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 Mida õpid noores eas, seisab eluaeg sul peas 

– kuidas õppimislihast õigel ajal arendada?

Kristi Vinter
Tallinna Ülikool 

haridusteaduste instituut

ÜRGNE AJU JA ���
TÄNASED LAPSED
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Mis sunnib muutuma?

Keskkond on muutunud

! Lapsed on muutunud

!  Inimeste harjumused on muutunud
! Arusaam heast elust on 

muutunud

 
 

Digikeskkond 
Piirideta maailm
Kiirus ja komplekssed 
probleemid 

Uute teadmiste ja oskuste  
vajadus alushariduses

! Tervislikud 
digiharjumused ja 
tasakaalustatud 
digidieet

! Mitmekultuurilisus ja varane 
keeleõpe

! Kõrgemate 
kognitiivsete 
funktsioonide toetamine

! Erivajadused ja kaasav haridus
! Andragoogika ehk 

vanemaharidus
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TÄNANE FOOKUS
ÕPPIV AJU

21. sajandi oskused tuginevad 
suuresti baasilistele 
psüühilistele 
protsessidele, mille 
toetamisega saab algust teha 
juba väga varases eas. 

1.  Kompleksete probleemide lahendamise oskus
2.  Kriitiline mõtlemine
3.  Loovus
4.  Inimeste juhtimine
5.  Koostöö
6.  Emotsionaalne intelligentsus
7.  Hindamine ja otsuste langetamine
8.  Teenindamisele orienteeritus
9.  Läbirääkimisoskused
10.  Kognitiivne paindlikkus 
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Akadeemilise edu eeldus 
digiajastul

KAUGELTKI MITTE 
AINULT tehnoloogiline 
ekspertiis vaid

EELKÕIGE eesmärkide 
seadmise, planeerimise, 
prioritiseerimise, 
organiseerimise, 
paindlikkuse, töömälus 
info hoidmise ja enese 
jälgimise võimed-oskused.

Kõrgemad kognitiivsed funktsioonid!

Kõrgemad kognitiivsed 
funktsioonid ���

(täidesaatvad funktsioonid)
 

Võimet eesmärke seada juhib 
kollektsioon kõrgemaid 
kognitiivseid funktsioone: 
oskused mis hõlmavad hindamist, 
probleemide lahendamist, 
arutlemist, otsuste tegemist, 
organiseerimist ja planeerimist.  

Need funktsioonid on aga vaid osa 
“lahingust”… 
 
Me vajame spetsiifilisi protsesse, et 
need eesmärgid ellu viia. 

Gazzaley & Rosen 2016  
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Kognitiivne kontroll
! Meie võime eesmärke ellu viia 

sõltub teisest komplektist 
kognitiivsetest võimetest – 
kognitiivne kontroll – 
tähelepanu, enesekontroll, 
töömälu, kognitiivne paindlikkus 
ja loov probleemilahendus. 

! Meie kognitiivse kontrolli võimed 
eesmärkide ellu viimiseks ei ole 
nii kõrgetasemeliselt arenenud 
nagu täidesaatvad funktsioonid 
eesmärke seades nõuavad. 

Gazzaley & Rosen 2016  

Kognitiivse kontrolli 
piirangud
 
Meil on piiratud võime: 
-  jagada ja hoida 

tähelepanu; 
-  hoida aktiivselt detailset 

infot mälus; 
-  tulla üheaegselt toime 

või muuta kiirelt ja 
järsult “võistlevaid” 
eesmärke. 
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PISUT TAUSTATEADMIST

Enesekontroll 
(pidurdus), distsipliin 

ja selektiivne 
tähelepanu

Vahetu impulsi tagasihoidmine ja arukama 
käitumise valik väljendub:

-  Me ei anna kiusatusele järele
-  Mõtleme enne kui ütleme või tegutseme
-  Ootame ja mõtleme enne otsustamist (kiirustamise 

vältimine järelduste tegemise või eelarvamustega). Valime, 
kuidas käitume!

-  Anname spontaanse asemel kaalutletud vastuse 
-  Püsime ülesande juures ja lõpetame selle, hoolimata  

sellest, et ülesanne tundub igav või oleme tüdinenud ja 
teeksime toredamaid asju

-  Keskendume segajatest hoolimata
-  Jätkame tööd isegi, kui tasu tuleb pika aja pärast

http://devcogneuro.com/
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T
ööm

älu ...
... võimaldab:
- Hoida infot lühimälus ja samal ajal sellega opereerida
- Mängida peas info ja ideedega
- Näha seoseid pealtnäha mitteseotud asjade vahel
- Jälgida vestlust või ettekannet, märgata, et tekkis küsimus 
ning pidada küsimust meeles
- Pidada meeles, mida pidi tegema, ka siis kui miski vahele 
segab

- Mõista põhjus-tagajärje seost
- Peastarvutamist
- Hoida meeles mitmest sammust koosnevat juhendit ja seda 
õiges järjekorras täita
- Uurida meeles hoitavate infoühikute seoseid ja neid infotükke 
vajadusel teistmoodi kokku panna

-  Eeldus loovuseks, arutlus- ja probleemilahendusoskuseks

http://devcogneuro.com/

K
ognitiivne 

paindlikkus ja loov 
probleem

ilahendus ...

... väljendub võimes:
-  paindlikult kohaneda muutunud olude või prioriteetidega
-  vaadata sama asja teisest vaatenurgast, tuttavat nähtust 

uuest perspektiivist

-  vahetada paindlikult tähelepanu fookust
-  navigeerida mööda ootamatutest takistustest
-  leida uus probleemilahendusviis, kui vana ei tööta („kastist 

välja“)

-  võimalusest kinni haarata, kui see avaneb
-  muuta kurssi, kui saad aru, et oled valel teel
-  tõdeda, et ma eksisin, kui tuleb peale uut infot

http://devcogneuro.com/
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KÕIK EELNEV ON 
ARENDATAV

Appi tuleb varane keeleõpe?
! Selektiivne tähelepanu 

(parem ühele olulisele 
asjale keskendumise 
võime, võime mitte 
segajatele tähelepanu 
pöörata) 

! Kognitiivne paindlikkus 
(situatsioonist lähtuv 
olukorrale vastamine) 
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Miks õpetada täidesaatvate 
funktsioonide strateegiaid?���

Meltzer 2010

! Aitab lapsel mõista oma õppimise profiili
! Kasvatab enesekindlust ja julgustab iseseisvusele

! Kasvatab motivatsiooni, keskendunud pingutust ja 
tõsise töö võimet

! Julgustab haarama õppimise üle kontrolli
! Õpetab lapsele kuidas õppida

Metakognitsioon
Uurija 5 aastase lapse käest: “Ma küsin sinult 
nüüd ühe küsimuse, aga palun ära vasta sellele 
valju häälega. Hoia see vastus saladuses... 
Inimestel on kodus hambaharjad. Nad hoiavad 
neid hambaharju ühes kindlas ruumis. Nüüd, 
ära ütle seda valju häälega välja – millises 
ruumis on sinu kodus hambaharjad?”  
Kui see osa eksperimendist oli läbi, paluti lapsel 
istuda teisele toolile ja küsiti: “Hetk tagasi kui sa 
istusid teisel toolil, kas sa siis mõtlesid millegi 
peale, olid sul mõned mõtted peas?” Mõned 
lapsed vastasid “ei”. Lastelt, kes vastasid “jah” 
küsiti, millele nad mõtlesid. Nad vastasid, et nad 
mõtlesid asjadele, mis olid sellel hetkel nende 
ees nähtavad. Mitte keegi ei vastanud seda, et 
mõtles hambaharjadele... 

Theory of mind ehk vaimuteooria
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Kas eakohane?

!  Juba 5-6-aastastel lastel on 
olemas oma õppimise jälgimise 
võime alged. 

! 8 aastased on selles juba päris 
tublid, kui … neid oskusi 
teadlikult õppimise käigus 
(teadmiste omandamisel/
aineõppes) toetada.

Fang & Cox 1999

Kuidas metakognitsiooni 
soodustada?
! Räägi mulle pisut rohkem, 

miks sa seda arvad/mõtled?

! Milline võiks olla parem viis, 
kuidas oleks saanud seda 
situatsiooni lahendada?

! Mida teed järgmisel korral 
teisiti?

! Mille järgi sa saad aru, et su 
töö on lõpetatud?
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Uskumused võimete kohta���
Reid & Lienemann 2006

! Üldine võimekus: Kui hea õppija ma olen? Kui nutikas?
! Konkreetset ülesannet puudutav kompetentsus: Kui hea ma 

olen selle konkreetse ülesande täitmisel?
! Tulemuse kontroll: Kas ma suudan kontrollida seda, kui hästi ma 

toimetan? Kui ma töötan selle ülesande kallal kõvasti, siis kas mul tuleb 
hästi välja?

!  Ebaõnnestumise tagajärjed: Miks ma õnnestusin või ebaõnnestusin? 
Kas ma õnnestusin, sest ma töötasin tublisti ja kasutasin sobilikke 
strateegiaid?

! Konkreetsete strateegiate kasude mõistmine: Kas ma sain 
hästi hakkama, sest kasutasin konkreetseid organiseerimise või 
enesekontrolli strateegiaid?

A
rvam

used, 
uskum

used  

Soodustab Pärsib
“Kui sa õpid, kuidas tegeleda uue 
ettetulnud probleemiga kasvatab 
see sinu “matemaatika-aju”!

“Kõik ei olegi matemaatikas 
head. Anna endast lihtsalt parim”

“Kui sa tabad end ütlemas “ma ei 
ole matemaatika-inimene”, siis 
lisa sellele sõna VEEL.”

“Kõik on hästi! Võib-olla ei ole 
matemaatika lihtsalt sinu 
tugevaim külg”

“Eesmärk ei ole teha asju kohe 
õigesti. Eesmärk on kasvatada 
samm sammult sinu arusaamist. 
Mida sa saad järgmiseks 
proovida?”

“Ära muretse, küll sa saad 
hakkama, kui jätkad proovimist.” 
Kui õpilane kasutab vale strateegiat, ei 
pruugi nende pingutus vilja kanda. Lisaks 
sellele võivad nad tunda end eriti 
saamatuna kui nende katsed on viljatud.

“Tunne, et matemaatika on raske, 
on märk sellest, et su aju kasvab 
ja areneb”

“Suurepärane pingutus! Sa 
andsid endast parima” Ära 
aktsepteeri oma õpilastelt vähemat kui 
optimaalne sooritus.

Kuidas innustada last                               
 Carol Dweck



12.05.17 

Kristi Vinter (Tallinna Ülikool) 12 

Mõtteviis ja pingutus���
 
! Pingutuse rõhutamine annab 

lapsele muutuja, mida ta saab 
kontrollida. 

! Laps hakkab end nägema oma 
edukuse juhtijana. 

! Need, kes peavad 
kaasasündinud intelligentsust 
võtmeks edu juurde, 
alahindavad pingutuse olulisust.

Vahukommikatse

Võime kohest rahuldust 
kaugemate tagajärgede nimel 
edasi lükata on omandatav 
kognitiivne oskus, mis 
avaldab elu jooksul heaolule 
ning vaimsele ja kehalisele 
tervisele sügavat ja 
kaugeleulatuvat mõju.  
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Enesekontroll
!  Enesekontrollivõime juured on 

prefrontaalkorteksis.  
!  Küpsus saabub 20ndate 

aastate alguses.  
!  Enamik alla 4 aastaseid lapsi 

ei suuda naudingut edasi 
lükata.  

!  Ka sugu loeb. Tüdrukud 
ootavad kauem, neil on parem 
enesedistsiplin.  

! Hüpoteetilise tasu puhul 
valivad tüdrukud sagedamini 
tasu edasilükkamise, samal 
ajal kui käegakatsutava tasu 
puhul sugudevaheline erinevus 
haihtub.  

Meetodid: ���
! vii mõtted mujale, lahuta oma meelt, mõtle lõbusaid mõtteid 

(ära mõtle oodatava tasu peale/ asja peale).

! kujuta ette pilti asjast, raam ümber 

! ära mõtle tasu isuäratavatele, ahvatlevatele omadustele vaid 
näiteks sellele, mida objekt meentutab 

! mõtle lõbusatele, mitte kurbadele asjadele 

! tunnustus aitab tasu edasi lükata, kurvalt või halvasti tundmine 
aga mitte 

! ette kujutamine, kuidas keegi teine antud olukorras käituks, 
annab kiusatusega kokku puutudes võimaluse kiiresti kuumast 
süsteemist pageda. Jahedat süsteemi on lihtsam kasutusele 
võtta, kui tehakse kuumi otsuseid kellegi teise, mitte iseenda 
huvides. 
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Pisut ka pikaajalisest 
mälust
!  Olemasolev teadmine tingib selle, mis töömälus aktiveerub.
!  Õppimist toetav täiskasvanu teab, et tema poolt pakutu võib lapse peas muutuda, 

teine arvab, et see siseneb sinna muutumatuna. Laps ei mäleta, mida sa ütlesid vaid 
seda, mida tema mõtles. 

!  Õpetamise loogika ütleb, et kui korra on õpetatud, siis püsib õpetatu alati mälus. 
VALE! Enamus infost ei jõua kunagi pikaajalisse mällu!

LAHENDUS: 
!  juhi tähelepanu asjadele, mida soovid et laps märkaks ja mäletaks
!  küsi, kuidas laps enne õppima asumist aru saab ja pärast asjadest aru sai.
!  kindlusta  see, et laps mõtleb kaasa – “jutusta oma sõnadega”
!  kordamine
!  tähenduse andmine õpitule

Väga palju on täiskasvanute kätes!

Kasvatus trumpab 
geenid üle, 

näitavad uusimad 
uurimused. 

Davidson, 2016
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KUIDAS DIGIMAAILMAS 
TERVEKS JA TUBLIKS 
JÄÄDA/SAADA?

Tasakaal tervislike eluviiside ja 
tehnoloogia kasutamise vahel

Balanced Technology Management (BTM) 
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Aju areng ja ekraanimaailm

!  Kuni 2 eluaastani suureneb lapse aju arenedes kolm korda ja jätkab 
kiiret arenemist 21. eluaastani. 

!  Varase aju arengu määravad keskkonnastiimulid või nende vähesus.  

!  Aju arengu staadiumis on liiga suur tehnoloogiakasutus seotud  
(1)  Täidesaatvaid funktsioone (suutlikkus planeerida, prioritiseerida, organiseerida, 

asju eesmärgipärase lõpuni viia, kontrollida oma tähelepanu ja impulsse so 
ettekavatsetud ja tulevikku suunatud käitumine) juhtiva eesaju kahanemise/
kärbumisega ja  

(2)  tähelepanu defitsiidiga, kognitiivse mahajäämusega, õpiraskuste, 
suurema impulsiivsuse ja vähesema eneseregulatsioonivõimega (nt 
raevuhood). 

 

OHIO: Only Handle It Once!
Kui alustad millegi 

tegemist, siis tee see 
lõpuni …

… soovitavad psühhiaatrid.

Sama rusikareegel, mille järgi 
toimetavad aktiivsus- ja 

tähelepanuhäirega inimesed
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Veel mõned lõbusa nime aga 
kurva sisuga sündroomid
! “Fantoom-tasku-värisemise” 

sündroom

! FOMO (Fear of missing out) 
– “hirm jääda ilma”

! Nomofoobia – hirm olla 
ilma telefonita/ühenduseta

Kõiki suunab üks vajadus – olla 
pidevas kontaktis.

Neuroteadlased Gazzaley & Rosen 
(2016) soovitavad:
! Vabane multitaskingust
! Piira pidevat juurdepääsu digivahenditele

! Leia võimalusi muuta ühele tegevusele keskendumine 
lõbusamaks

! Tee mõned võimlemisharjutused (isegi 10 minutit aitab!). 
Paranevad aju funktsioonid ja tähelepanu

! Harjuta end kasutama 20-20-20 reeglit: iga 20 minuti tagant 
tee 20 sek paus ja vaata 20 jala kaugusele (u 6 m)

! Mine õue. Piisab ka 10 minutist. Uuringud näitavad, et isegi 
looduspildi vaatamine mõjub taastavalt J
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Mida veel?���
(Gazzaley & Rosen, 2016)

! Unista (vaata lakke, sodi paberile vms) – see aktiveerib 
ajuosad, mis on vajalikud ka loovaks mõtlemiseks. Taastab 
tähelepanu.

! Lühike, 10-min uinak. Parandab aju kognitiivseid 
funktsioone. 

! Räägi teise inimesega silmast silma. Hädapärast sobib ka 
telefonitsi. Vähendab stressi ja parandab töö 
tulemuslikkust.

! Naera! = parem mälu, vähem kortisooli, rohkem endorfiini ja 
dopamiini = vähem stressi, rohkem energiat ja 
positiivseid emotsioone.

 

Häid tulemusi on andnud…
meditatsiooniharjutuste õpetamine lastele 

(Eestis alternatiiv Vaikuseminutid)

-  Paranenud tähelepanuvõime
-  Õpitulemuste paranemine
-  Parem vaimne tervis
-  Paremad eneseregulatsiooni oskused

-  Sotsiaal-emotsionaalne areng

http://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2016/10/18/the-many-benefits-of-meditation-for-children/#530d03a4782e 



12.05.17 

Kristi Vinter (Tallinna Ülikool) 19 

 
 
 
 

Soovin teile ja lastele 
tasakaalustatud 

digidieeti!
 

Lõpetavaks mõtteks 
Digimaailmaga võidame visuaalse 
intelligentsuse, kuid selle hind on puudujäägid 
informatsiooni sügavas töötlemises - teadlik 
teadmiste omandamine, analüüsivõime, kriitiline 
mõtlemine, kujutlusvõime ja reflektsioon…
Ühiskond aga vajab neid täna rohkem kui 
kunagi varem!

Greenfield 2009

TÄNAN!
kristi.vinter@tlu.ee


