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Avatus täiskasvanute õpetamisel (Brita Lonstrup, 1997) 

  

Raamatu kokkuvõte selgitab täiskasvanud õppurile ja täiskasvanute õppejõule klassiruumis 

õppimise füüsilisi ja psühholoogilisi tegureid ning nende mõju osapooltele, samuti annab 

juhiseid saavutamaks sügav õppimine läbi õppimise märkamise, mõtestamise ja muutmise. 

Mare Muskat 

Inimesed ruumis 

Esimesel kohtumisel klassiruumis hakkavad toimuma nii füüsilised kui psühholoogilised 

tegurid. Esmalt leiab aset ruumis koha leidmine, milles mõned jäävad instinktiivselt väljapääsu 

juurde, teised eelistavad nurki. Kolmandad leiavad koha, kus õppejõud on parimalt näha ja 

kuulda, neljandad tunnevad ennast hästi seal, kus neid on kõige vähem näha ja kuulda. Mõned 

hoiavad teistega distantsi ja vähesed eelistavad üksteise lähedal olla. Klassiruumis on aga üks 

inimene, kes on teistest eemal – õppejõud kui energiakese ruumi ühes otsas, kellel on suur eelis 

omada liikumisvõimalust ajal kui ülejäänud peavad istuma.  

Kehakeele kasutamisel täiesti liikumatu nägu ja keha reedavad õppejõu vajadust enese ja teiste 

kontrollimise ning kõrgema positsiooni järele. Teisalt, kui keha ja näo keel muutub väga 

aktiivseks ja väljub kontrolli alt, viitab see madalale positsioonile. Vahepealsete 

väljendusvahenditega edasi antud kehakeel on neutraalsema mõjuga. Õppejõud saab 

isiksuseomadusi arvestades muuta oma kehakeele mõju, näiteks pikakasvuline inimene saab 

oma positsiooni madaldada istumisega ja vastupidi – lühike võib oma staatust kõrgendada 

püstitõusmisega. Elavalt zestikuleeriv inimene võib proovida kontrollida käsi ning rahulikum 

tüüp vabastada oma näolihased ja käed. Temperamentne koleeriline ekstravertne inimene saab 

lihtsalt istuda toolil seljatoele toetudes, sh enda käsi ohjates, kuna see hoiab agessiivsust 

iseenesest tagasi ja flegmaatilisem intravertne inimene võib end toolil istudes ettepoole 

kallutada, jutu ilmestamiseks käsi kasutada ja jälgida, mida selline kehaasend endaga kaasa 

toob.  

Kõnekeel on psühholoogiline nähtus, mis tekitab füüsilisi tundeid. Õppejõud saab anda oma 

keelele (ka kui isikule) kõrgema positsiooni kui kõneleb nagu raamat kasutades võõrsõnu ja 

üldistusi ning keerulisi lausekonstruktsioone. Selle põhjus seisneb kirjakeele kõrgemas 

staatuses kõnekeele üle. Kõnekeelele sarnanev kirjakeel saavutab autoriteedi, samas kui  kõne 

on nagu raamatu tekst, võib see paljude kuulajate jaoks igavaks muutuda (ligikaudu 20 

minutiga). Keele ja suhtlemise stiilidel on kaks külge: range stiil on igav, kuid autoriteetne, 

kerge ja elav stiil on meeldiv kogemus, kuid sellel puudub sageli autoriteet, sest on tihti 

kujunenud alateadlik usk: selleks, et õppida, peab kannatama.  

Isikulise ja mitteisikulise stiili kasutamine kõnekeeles tekitab psühholoogilise läheduse või 

distantsi. Näiteks kui õppejõud kasutab sageli isikulisi asesõnu (mina, sina, meie, nime 

kasutamine), siis rõhutab see seda, et oleme grupp inimesi, kes soovib alustada suhtlemist ja 

õppejõud saab sellega avaldada ka isiklikku arvamust, mille tulemusena inimsuhted muutuvad 

klassiruumis lähedasemaks. Mitteisikuline stiil seevastu kasutab umbisikulisi konstruktsioone 

(tehakse, ollakse, uuringud, statistika jms) tekitades tunde, et inimesed on taandatud protsessist 

ja pärsib arutelu, samuti loob see distantsi nii kuulajate kui materjalidega. Samas mitteisikuline 

stiil soodustab delikaatse teema käsitlemist ja aitab hoida ärritatud meeli kontrolli all olukorras, 

kus isikuline stiil oleks liiga isiklik. Samas kui teemad on indiviidi olemuse seisukohalt väga 

olulised, tuleks neid arutad isikuliselt kuigi on risk kutsuda esile liigseid emotsioone äkilise 

energia vabanemise tõttu, mida need teemad esile kutsuvad.Seega võib mitteisikuline stiil olla 

kohane pingest vabanemisel, kuigi alati pole võimalik seda kasutada, sest teema võib isikute 

elus olla olulise tähtsusega tunnete tõttu. 



2 

 

Õpperühma meelsus tekib iseenesest ja on loomulik igas grupis. Igal grupil on oma iseloom 

ja tähelepanelik inimene võib märgata seda analüüsides klassis istumist/paiknemist, 

tunnis/pauside ajal toimuvat, energiakeskpunktide ja atmosfääri muutust, pinge ja melu 

tuvastamist.  

Passiivse meelestatuse puhul on õppejõud ainus energia keskpunkt ja see teeb grupi üle 

kontrolli saavutamise lihtsaks, samas kui õppeprotsess ilma tagasisideta on visa edenema. Kui 

rühm on tervikuna passiivne, ei tähenda see, et eraldivõetuna on õppurid passiivse iseloomuga, 

vaid kogu rühma meelsuse, tihti alateadlikult, määrab õppurite enamus või tugeva mõjuga 

vähemus, kellest viimased on erilise võimega inimesed  tasakaalustamaks või külmutamaks 

vastastikuseid suhteid. See tekitab ka grupi, kes eelistavad teistsugust meelsust ehk passiivses 

klassis on õppureid, kes on aktiivsema iseloomuga ja sooviksid elavamat suhtlemist, kuid ei 

saa üldisest meelsusest läbi murda. Passiivse meelsuse muutmiseks peab õppejõud leidma selle 

põhjuse, milleks võib olla ujedus või lihtsalt viisakus. Paljud täiskasvanud on saanud kasvatuse, 

mis nõudis autoriteetidele kuuletumist ilma iseendale tähelepanu pööramata ja nende inimeste 

vastutustunne õppesituatsioonis väljendub austuses õppejõu vastu ja distsiplineeritusel teistega 

suhtlemisel, mis põhjustabki rahuliku, viisaka ja passiivse käitumise. Sellisel juhul on õppejõul 

passiivse meelsuse muutmine raske, kuid ka kõige passiivsemad inimesed hakkavad aktiivselt 

käituma aja möödudes kui õppejõud kasutab vaba ja isikulist stiili, mis teadvustab, et 

õpetamine on täiskasvanuõppes palju vabam protsess kui see oli põhikooli ajal. Pole vajadust 

lavastada dramaatilisi stseene asjade kiiremaks kulgemiseks, sest see võib olla taktitundetu 

reaktsioon viisakale suhtumisele, mida klass on väljendanud.  

Passiivne meelsus võib olla ka kaitsemaskeering – selle taga võib peituda kombinatsioon 

ebakindlusest ja võitlusest, mis mõlemad pärinevad hirmust ennast narriks teha ja naerualuseks 

muutuda. Paljud täiskasvanud mäletavad seda kaugest kooliajast ja seetõttu eelistavad ennast 

kaitsta vaikides ja liikumatult, et risk naeruvääristada saada oleks võimalikult vähene. Selles 

olukorras on vaba ja isikuline stiil õppejõu poolt vähe abiks, sest ebakindluse ja võitluse tunne 

ei ole mitte õppejõu ja õppuri vahel, vaid õppurite endi vahel. Sellises olukorras on võimalik 

proovida dramaatilisemaid vahendeid, näiteks rollimänge või kehalisi harjutusi, sest vaiksemad 

inimesed sageli väljendavad ennast meelsamini füüsiliselt ja füüsilist narrikstegemist on 

kergem taluda kui psühholoogilist. Kehalised apsud tekitavad sageli meeldiva naeru, samas kui 

intellektuaalsed eksimused pole kindlasti naerukoht.  

Ebameeldiva passiivse meelsuse muutmiseks saab õppejõud kasutada väiksematki vastukaja 

ehk kui kasvõi ainult üks õppur avaldab oma arvamust, on tulemuseks ajutine läbimurre 

passiivsusest ja võistlev atmosfäär hakkab taanduma, sest energia keskpunkt on muutunud ja 

väheneb ebakindlustunne, sest üks inimene on saanud üle naeruvääristamise hirmust. Õppejõul 

on võimalus igast klassi reaktsioonist passiivsuse barjääri ületada seda osavalt ära kasutades, 

kuid oluline on, et ei naeruvääristataks klassi tervikuna ega ühtegi õppurit, isegi mitte kõige 

pehmema irooniaga, samas ta võib ise esimesena kasutada võimalust ennast narriks teha enda 

kulul nalja visates (näidates sellega enda haavatavust/inimlikkust, mitte 

vabandamiseks/alandumiseks). 

Aktiivne rühm ei koosne alati ainult aktiivsetest isiksustest, seal on alati ka grupp inimesi, kes 

pole eriti aktiivsed ja seetõttu ei tunne ennast sellises ümbruses hästi. Aktiivsust nõudev 

olukord annab võimaluse passiivsest tavaolukorrast välja tulla, eriti kui aktiivsus tuleneb 

pühendunud ja elavaloomuliste inimeste käitumisest, mis tundub passiivsetele ohutu ja siis 

saab õppejõud kergesti aktiveerida passiivseid pöördudes nende poole küsimustega. Aktiivne 

meelsus võib olla samuti kaitsemaskeering närvilisusele ja omavahelisele rivaalitsemisele, 

mida filtreeritakse erinevate temperamentide poolt. Aktiivsus võib osutuda probleemiks kui 

aktiivsed õppurid meelsasti küll vestlevad ja õppeprotsessis osalevad, kuid ei taha/oska kuulata 

ja vastu võtta. Sellises klassiruumis võib „õhk kuumaks“ minna ja õppejõul on raske luua 

õppeolukorda ruumis, kus paljud tahavad rääkida ja ainult vähesed kuulata. Sellises olukorras 
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on abiks reeglite kehtestamisel: keelata kõnelejale vahele segamast ja alustada rääkimist ilma 

selleks luba küsimata, st selgitada, et kuulamisoskus on sama tähtis kui hea kõnelemisoskus.  

Töökogemusega täiskasvanud teavad, et võivad tekkida rühmitused, kes omavahel ei suhestu 

ja tulemuseks on suletud atmosfäär, mis avaldub pidades ennast paremaks või halvemaks 

harituse, kogemuste ja/või isiksuste tasandil. Rühmituste moodustumise vastu on abi õppurite 

pidevas liikumises hoidmisest lastes neil kohti vahetada ja uusi gruppe moodustada, hoolitseda 

selle eest, et ei oleks kindlaid kohti ega eelistatud territooriume. Klassis valitseva vaenulikkuse 

tagajärjeks võib olla ka mõnede õppurite muutumine tõrjutuks. Nad on kas väga passiivsed või 

nõrgad osalejad või aktiivsed ja tugevad osalejad, kes on kas ise ennast teistest eraldanud või 

muutunud eraldatuks. Nõrk inimene võib äratada kaasõppurites huvi. Kui nõrkus on tingitud 

haigusest või puudest, pole tavaliselt probleemi, kuna tugevamad ja tervemad on sellise õppuri 

suhtes piiritult sallivad ja õppejõud saab suhestumist soodustada lastes nõrgal inimesel rääkida 

oma erivajadustest ja sellest, kuidas see mõjutab osalemist õppeprotsessis. Seevastu väga tugev 

inimene põhjustab suuremaid probleeme, sest inimesed, kes on liiga targad, enesekindlad ja 

domineerivad, ei meeldi sageli teistele, sest ülejäänud on tulnud õppima, mitte õpitut 

demonstreerima. Kui selline olukord tekib, siis saab õppejõud kasutada enda autoriteeti, et 

saavutada kontroll sellise inimese üle. Soovitav on kehtestada ja edaspidi pöörata tähelepanu 

demokraatlikele reeglitele, mille eesmärk on toetada iga õppuri kui isiksuse õppimist ühiselt 

füüsiliselt ja püshholoogiliselt turvalises ja toetatud õppeprotsessis.  

Õppemeetodid 

Õppemeetodi valiku eel on peamine küsimus: kes kontrollib õppeprotsessi – õppejõud või 

õppur?  

Erinevaid õppemeetodeid võib vaadeldada kui järjestikuseid samme, mida tuleb astuda, et 

saavutada suurem õppurite ja väiksem õppejõu osalus toetamaks õppurite ennastjuhitavust 

õppeprotessis. 

Õppemeetodi kasutamisel neli tegevust olulisuse järjekorras: 

Loeng: 

1. Varieerimine – stiili, sisu, esitlusviisi, hääletooni, kehakeele, tegevustega 

2. Näitlikustamine – näited, anektoodid, statistika, pildid, muusika, slaidid, videod, 

joonised 

3. Sobiv esitlus – teemadest ja nende kestusest ülevaade, teemadel kindel algus ja lõpp 

koos kokkuvõttega, mis rõhutab olulist; struktuur üksikust üldiseni ja üldistusest 

spetsiifiliseni 

4. Kaasamine – inspireerimine ja mõõdukas entusiasm, mida toetavad uued vaatenurgad 

ja näited, teema ja kogemuste kohta õppuritele küsimused 

Juhendamine: 

1. Näitlikustamine – võimalikult täpne protsessikirjeldus (osapoolte, tegevuste, ajakulu, 

formaadi, nõuete jm) koos näitega 

2. Sobiv esitlus – protsessi struktureerimine ehk jaotus lihtsamateks osadeks, punktide 

kaupa 

3. Kaasamine – entusiasmi, julgustamise, küsimuste kaudu 

4. Varieerimine – meetodite ise valimine või vahetamine 

Arutelu/dialoog/grupitöö: 

1. Kaasamine – kasutada isilikku või provokatiivset stiili ning teema peaks otseselt olema 

seotud inimestega, kes aruelus/grupitöös osalevad 

2. Sobiv esitlus – juhised ülesande täitmiseks 
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3. Näitlikustamine – pildid, kirjeldused, juhtumid, näited, et aluseks oleksid isiklikud 

hinnangud 

Hoiakud 

Hoiakutel on tähtis roll täiskasvanuharidusel, sest hoiakud on kujunenud kasvatuse ja 

kogemuse kaudu ning mida vanemaks saadakse, seda suuremat tähtsust need omavad. Hoiakud 

on väärtuste kogum, millest lähtutakse kui antakse hinnanguid õige või vale, hea või halb, 

vajalik või mõttetu jne. Kui mingi grupi liikmetel on ühine hoiak, peegeldub see traditsioonides 

või rituaalides, mis tugevdab seda gruppi. Igapäevaelus kaldume olema koos inimestega, kes 

jagavad meie endi arvamusi ja nii ununeb, et olemas erinevate hoiakutega inimesi, sageli just 

õppeprotsessis neid kohtamegi. Õppejõu hoiakud on klassiruumis kõige selgemalt esil ja 

mõjutab enim õppeprotessi. 

Autoritaarne hoiak – peaks koosnema võrdselt nii kompetentsusest kui tugevusest, siis on see 

tähenduslik ja kasulik. Kui aga selle hoiakuga varjatakse nõrkust ja ebakompetentsust, siis 

kardab õppejõud kriitikat ja opositsiooni. Õppimine ei edene hästi atmosfääris, kus on hirm 

midagi valesti teha. 

Liberaalne hoiak – rõhutab individuaalsust ja eeldab, et indiviid suudab oma soove ja ootusi 

täita. Õppeprotsess peaks pakkuma erinevaid võimalusi, et õppurid saaksid individuaalsusest 

lähtuvalt valida ise enda jaoks sobivaima (fookuse, meetodi, õpiaja/-koha vms).  Õppejõud 

soodustab ja toetab õppurite iseseisvust, samas ei tohiks täita õppurite ootusi, vaid mõjutama 

ja suunama õppeprotsessi eesmärgipärast läbimist ning õppimise tulemuse eest vastutuse 

võtmist. 

Kogemus 

Kogemus avaldab muljet ehk on meeldejääv siis, kui see tuleb ootamatult või tavapärasest 

erinevas kontekstis. Uued ja üllatavad sündmused ei ole piisav ärritus mulje tekkimiseks, vaja 

on osata neid olemasolevate teadmistega seostada. Muljete üle järele mõeldes luuakse 

kogemusi – muljed on omaks võetud ja saanud teatud hoiaku ehk üldistuse järgmiselt: 

1. Otsustatakse järgmine kord sama valida või vältida  

2. Hinnatakse kasulikuks või kasutuks 

3. Põhjusele/põhjustajale omistatakse hea või halb omadus 

4. Tehakse üldistus ja järeldus 

Kogemuse saamisel on otsustav tegur motivatsioonil muljeid omandada. Pessimistile, kes  

loodab kõige hullemat, võib positiivne mulje panna teda asju või nähtusi hindama, vaidlema, 

üldistama. Optimisti puhul on see vastupidi. 

Isiklikud muljed pakuvad harva huvi neile, kes pole asjasse pühendatud või ei oma sarnast 

kogemust. Kui isiklikud muljed sisaldavad seiklusi või kui need on jutustatud tagamõttega, siis 

võib huvi tekkida. Individuaalsete muljete tunnusjooneks on üldisem mõju (tuttavlikkus), mis 

isiklikel muljetel puudub, sest individuaalseid muljeid saab edasi anda inimeselt inimesele 

millegi üldinimliku abil. Ühise taustaga saab individuaalset muljet kogemusena edasi anda. 

Kuna individuaalsete muljete väärtus tuleneb individuaalsest kokkukuuluvustundest, on see 

vähesel määral sõltuv ajast ja kohast. Isikliku mulje väärtus oleneb palju ühtekuuluvustundest 

mingis konkreetses situatsioonis ja huvi äratamiseks peab olema sama kogemus. 

Mõnel inimesel õnnestub isiklike kogemuste kirjeldamine viisil, mis annab loole tähenduse. 

Sellised inimesed teavad, kuidas lugu üles ehitada nii, et rõhuasetus oleks dramaatilisel 

haripunktil. Nad teavad ka, et humoorikas või irooniline distants teevad loo veel paremaks. 

Teised aga on osavad oma kogemuse lahtimõtestamisel. Dramaatiline konstruktsioon on 

vähemoluline kuna asja tuum seineb universaalsuses, üldistamise võimaluses. Isiklike lugude 

vestja räägib lugusid selleks, et tähelepanu tõmmata või kuulajale meelelahutust pakkuda. 
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Seevastu individuaalse rõhuasetusega lugude jutustaja annab edasi kogemust või saab 

kogemuse loo rääkimise ajal. Heal jutuvestja peab kirjeldama sündmust protsessina, mis laseb 

kuulajal end osalisena tunda. Individuaalne lugu nõuab osalust ja pühendumist, sest kuulajad 

peavad teada saama loo kõiki etappe – äärmuslikult subjektiivsest või isiklikust muljest 

peegelduse kaudu universaalse kogemuseni. 

Kogemuse kujunemine on tihti seotud sõnalise formuleeringuga ehk tunnistame sisu siis, kui 

anname sellele sõnalise väljenduse. Teadmiste ja kogemuste erinevus seisneb selles, et viimast 

võib väljendada ka tegevuse kaudu. Teatud õppevormides on kogemuse kasutamine vajalik, 

näiteks juhendamisel, kus kogemu on iseenesestmõistetavalt väljendatud tegevuse kaudu, 

samas arutelus on kogemusi raskem kasutada, kui neid ei väljendata sõnaliselt. Samuti on 

peegelduse puhul sõnad vajalikud, kuid tähtis on ka see, et nii kehaliselt kui tunnetelt saaks 

ennast väljendada. Kui ainult näidatakse, kaasneb sellega risk, et rollimängust saab 

meelelahutuslik tegevus ja eesmärk hägustub. Abiks siinkohal peegeldus ja üldistamine, mis 

teevad õppimisest õppimise. 

Kui õpitakse kogemuse kaudu, siis toimub areng pingeolukorras tegevuse ja peegelduse vahel. 

Teadmiste omandamine toimub tihti keele kaudu – kuulates ja lugedes selleks, et rohkem 

õppida. Teadmised on sageli abstraktsed ja neil pole otsest seost meeleliste muljete ja 

kogemustega. Õppimisel kasutades kogemusi, tuleb küsida, kas need on üldistuste tegemiseks 

piisavalt usaldusväärsed ja kasutades teadmisi, küsida kas raamatuteooriat saab seostada 

millegi tuttavlikuga reaalsest elust. 

Teooria ja praktika, teadmiste ja kogemuste vahelise tasakaalu säilitamiseks on oluline, et ei 

kaldutaks ainest või teemast kõrvale ja seda tuleb järgida kui olulist momenti ehk õppejõul 

tuleb siduda kõik käsitletud kogemused teooriaga või teooria näitlikustada kogemustega, siis 

kujuneb sellest õppuritele lähtepunkt üldisemale perspektiivile. 

Rollimäng kui konkreetse tulemuse või selgelt määratletud eesmärgi saavutamise vahend 

paneb osalejaid sellesse suhtuma kui kohustusse ja võib tekitada olukorra, kus osalejate arvates 

ei saa nad sellega hästi hakkama ning püütakse siis rikkuda reegleid või lihtsalt keelduda. Kui 

neid asjaolusid arvesse võtta, võib rollimäng kogemusharjutusena olla meeleliste muljete 

allikaks. Rollimängu saab õppeprotsessis kasutada inimlike probleemide lahendamiseks, kus 

esitatav tekst pole ette kirjutatud ja tegemist pole ka näitlemisega, samas ei mängita ka 

iseennast ega paljastata oma isiklikku elu. Rollimängu saab kasutada ka mõne olukorra 

illustreerimiseks, millesse osalejad võivad tulevikus sattuda.  

Rollimäng on improvisatsioon, kus on esindatud tüüpilised isiksused, olukorrad, konfliktid ja 

võimalikud lahendused. Kui rollimängule on seatud piirid, siis on lihtsam säilitada tasakaalu 

näitlemise ja individuaalse kogemuse vahel ja mõista, et haarata tuleb tüüpilist ja tüüpilist peab 

liialdama, et see oleks põnev. Põnevust tekitab ka etteteadmatus, mis on omane igasugusele 

improviseerimisele. Improvisatsiooni jõud seisneb selles, et selle abil saab ehitada sildu 

kontrastide vahel – vaba väljenduse ja rangete reeglite vahele, liigse kaootilisuse ja liigse 

süsteemsuse vahele, isiklike tunnete jõu ja umbisikulise strukturaalse autoriteedi vahele.  

 

Juhtimine 
 

Õppeprotsessis on kesksel juhtimisel sügavad traditsioonid, mille järgi õppejõud teab parimalt 

teemat, eesmärgistab ja kontrollib, samas on selline juhtimisstiil sageli tuim ja survestav ning 

takistab loovuse ja otsustusprotsessides osalemise arengut. Keskne juhtimine on õigustatud 

juhul kui õppejõud valdab ainet täiuslikult ja mõistab inimlikult õppurite olukorda. 

Asjatundlikult õppejõul on võimalus võimu loovutada ja lasta õppuritel õppeprotsessi 

mõjutada. Demokraatlik õppeprotsess suunab õppureid kasutama sõnavabadust ja avatusele, 

mida toetab meetodite varieerimine, näiteks lühike teemat avav loenguosa, millele järgneb 

gruppides arutelu ja lõpetuseks dialoogid. Meetodite varieerimisega muutub õppejõud 
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rääkivast isikust kuulavaks isikuks, tulemuse hindajast protsessi algatajaks, tööülesande 

juhtijast moderaatoriks. Kui õppejõud muudab rolli, teevad sama ka õppurid ja see elavdab 

õppeprotsessi.  

Meelelahutuslik moment tuleb õppeprotsessis kasuks, seejuures puhta meelelahutuse eesmärk 

on kinnitada seda, mida inimesed juba teavad ja kui selle kaitsemaskeeringuks on õppeprotsess, 

kujuneb see ergutuskõneks. Õppeprotsessi eesmärk on seevastu õpetada midagi uut ja 

sellepärast ei saa see olla ainult lõbu, tuleb teha ka tööd. Meelelahutuslikust mängust saab 

õppeharjutus kui tegevuse lõpus toimub protsessianalüüs ning järeldusena jõutakse seosteni. 

Meelelahutusliku õppeprotsessi võivad luua nii õppurid kui õppejõud, seejuures oluline on 

ilmutada avatust ja uudishimu nii teema kui inimeste vastu. Kui suudetakse algatada midagi 

täpselt piiritletud eesmärki silmas pidamata, suudetakse taluda ja isegi nautida määramatust, 

teinekord ka kaootilist olukorda, muututakse autoriks ja õppeprotsessist saab teema uurimine, 

areng, kus asjadel on lubatud liikuda ilma kindla eesmärgi poolt raame seadmata.  

 

Keelekasutus õppeprotsessis 
 

Erialane keel nõuab selgelt defineeritud termineid, ühemõttelisust ja objektiivsust. Jutlemiskeel 

taotleb emotsionaalset ühemõttelisust, milles räägitakse kas positiivse või negatiivse alatooniga 

kasutades fraase või konventsionaalseid väljendeid. Erialane keel ja jutlemise keel on kaks 

äärmust, millel on täiesti erinevad suhtlemistingimused. Erialase keele kasutamisel üks 

inimene räägib ja teised kuulavad, seevastu jutlemise keel annab kõigile rääkimise võimaluse, 

kusjuures keegi ei pruugi olla kuulajaks. Mõnede õppevormide puhul pannakse õppurid järk-

järgult õppima erialast keelt, so kindlat terminoloogiat, et teatud viisil mõtelda ja 

struktureerida. Sellisel juhul kasutab õppejõud oma kõnes erialast keelt ja õppurid kuulavad. 

Uue keele õppimise käigus proovivad õppurid seda aktiivselt kasutada ja saavad sel viisil 

erialases dialoogis osaleda. Seejuures on oluline teada, et kõik erialased keeled on 

suhtlemisvahendina olemuslikult nõrgad ja nõuavad terminoloogia täielikku mõistmist ja 

võimet järgida kindlat loogilist mõtteprotsessi, samuti puudub igasugune emotsionaalne 

köitvus, mis võiks teha arusaamise lihtsamaks. Kuna igas ühiskonnas on inimesi, kelle jaoks 

jutlemise keel (jutul puudub sisu ja tähendus) on ainus suhtlusvahend ja see on olnud neile 

piisav, et hoida kontakti neile oluliste inimestega. Neile on monotoonne fraaside vahetamine 

või väitlus võrdsete partnerite vahel ehmatav. Abiks on vestluskeele kasutamine, mis on 

ametlik loogiliste konstruktsioonide ja objektiivsuse tõttu, kuid ei sisalda termineid ja võib 

sisaldada emotsioone. Vestluskeelt ei saa kasutada arutelude alustamiseks ega selle 

läbiviimiseks, sest on liiga kuiv ja intellekti poolt kontrollitud. Selleks sobib enesekohane keel, 

mida iseloomustab asesõnade mina ja minu sage kasutamine, samuti lihtne lauseehitus ja 

sõnavara. Enesekohane keel on vaba ülesehitusega, väikeste variatsioonidega lauseehitus ja 

sõnavara ning selles on raske leida mõtet või loogilist järeldust. Erinevus keelekasutuses võib 

õppeprotsessis tekitada kontrasti õppejõu ja õppurite vahel, kui õppejõud kasutab vestluskeelt, 

mis on suures osas orienteeritud arusaamisele, seevastu õppurid kõnelevad enesekohases 

keeles, mis on tunnete keel. Kui vestluskeel sobib hästi arutelu lõpetamiseks ja kokkuvõtte 

tegemiseks, siis enesekohane keel sobib hästi arutelu ülevalhoidmiseks, sest selles on 

liikumapanevaks jõuks emotsioonid. Õppeprotsessis kasutatakse ka kõnekeelt, millele on 

iseloomulik, et kõneleja väljendab ennast samaaegselt mitmetähenduslikult ja täpselt, st on 

vestlus, mis väljendatakse tundeid, kuid kasutatakse ka teatud struktuuri, mis tuleb ilmsiks 

teineteist kuulates ja teema edasiarendamisel partneri arvamust arvestades. Kuna kõnekeel 

eeldab kahte võrdväärset vestluspartnerit, siis õppeprotsessis esineb seda harva. Kuid üksteise 

erinevuste tunnustamisel, õppuri austus õppejõu ainealaste teadmiste ja nende edasiandmisks 

vajaliku keele vastu, samuti õppejõu austust õppuri individuaalsuse ja selle väljendamiseks 

vajaliku keele vastu, hakkavad õppurid eneseväljendamisel järk-järgult rohkem erialast keelt 

ja mitteisikulist stiili kasutama. 


