See tähendab pidevat stressi ja tunnet, et meil pole millegi jaoks aega. KM võib aidata teid ja teie 

koolitatavaid otsuste ülekoormusega toime tulla. 
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 2 . 3  MÕISTA 
Tegevuse kirjeldus: 

Tegevus tugevdab omandatud teadmisi ja oskusi kriitilise mõtlemise valdkonnas inspireerivate 

lugude ja loominguliste ülesannete kaudu, mida saab rakendada meie elus. 

Pealkiri:  

Kas kriitiline mõtlemine on loominguline protsess? 

Eesmärgid:  

Koolitatav kirjeldab oma pehmeid oskusi ja selgitab nende tähendust tegeliku elu seisukohalt. 

Koolitatav illustreerib oma näitega innovatsiooni ja loovuse elementide kasutamist kriitilises 

mõtlemises võrreldes edukaid isiksusi, kes inspireerivad rühma. 

Meetodid: koostöine õppimine, arutelu 

Parandatud võtmepädevused: kriitiline mõtlemine 

Parandatud kriitilise mõtlemise võtmepädevus:  järeldamine, suhtlemine, argumenteerimine, 

arvamuste võrdlemine.  

Kestus: 30 minutit 

Materjal: Töölehed, töövihikud, pliiatsid, valitud kriitilise mõtlemise oskuste nimekiri, pildid 

loomemaailma isiksustest (teadus, tehnoloogia, kunst, Nobeli preemia laureaadid). 

Protseduur:   

Sissejuhatus: Kriitiline mõtlemine on loominguline ja dünaamiline protsess, mis hõlmab mitmeid 

võimeid ja oskusi. See kujundab väljendus- ja arutelukultuuri: asjakohase idee ja küsimuse 

sõnastamine, oskus argumenteerida ja neile vastata. 

Küsi ja motiveeri: Kas te teate, mis on fotodel olevatel kuulsatel isiksustel ühist? Miks nad olid 

kuulsad/auhinnatud/edukad/innovatiivsed? Mida mõni neist pidi ohverdama?   

Andke juhised:  

● Töötage neljases grupis ja valige üks isiksus vastavalt oma eelistustele rühma jaoks.  

● Valige valitud kriitilise mõtlemise oskuste loetelust individuaalselt 4 oskust, tänu millele ta 

on saanud kuulsaks/auhinnatud/menukas/innovatiivseks. 

valitud kriitilise mõtlemise oskused 
Mõtlemapanevate küsimuste 

esitamine 
Selgitus  Eeliste äratundmine 

Andmete analüüs Meeskonnatöö  Ideede täiustamine  
Otsustamine Induktiivne ja deduktiivne 

mõtlemine 
Eesmärkide seadmine  

Tähelepanu detailidele Emotsionaalne intelligentsus Initsiatiivi võtmine 
Hindamine  Strateegiline planeerimine Paindlikkus  
Täpsustamine  Uudishimu  Probleemide lahendamine  
Aktiivne kuulamine Mustrite tuvastamine  Eneserefleksioon 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 
 

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda selle sisu heakskiitmist, kuna see kajastab üksnes autorite 

seisukohti, ning komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest. 

See töö on litsentseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 

. 

Projekt   News  

 
 LEHEKÜLG    

\* 

● Leppige paarina kokku 4 ühist oskust oma nimekirjadest. Paarid tulevad kokku, 

moodustatakse eelmine nelikud ja koostatakse koos valitud 4 oskuse tähenduse jada.  

● Iga nelik esitab oma ettepaneku, arutleb ja otsib paralleele oma töö- ja isiklikus elus. 

Tähelepanekud, arvamused kirjutatakse märkmepaberitele ja pannakse seinale.  

● Valitud kriitilise mõtlemise oskuste loetelust valitakse oma tugevused ja nõrkused, mida 

tahetakse tugevdada. Kirjutage need tabelisse. (ülesanne 1). 

Milline isiksus (maailmast või kolleegidest) inspireeris teid pärast seda arutelu oma elu muutmise 

plaani kindlaks tegema? Mis teid täpselt inspireeris (ülesanne 2)? 

Ülesanne 2: tasakaalustage tugevused/nõrkused 

minu tugevused nõrkused, mida tahan tugevdada 

  

  

  

  

  

 

Refleksioon: Mida õppisite individuaalsest ja rühmatööst? Kas teie argumendid ülesande käigus olid 

veenvad? Milliseid oma varasemaid töö- ja elukogemusi ning oskusi kasutasite?  

Kokkuvõte: Elus edu saavutamiseks on oluline teada oma plusse ja miinused. Loovad isiksused, kellel 

on suur kriitiline mõtlemine, võivad olla inspiratsiooniks meie karjääri kasvuplaanile (tasakaalus 

meie isikliku eluga). Loovus on ka osa kriitilisest mõtlemisest. Peale selle peame oskama oma ideid 

väljendada, teisi inimesi kuulata ja sellest tulenevalt oma arvamusi muuta. Kuulamine on mõnikord 

raskem kui rääkimine... 

Täiendav teave (hõlbustamine, nõuanded, edutegurid/ nõrkused, piirangud, 

ülekandmisvõimalused, vajalikud ressursid...): 

Stimuleerige paaristöö. 
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 2 . 4  KASUTAMINE  
Tegevuse kirjeldus:  

Tegevuse eesmärk on rakendada kriitilist mõtlemist mõtestatult muutuste planeerimisel koolitatava 

elus. (Täiendavat teavet leiate...hüperlink). 

Pealkiri:  

Mõtle kriitiliselt oma päeva üle 

Eesmärgid: 

Õppija võrdleb oma töö- või isikliku elu tegevuste järjekorda.  

Õppija rakendab teadmisi kriitilisest mõtlemisest, kui ta teeb ettepanekuid järjekorra muutmiseks. 

Õppija illustreerib, kuidas neid tulemusi saab kasutada tema tegelikus töös või isiklikus elus. 

Meetodid: analüüs, arutelu paarides 

Parandatud võtmepädevused: kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlemine;  

Kriitilise mõtlemise oskuste parandamine: rakendamine, võrdlemine, tähelepanu detailidele, 

otsuste tegemine, ettepanekute tegemine 

Kestus: 30 minutit 

Materjalid: Tööleht koos tabelitega, pliiatsid, kleebised, märkmepaberid.  

Protseduur:  

Sissejuhatus: Me kõik tunneme, et mõned hetked meie elus on raisatud. Need hetked on kahjuks 

paratamatud. Me saame siiski minimeerida raisatud aega, kui mõtleme kriitiliselt selle üle, kuidas 

seda parandada. 

Küsige ja motiveerige: Kas teil on kunagi olnud mõni hetk oma isiklikus või tööelus, mida te olete 

raisanud? Kas oskate kirjeldada ühte sellist hetke? Kuidas te ennast tundsite? 

Andke juhised:  

● Kirjutage samm-sammult tabelisse 1: Mida tegid sa eile oma isiklikus elus/töös?   

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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● Jagage need tegevused vastavalt skeemile 2 (iga koolitatav kirjutab näiteid tahvlile):

 

KIIRE MITTEKIIRE 

O
L

U
L

IN
E

 

I  

 kriisid 

 pakilised probleemid 

 tulekustutamine 

 suuremad praak ja 

süsteem 

 tähtajalised projektid 

 

II 

 ennetamine 

 tootmisvõimekusega 

seotud tegevused 

 suhete loomine 

 uute võimaluste 

äratundmine 

 planeerimine 

 taasloomine 

M
IT

T
E

O
L

U
L

IN
E

 

III 

 katkestused 

 mõned kõned 

 mõned kirjad 

 mõned aruanded 

 mõned koosolekud 

 mõned kiireloomulised 

küsimused 

 populaarsed tegevused 

 mõningane praak ja 

ümbertöötlemine 

IV 

 pisiasjad 

 hõivatud töö 

 mõned kirjad 

 mõned telefonikõned 

 ajaraiskamine 

 meeldivad tegevused 

 

 Töötage paaris: võrrelge tegevuste järjekorda esimesel ja teisel skeemil ( õppija selgitab 

skeemi 2).  

 Tehke vastastikku ettepanekuid: Kuidas tuleks muuta tegevuste järjekorda, et elada parimal 

viisil? Kirjutage oma ettepanekud skeemile 3a.  

 Mõelge läbi: Milliseid muudatusi rakendaksite nüüd oma igapäevatöös või isiklikus elus? 

Kirjutage oma ettepanekud skeemile 3b. Teavitage teisi. 
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Refleksioon: Milliseid uusi fakte olete õppinud? Mida tunnete, kui näete oma graafikut 

kiireloomuliste/mittekiireloomuliste/oluliste ja mitteoluliste tegevustega?  

Kokkuvõte: Et oma elus muutusi teha, peame mõtlema kriitiliselt ja alustama väikestest muudatustest. 

Ka kellegi teise ideed võivad olla kasulikud ja rikastavad.  

Joonise 2 selgitus: 

Kui inimesed keskenduvad 1. kvadrandile, ei saa nad kunagi midagi valmis. 

Kui inimesed keskenduvad 3. ja 4. kvadrandile, on nende elu põhimõtteliselt vastutustundetu. 

Tõhusa isikliku juhtimise aluseks on kvadrant 2.  

Täiendav teave (hõlbustamine, nõuanded, edutegurid/ nõrkused, piirangud, ülekandmisvõimalused, 

vajalikud ressursid...): 

Stimuleerige paaristöö. 

Täiendavat teavet vt: https://www.youtube.com/watch?v=xaTmv67WpRM  

Vahendid: kohandatud Covey, S. R.: 7 harjumust väga tõhusatel inimestel 
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 2 . 5  ANALÜÜSI 
Tegevuse kirjeldus:  

Tegevuse eesmärk on rakendada kriitilist mõtlemist mõtestatult ümbritsevate inimeste, esemete või 

olukordade analüüsimisel. 

Pealkiri: Mis on autori sõnum? 

Eesmärgid: Õppija selgitab autori lähenemist ja tema kavatsusi. Õppija tuvastab ja analüüsib 

karikatuuri/foto/pildi tüüpilisi tunnuseid praktikas ning võrdleb oma vastuseid teiste 

rühmaliikmetega. 

Meetodid: küsimuste süsteem, hindamine, kontrollimine 

Arendatud võtmepädevused: suhtlemine, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine 

Arendatud kriitilise mõtlemise oskused:  lahenduse sõnastamine, seoste leidmine, plusside ja 

miinuste kirjeldamine, otsustusvõime 

Kestus:  20 minutit 

Materjal:  karikatuur/pilt 

 

Protsessi läbiviimine:  

  

Sissejuhatus: Me ei pööra suurt tähelepanu visuaalsetele impulssidele, millega me iga päev kokku 

puutume. Kuid nüüd proovime põhjalikult mõelda meie ees olevale pildile. (Iga õppija omab oma 

pilti/või kasutage kõigi jaoks ekraani. Pilt on valitud meelega - see provotseerib ja tekitab vaatajates 

teatud emotsioone).  

Mida näete karikatuuris/pildil/fotol? 

Milline tegevus või sündmus on seal? 

(Koolitaja teeb koolitatavatega arutelu probleemi üle ilma järeldusteta, lihtsalt selleks, et äratada 

nende kogemusi, mälu ja huvi). 

Küsige ja motiveerige: Mida te kujutate ette sõna "vaesus" all? Kuidas me teame, et inimesed on 

vaesed? Millised on sellise olukorra põhjused?  

Anna juhised:  

 Koolitaja veendub, et koolitatav pöörab tähelepanu tegelastele: nende kirjeldus, vanus, 

välimus, riietus ja et ta mõtleb neist individuaalselt.  

 Samal ajal on oluline ka keskkond: hooned, tänavad, tegevused, tunded ja nende kirjeldus - 

vaadake ja mõelge nende peale.  

 Vaadake ise pilti ja kirjutage vastused üles. Keskenduge atmosfäärile, kirjeldage üksikuid osi, 

nende funktsiooni ja seejärel kogu teos. seejärel teeme arutelu. (Ülesanne 1) 

 (Ülesanne 2) on analüüsi ja suhtlemisega seotud oskuste harjutamine ja arendamine (kuidas 

väljendada oma arvamust?). 

 Töötame paarides: võrdleme, esitame üksteisele küsimusi ja väljendame oma tundeid, 

hoiakuid, meeleolusid ja kogemusi. 

Refleksioon: Milline on isa, ema ja laste roll perekonnas? Kas pildil kujutatud olukorraga on seotud 

mõni muu mõte või emotsioon? Kuidas peaksime lahendama vaesuse probleemi meie riigis (jagage 

kogemusi - isiklikke, meediast, mida olete kuulnud, lugenud) ning nende plusse ja miinuseid? 
Kokkuvõte: Võtke tunnete, arvamuste, kogemuste ja teadmiste kokkuvõte klassis toimuvas arutelus. 

Kui teoses on sõnum, mida me saame sellest õppida (ülesanne 3)? Keskenduge erinevatele vastustele 
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ja pange mõned neist tahvlile. See tegevus käsitleb arvamuste mitmekesisuse aktsepteerimist. Kõik 

on erinevad ja mõtlevad erinevalt. Me peame seda aktsepteerima. 

Täiendav teave (hõlbustamine, nõuanded, edutegurid/ nõrkused, piirangud, 

ülekandmisvõimalused, vajalikud ressursid...): 

Koolitaja keskendub koolitatavale, et mainida rohkem võimalusi ja ta toetab pildil oleva olukorra 

tajumist küsimustega kogemuste, meedianäidete ja välisriikide olukordade kohta. 
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 2 . 6  HINDA JA LOO 
Tegevuse kirjeldus:  

Tegevuse eesmärk on parandada ja tugevdada kriitilist mõtlemist, kasutades järgmisi loomingulisi 

ülesandeid ja õppides kogemuste kaudu kasutama kriitilist mõtlemist isiklikus ja tööelus ning 

kasutama seda loovalt. 

Pealkiri: Reklaami saladus 

Eesmärgid:  

Õppija koostab elemendid ja osad uueks tervikuks.  

Õppija analüüsib reaalseid väärtusi, avaldab arvamust, kaitseb seda ja põhjendab. 

Õppija võrdleb, hindab ja esitab väiteid, hindab reklaami mõju ostuharjumustele.  

Õppija teeb järeldusi, toob välja poolt- ja vastuargumendid ning koostab ise reklaami ja loosungite 

kujundusi.   

Meetodid: avatud küsimuste komplekt, analüüs, probleemi kirjeldus ja lahenduse selgitamine  

Parandatud võtmepädevused: suhtlemine, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine 

Paranenud kriitilise mõtlemise oskused: induktsioon, järeldamine, lahenduste sõnastamine 

Kestus: 10+10+20+25 minutit  

Materjal: pildid/fotod, video, kuulamisülesanne 

 

Protseduur:   

 

ÜLESANNE A (10 minutit)  

Sissejuhatus: Kui tihti puutute te kokku reklaamiga telesaate, filmide, mängude, ürituste ajal...? Kas 

sageli? Vaatleme reklaami ja sellega seonduvat lähemalt. 

 

Küsi ja motiveeri: 

Milline reklaam on teie tähelepanu viimasel ajal äratanud? Miks? 

 

Andke juhiseid: Koolitaja esitab kolm tuntud reklaamsloganit ja küsib küsimusi: 

 Millist kaubamärki ja toodet kujutate ette väidetega? (Võite leida oma loosungid või väited). 

Sõnumid: 

1. Tee paus... Võta Kit Kat." Nestlé 

2. "Sa ei ole sina, kui sa oled näljane."    Snickers                        

3. " LIHTSALT TEE SEDA." Nike 
 

 Milline loosung on teie jaoks kõige uuenduslikum või kõige "meeldejäävam"? Miks?  

 Koolitaja veendub, et iga koolitatava kirjutab oma vastuse üles. Ta kasutab tahvlit ideede 

märkimiseks ja esimese tegevuse kokkuvõtete tegemiseks. Ta võib valida ühe koolitatava, kes 

seda teeb. 

 On olemas nii-öelda spontaanne teadlikkus või brändi teadlikkus, st millist brändi mõtlete, 

kui ütleme "õlu", "tahvel šokolaadi", "auto". Te seostate brändi kohe tootega. Proovige seda 

oma õppuritega. 
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Reflektsioon: Milline reklaam/slogan meeldib teile kõige rohkem? Miks? Kas tänu selle ideele, 

loovusele või selles sisalduvale kaubamärgile? Vastupidi, milline reklaam/slogan teile ei meeldi või 

mis teid häirib? Miks? 

Kokkuvõte: Kõige populaarsemad reklaamid on need, mis suudavad inimestes emotsioone esile 

kutsuda: nad meeldivad, vihastavad, panevad naerma või nutma. Nad jätavad inimestes jälje: 

muusika, maitse, lootus... Seda kasutavad turundajad oma toodete müümiseks. Me peaksime olema 

neist teadlikud. 

Märkus: võite kasutada allikat https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk 

 

ÜLESANNE B (10 minutit) 

Küsige ja motiveerige: Kas te vaatate reklaame? Kas reklaam mõjutab teid? Milliseid reklaami vorme 

te tunnete? Milliseid sõnu või värve kasutatakse reklaamis? Miks? Õppijaid toetatakse küsimustega, 

et nad leiaksid oma määratlused reklaami, selle põhiliste omaduste ja eesmärkide kohta (ülesanne 1). 

Andke juhised:  

Nimetage eesmärk, vormid, värvid ja sõnad, mida kasutatakse reklaamis. 

 Nimetage mõned reklaamis kasutatavad vahendid, nt kuulsad isikud, modellid, disainitud 

tooted jne. 

 Kas te olete kunagi ostnud midagi, mida te tegelikult ei vajanud? Kuidas te ostate asju? 

Koostage nimekiri kriteeriumidest, mida järgite, kui otsustate, mida ja kuidas osta (ülesanne 

2). 

Reflektsioon:  

Selgitage oma kriteeriume teiste praktikantide ees. Kasutage tahvlit, et teha rühmas kokkuvõte 

kriteeriumidest. 

Kokkuvõte: Tasapisi avastame, et reklaam ei ole meie teenija, vaid teenib kedagi teist. 

 

ÜLESANNE C (25 minutit) 

Andke juhised: 

 Õppijad lahendavad ülesande iseseisvalt ja seejärel arutavad seda rühmas. 

 Võrdlevad pilte trikkidega ja nimetavad oma kogemuste põhjal teisi trikke ja tooteid 

(ülesanne 1). Milliseid neist olete juba järginud? 

 Märkige üles trikid ja nende põhimõtted (ülesanne 2).  

 Rääkige oma kogemustest ja selgitage, milline trikk teie puhul toimis ja miks. Ülesanne 

käsitleb teadmiste fikseerimist. Need on samad nipid, nüüd sõnastatult ja näite abil. 

Refleksioon: Rääkige meile veel ühest oma kogemusest ja ennetamisest. Millised eespool nimetatud 

trikid on tõhusad? Miks? Kuidas te end selle eest kaitseksite? Kas te teate veel mõnda muud trikki, 

mis on reklaamis välja toodud? 
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ÜLESANNE D (20 min) 

Andke juhised:  

 Töötage rühmades. Valige rühmale tooted.  

 Tehke oma loosung, kasutage manipuleerimistehnikat ja esitlege oma toodet esindaja abil 

(ülesanne 1).  

 Kasutage manipuleerimistehnikaid ja pooltõdesid, et veenda oma potentsiaalset klienti. Rõhk 

on nüüd sõnadel, nende kasutamisel turunduses ja esitlustes. Vaadake teemat mitmest 

vaatenurgast, st reklaami autorina ja selle vastuvõtjana. Väljendatakse positiivset ja 

negatiivset, püütakse asja kokku võtta ja leida seos tegelikkusega. 

 Kasutage mis tahes turundustrikki (mitte ainult eespool nimetatud) ja valige oma rühma 

esindaja, kes püüab seda toodet klassis olevatele õppijatele müüa (ülesanne 2). 

 Hääletage parima loosungi ja reklaamikampaania üle ja koostage Top 5 nimekiri. Vastake 

küsimustele (ülesanne 3). 

Refleksioon: Proovige hinnata oma reklaami edukust. Kirjutage eelistuse tulemus tahvlile. Arutlege 

ühiselt, miks on nr. 1 koha saanud reklaam parim. Leidke näiteid praktikast. 

Kokkuvõte: Reklaam ei ole ainult halb. Tänapäeval on turunduses olemas ka väärtused, nt 

lennuettevõtjad väidavad, et liiga sagedased lennud võivad olla kahjulikud meie keskkonnale või 

autotootjad pakuvad autode ühiskasutust. Kasum ei ole alati esikohal. Arutage teisi näiteid reklaami 

positiivsetest mõjudest tänapäeval. See on üks asjadest, mida me peame oma valikuid tehes 

arvestama. 

Täiendav teave (hõlbustamine, nõuanded, edutegurid/ nõrkused, piirangud, 

ülekandmisvõimalused, vajalikud ressursid...): 

 

Koolitatavad ühendavad teooria ja praktika. Koolitatavad rakendavad õpitut ja oskavad selgitada, mis 

on nende ümber, selgitada, kuidas seda võiks ja peaks muutma. Koolitaja hoolitseb selle eest, et iga 

osaleja annab oma hinnangu ja vastab kõigile küsimustele ning valib iga küsimuse puhul välja 

üksikud osalejad. 

 

Lihtsustamine: Küsimused, arutelu enne piltide/videote/sõnade analüüsi, arutelu pärast analüüsi, 

kokkuvõte. 

Näpunäited: Osalejad peaksid omama põhiteadmisi reklaami kohta, nad peaksid leidma ja andma 

iseloomustusi ning edastama põhilisi omadusi ja põhimõtteid ning oskama oma arvamust 

väljendada. 

Edutegurid/ nõrkused: Teema ja huvid, oskus suhelda teiste inimeste ees, oskus jagada kogemusi, 

oskus analüüsida, üldistada, kirjeldada põhimõtteid. 

Lõimingu võimalused:  Võõrkeeled, kommunikatsioon, ajalugu, meediaharidus, psühholoogia, mis 

on rakendatav veebipõhises õppetöös. 

Vajalikud ressursid: Koopiad õpilastele, ekraan, video 

Koostisosad: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Activia.jpg  

Asjatundjad soovitavad: https://www.flickr.com/photos/159358942@N07/42879892490  
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Eliit: https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_Steaks#/media/File:Trump_Steaks.png  

Müük: https://pxhere.com/en/photo/1450203  
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 2 . 7  KOKKUVÕTE  
Tegevuse kirjeldus:  

See tegevus on esimese osa kokkuvõte. Selle eesmärk on hinnata ja võrrelda koolitatavate uskumusi 

ja arvamusi kriitilise mõtlemise seisukohalt. Nad võrdlevad oma alguses koostatud mõistekaarte oma 

arusaamadega kriitilisest mõtlemisest kursuse esimese osa lõpus.   

Pealkiri: Mis täpselt on kriitiline mõtlemine? 

Eesmärgid:  

Õppija tuvastab kriitilise mõtlemise tüüpilised tunnused.  

Õppija väljendab oma arusaama kriitilisest mõtlemisest.  

Õppija loob oma kriitilise mõtlemise definitsiooni.  

Õppija teeb kokkuvõtte oma teadmistest kriitilise mõtlemise kohta. 

Meetodid: frontaalne selgitamine, mõttekaardi koostamine, paaristöö 

Parandatud võtmepädevused: kriitiline mõtlemine 

Kriitilise mõtlemise võtmepädevuste parandamine: arvamuste väljendamine, diskussioonivõime, 

analüütiline mõtlemine 

Kestus: 7 minutit 

Materjal: tahvel ja markerid 

Protseduur:   

Sissejuhatus: Läheneme kursuse esimese osa lõpule. Kas te saaksite naasta algusesse ja kontrollida 

teie loodud KM mõistekaarti?  

Küsige ja motiveerige: Millised on teie assotsiatsioonid kriitilise mõtlemise kohta esimese osa lõpus? 

Kui keegi ütleb kriitiline mõtlemine, mida see teie jaoks tähendab?  

Jagage juhiseid:  

 Te vaatate üle alguses loodud mõistekaardi. 

 Mõelge välja kõik assotsiatsioonid, mis teie arvates on vajalikud mõiste "kriitiline mõtlemine" 

paremaks mõistmiseks, ja täiendage nende abil esialgset mõistekaarti.  

 Refleksioon: Kuidas seletaksite oma lapsele või lapselapsele, mis on KM? Selgitage seda oma 

partnerile paarikaupa.  

Kokkuvõte: Äsja läbivaadatud mõistekaart aitab teil kursuse järgmises osas edasi uurida, mida 

tähendab KM tegelikus elus ja kuidas me saame seda paremini rakendada. 
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KOOLITATAVALE 
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  2 . 1 SISSEJUHATUS  
 

Mis on kriitiline mõtlemine? 

 

Ülesanne 1: Millised on teie assotsiatsioonid seoses kriitilise mõtlemisega? Töötage koos teistega ja 

täitke tahvlil olev mõistekaart. 

Ülesanne 2: Kirjutage mõistekaardi - ajurünnaku - põhjal lühidalt, mis on kriitiline mõtlemine. 

Mõelge olukordadele, assotsiatsioonidele ja sündmustele, mida te iga päev kogete.. 
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 2 . 2  TEA 
 

Kriitiline mõtlemine - mida see tähendab tegelikus elus? 

 

Ülesanne 1: Kuidas avaldub kriitiline mõtlemine igapäevaelus? 

Töötage paarides. Otsustage, millised oskused ja võimed on teile iseloomulikud.  Joonige need alla. 

Jagage neid oma partneriga ja tooge näiteid selle kohta, kuidas need teie igapäevaelus avalduvad. 

 

                                           
Et minu isiklik eelarve oleks kontrolli all                                                            
                                               Teada palju ja omada laialdasi teadmisi               

Olla tolerantne 

Alati osata kiiresti reageerida 

Oskus nõuetekohaselt põhjendada                                       

Olla tagasihoidlik ja tunnistada oma vigu 

Olla kõnekas ja vaimukas 

Iseseisvalt mõtlev       Oskus hinnata saadud teavet 

                            Eristada fakte ja arvamusi Oskus tähelepanelikult kuulata 

                                                                                                                     Oskus autot juhtida 

Osata riietuda vastavalt olukorrale või üritusele 

 
                                                                  
Ülesanne 2: Uurige veel kord allajoonitud oskusi ja võimeid. Milliseid uusi kriitilise mõtlemise 

oskusi ja võimeid te nüüd tabelisse lisaksite? 
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 2 . 3  MÕISTA  
 

Kas kriitiline mõtlemine on loominguline protsess? 

Ülesanne 1: Valige valitud kriitilise mõtlemise oskuste loetelust 4 a) individuaalselt b) paarikaupa c) 

neljakesi. 

valitud kriitilise mõtlemise oskused 

Mõtlemapanevate küsimuste 

esitamine 

Selgitus  Eeliste äratundmine 

Andmete analüüs Meeskonnatöö  Ideede täiustamine  

Otsustamine Induktiivne ja deduktiivne 

mõtlemine 

Eesmärkide seadmine  

Tähelepanu detailidele Emotsionaalne intelligentsus Initsiatiivi võtmine 

Hindamine  Strateegiline planeerimine Paindlikkus  

Täpsustamine  Uudishimu  Probleemide lahendamine  

Aktiivne kuulamine Mustrite tuvastamine  Eneserefleksioon 

 

Ülesanne 2: tasakaalustage tugevused/nõrkused: 

MINU TUGEVUSED NÕRKUSED, MIDA SOOVIN TUGEVDADA 

  

  

  

  

  

 

Ülesanne 3: Milline isiksus (maailmast või kolleegidest) inspireeris teid pärast seda arutelu määrama plaani 

oma elu muutmiseks? Mis teid täpselt inspireeris? 

Personaalsus: ............................................................. 

- 

- 

- 

- 
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 2 . 4  KASUTAMINE  
 

Mõtle kriitiliselt oma päevast 

Ülesanne 1: Mida ma eile tegin? 

Tabel 1: Tee nimekiri oma tegevustest ajalises järjekorras. 

1  7  13  

2  8  14  

3  9  15  

4  10  16  

5  11  17  

6  12  18  

 

Ülesanne 2: Jagage need tegevused sellesse tabelisse. 

Tabel 2: 

 KIIRE MITTE KIIRE 

T

Ä

H

T

I

S 

I.  

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

M

I

T

T

E 

T

Ä

H

T

I

S 

III.  

 

 

 

 

 

 

IV. 
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Ülesanne 3: a) Kuidas muudaks püüdlus elada paremal viisil tegevuste järjekorda?  

Tabel 3: 

1  7  13  

2  8  14  

3  9  15  

4  10  16  

5  11  17  

6  12  18  

  

b)   Milliseid muudatusi rakendaksite nüüd oma igapäevatöös või isiklikus elus? Üldistage mõned neist ja 

kirjutage need üles: 

- 

- 
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 2 . 5  ANALÜÜSI  
 

Mis on autori sõnum? 

Vaadake karikatuuri ja kirjutage vastused üles. Teavet kasutatakse lõpparutelus. 

Mida näete karikatuuris? 

Milline tegevus või sündmus on seal kujutatud? 

Ülesanne 1. Karikatuur. 

Arutelu klassis: Keskenduge tegelastele või inimestele, keskkonnale ja värvidele. Kirjeldage neid 

 

Küsimused 

 

Vastake ise järgmistele küsimustele: 

Kuhu nad lähevad? 

 

 

Mida nad mõtlevad? Mis paneb sind mõtlema 

nii? 

 

Millist olukorda seal näidatakse? 

 

Kas see või sarnane probleem eksisteerib ka 

praegu? 

Vastused 

 

 

 

 

Ülesanne 2: Pilt. 

Arutelu klassis: kirjeldage tundeid, mis teil fotot vaadates valdavad. 

 

Küsimused 

 

Milline on keskkond? 

 

Kuhu nad lähevad? 

 

Kuidas nad end tunnevad? 

 

Millest nad mõtlevad? 

 

 Mis on fotol puudu? Mõelge inimestele, 

objektidele ... 

 

Vastused 
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Millist olukorda näidatakse? Mis on teie arvamus 

sellest reaalsusest? 

 

Aga nüüd? Kuidas me selle probleemi 

lahendame? Edukalt? Miks jah/ei? 

 

Mida teeksite, kui teie või keegi teie lähedane 

oleks sarnases olukorras? 

 

Mis on teose sõnum teie jaoks? 

 

 

 

Ülesanne 3: 

Kui teoses on sõnum, siis mida me saame sellest õppida? 

 

 

 

 

Liituge klassi aruteluga teose ja selle sõnumi üle; jaga oma arvamust teiste koolitatavatega. Kas neil on 

samad arvamused? 
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Allikad: 

http://niot.sk/wp-content/uploads/2019/01/A5-Metodick%C3%A1-pr%C3%ADru%C4%8Dka-

Kritick%C3%A9-myslenie-2.pdf   

FILO, J. – IVANIČ, P. – LUPPOVÁ, S. Myslíme kriticky o médiách. [Online]. 1. vyd. Bratislava: Slovenské 

centrum pre komunikáciu a rozvoj,. 2011. 

https://freesvg.org/poor-mother-and-kids 

https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson#/media/File:Lange-MigrantMother02.jpg  
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 2 . 6  HINDA JA LOO 
 

Reklaami saladus 

ÜLESANNE A  

Vaadake järgmisi reklaamlauseid ja täitke alljärgnevad ülesanded. 

Loosungid: 

a. "On vaheaeg.... Võtke Kit Kat." 

b. "Sa ei ole sina, kui sa oled näljane."                                 

c. " LIHTSALT TEE." 

1. Sobitage loosung brändiga. 

Kaubamärgid: Nike, Nestlé, Snickers 

2. Milline loosungitest on teie jaoks kõige uuenduslikum või kõige "meeldejäävam"? 

 

3. Milline reklaam/slogan meeldib teile kõige rohkem? Miks? Kas tänu selle ideele, loovusele või selles 

sisalduvale kaubamärgile? 

 

Milline reklaam/slogan teile vastupidi ei meeldi või mis teid häirib? Miks? 

ÜLESANNE B 

Ülesanne 1: Arutelu: 

 Kas te vaatate reklaami? Kas reklaam mõjutab teid? 

 Milliseid reklaami vorme te tunnete? 

 Milliseid sõnu või värve kasutatakse reklaamis? Miks? 

Ülesanne 2: kriteeriumide loetelu 

Kas olete kunagi ostnud midagi, mida te tegelikult ei vaja? 

 

Kuidas te ostate asju? 

 

Koostage nimekiri kriteeriumidest, mida järgite, kui/kuidas otsustate, mida osta.  

Nimetage ja selgitage oma kriteeriume teiste praktikantide ees. 
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ÜLESANNE C 

Turundustrikkid 

Ülesanne 1: Sobitage nende trikkide nimed piltidega. Püüdke selgitada triki põhimõtet ja tuua näide 

tegelikkusest. 

Milliseid neist olete juba järginud? 

A. Maagiline koostisosa 

B. Autoriteedi viide 

C. Te olete eliit 

D. Müük 

1. 2.  

 

 

3. 4.  

 

Ülesanne 2: sobitage mõisted õigete võtetega. 

Nipid 

A. Maagiline koostisosa 

B. Viide autoriteedile 

C. Te olete eliit 

D. Müük 

Mõisted 
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1. Reklaamiprofessionaalid püüavad meid sageli veenda, et valitud tootel on maagiline mõju. Üks näide: 

Farmaatsiafirma toodab ravimit kaalulangetamiseks. Oma reklaamis väidavad nad, et see sisaldab elementi 

taimedest, mida leidub ainult sügaval Amazonase vihmametsas. See ongi põhjus, miks see toimib. 

2. Ettevõte üritab müüa oma toodet väitega, et 9 autoriteeti 10-st soovitavad seda, eriti arstid ja teadlased. Või 

mainitakse mõnikord, et seda on testinud usaldusväärne asutus. Üks näide: Arstid ütlevad, et see toode on teie 

tervisele kindlasti kasulik. 

3. Reklaamis rõhutatakse, et kui ostate toote, siis olete eriline, kuulute väljavalitute hulka. Üks näide: Te olete 

teistest, tavalistest inimestest erinev. 

4. Reklaamiga püütakse klienti meelitada allahindluse abil ja veenda teda, et see on majanduslikult soodne. 

Üks näide: Klient ei ostaks seda toodet kunagi, kui see ei oleks allahindlusega. 

 

A Arutelu: 

Millised eespool nimetatud trikid on tõhusad? Miks? 

 

Kuidas te ennast selle eest kaitseksite? 

 

Kas te teate veel mingeid nippe reklaamis? 
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ÜLESANNE D 

Reklaamlause 

Valige üks järgmistest toodetest: 

1. Šokolaadimääre 

2. Taimne või 

3. Teravili 

4. Purk moosi 

5. Jäätis 

 

Ülesanne 1. Proovige koos teiste rühmaliikmetega välja mõelda valitud tootele reklaamlause. 

 

 

Ülesanne 2. Kasutage mis tahes turundustrikki (mitte ainult eespool nimetatud) ja valige oma rühma 

esindaja, kes püüab toodet õpilastele klassis müüa. 

 

 

Ülesanne 3: tabel TOP 5. 

Hääletage parimaid loosungeid ja reklaamikampaaniaid ning koostage Top 5 nimekiri. 

 

Vastake järgmistele küsimustele: 

Milline reklaamikampaania meeldis teile kõige rohkem ja miks? 

Kas sarnaseid trikke ja loosungeid kasutatakse ka reaalses reklaamis? 

Vastake küsimustele oma reklaami kohta: 

Miks kasutasite just seda loosungit? 

Tooge näiteid, kuidas teie reklaam manipuleerib. 

Kas leiate manipuleerimisvahendeid teistest reklaamidest enda ümber? Tooge näide: 
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 2 . 7  KOKKUVÕTE  
 

Mis täpselt on siis kriitiline mõtlemine ? 

ÜLESANNE 1: Läheneme kursuse esimese osa lõpule. Kas te saaksite naasta algusesse ja 

kontrollida teie loodud KM mõttekaarti? 

 

ÜLESANNE 2: Millised on teie assotsiatsioonid kriitilise mõtlemise kohta esimese osa lõpus? Kui 

keegi ütleb kriitiline mõtlemine, mida see teie jaoks tähendab?  Te vaatate üle alguses loodud 

mõttekaardi. Mõelge välja kõik assotsiatsioonid, mis teie arvates on vajalikud mõiste "kriitiline 

mõtlemine" paremaks mõistmiseks, ja täiendage nende abil esialgset mõttekaarti.  

 

ÜLESANNE 3: Kuidas seletaksite oma lapsele või lapselapsele, mis on kriitiline mõtlemine? 

Selgitage seda oma partnerile paarikaupa. 
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