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1. Grupitöö alused

Grupp on selliste inimeste kogum, kellel on ühised 
normid, üldiselt eristatavad rollid ning kes 
tegutsevad koos ühiste esmärkideühiste esmärkide saavutamiseks. 
Ühiste eesmärkide olemasolu on grupi 
moodustamise aluseks. 

Lisaks moodustatakse gruppe ka näiteks 
turvatundeturvatunde saavutamiseks 

sotsiaalsete vajadustesotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks või 

enesehinnanguenesehinnangu tõstmiseks.

Kuidas saab grupist meeskond?

Võistkonda ja treeningugruppi iseloomustab 
ühine identiteet (meie-tunne),
ühiste eesmärkide tunnetamine,
suhtlemise struktuur, 
grupi liikete vastastikkune sõltuvus eesmärkide 
saavutamisel,
vastastikkune sümpaatia.   

Kõik meeskonnad on grupid, kuid kõik grupid pole 
meeskonnad.
Meeskonnaks arenetakse läbi nelja staadiumi. 

Grupi areng

Moodustumine

Tormamine

Normaliseerumine

Toimimine

Lagunemine

1.1. MoodustumiseMoodustumise staadiumis:
grupi liikmed testivad üksteist, et aru saada 
omavaheliste isiklike suhete piiridest ja grupi 
eesmärgi täitmisega seotud rollide piiridest. 
Arutatakse läbi ja määratakse kindlaks grupi 
eesmärgid, grupi koosseis, juhtimine ja eluiga.  
Esmamuljed teistest grupi liikmetest, usalduse
kujunemine, sarnasuste leidmine, grupi reeglite ja
normide välja töötamine, kokkulepete sõlmimine, 
sümpaatia tekkimine. Grupi liikmed teevad kindlaks
igaühe tugevad küljed ja jagavad rollid ning
vastutuse. Esile kerkib liider.

2. Tormamine:2. Tormamine:
konflikti staadium, põhjuseks moodustumise järgus 
tehtud otsused ja tekkinud suhted. 
Keskmes omavahelised suhted ja emotsioonid.
Vastupanu grupi survele. 
Kahtluse all grupi eesmärgid, juhtimine, rollid ja 
normid. 
Kui selle staadiumiga toime tulla, on tulemuseks  
realistlikumate eesmärkide püstitamine ning 
otstarbekamad rollid ja normid. 
Oluline vastastikkuse usalduse väljakujunemiseks, 
isegi kui seda staadiumit ennast iseloomustab 
rahulolematus, võistluslikkus, konfliktid, võitlus ja 
sõltuvusest hoidumine. 
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3. Normaliseerumine3. Normaliseerumine
grupp kohandab oma norme ja käitumismustreid, 
kuidas tegutseda. 
Tekib grupi identiteet, kokkukuuluvustunne, 
grupi liikmed hakkavad omavahel 
usalduslikumalt suhtlema. 
Kujuneb välja grupi struktuur, suureneb üksmeel, 
tekib konsensus grupi eesmärgi ja ülesannete 
osas. 
Grupi liikmetele on selge, millised on nende 
rollid ja vastutus ja indiviidid püüavad koostööd 
teha.

4. Toimimine 4. Toimimine 
eelmised kolm sataadiumit on edukalt läbitud ja 
grupp saavutab optimaalse sooritustaseme.
Rollid on paindlikud ja funktsionaalsed.
Grupi struktuur toetab grupi ühist eesmärki. 
Mõistetakse ja aktsepteeritakse grupi eesmärke, 
tulemuslikkust, struktuuri, norme ja käitumist. 
Oskus eriarvamustega ning arusaamatustega 
toime tulla ning grupp keskendub oma eesmärgi 
saavutamisele.

Moodustumine

Tormamine

Normaliseeru-
mineToimimine

5. Lagunemine
Eesmärgid on saavutatud, grupp lakkab tegutsemast.
Teatav leina staadium, mil endised grupi liikmed 
tunnevad kaotusevalu. 

Grupi mõju grupi liikmetele: allumine

Solomon Ash, 1956

1/3 “naiivsetest” allus grupi liikmete arvamusele

Miks?
1. Inimesed tahavad, et neil oleks õigus.
2. Inimesed soovivad teistele meeldida.

Stanley Milgram, 1961

4.50 $ tund

30 lülitit, 15 V vahega
15-450 V
“kerge löök” kuni “ohtlik:
tugev löök”

65% allus täielikult, keegi ei 
lõpetanud enne 300 V 
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Individuaalse pingutuse vähenemine

Kui indiviidid töötavad koos sama ülesande kallal, siis 
on nende jõupingutus sageli väiksem võrreldes sellega, 
kui nad tegutseksid üksi. 
Nähtust, kus individuaalne suutlikkus väheneb vastavalt 
grupi liikmete arvu suurenemisele, tuntakse 
Ringelmanni efekti või ka sotsiaalse looderdamise nime 
all.

Köievedu: üksinda 62.5 kg, 8 inimest kokku 246 kg, ca 
30 kg inimese kohta. 

Individuaalse pingutuse suuruse (%) sõltuvus grupi 
suurusest.
Grupi suurus 1 2 3 4 5 6 8

Ringelmann 100 93 85 49
Ingham 100 91 82 78 78 78
Ingha 100 90 85 86 84 85
Latan 100 71 51 40
Latan 100 82 74

Põhjused:
1. Uskumus, et individuaalse tunnustuse asemel 

tunnustatakse ainult gruppi;
2. Uskumus, et grupis ei paista mittepingutamine välja;
3. Uskumus, et teised grupi liikmed ei pinguta 

maksimaalselt;
4. Uskumus, et teiste motiveeritus on madalam kui 

endal ja ei taheta olla “ninapidi veetud”.

Mida teha?

1. Väiksemad grupid.
2. Suurem isiklik vastutus.
3. Väljakutsuvamad ülesanded.

Grupimõtlemine

kalduvus minetada kriitiline suhtumine otsusesse ja 
selle tulemusena võib kujuneda riskitunnetuse 
vähenemine grupis:
1. haavamatuse illusioon – ignoreeritakse ilmset ohtu, 
võetakse äärmuslikke riske, ollakse ülemäära 
optimistlikud;

2. usk grupi moraali – usk, et otsused on moraalselt 
õiged, ignoreeritakse eetilisi tagajärgi;

3. stereotüüpne suhtumine gruppi mittekuuluvatesse 
inimestesse – negatiivsed stereotüübid teiste gruppide 
suhtes;

4. tugev surve grupi liikmetele – surve 
opositsioonilistele seisukohtadele, mitteallumisele;

5. tulemuste üksmeelsuse illusioon – üksmeelsuse 
väär tajumine, “vailimine on nõusolek”;

6. kaitseseisund – mõned liikmed võtavad 
kaitsepositsiooni kõikide grupi seisukohtadega 
mitte ühtivate mõtete suhtes.

Grupi sidusus

iseloomustab liikmete gruppi kuulumise ja ühiste 
eesmärkide nimel pingutamise motivatsiooni. 
Tavaliselt hinnatakse sidusust kahest aspektist:

Eesmärgisidusus ehk soov pingutada grupi ühiste 
eesmärkide täitmise nimel;

Sotsiaalne sidusus iseloomustab seda, kuivõrd hästi 
grupi liikmed omavahel läbi saavad ning üksteise seltsi 
naudivad.

Teineteisest sõltumatud
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Grupi sidusus peegeldab kokkukuuluvustunnet, 
meeldivust ja soovi edaspidigi gruppi kuuluda.

Sportliku tulemuse mõttes on oluline 
eesmärgisidusus. 
Sotsiaalne sidusus seotud sportlaste rahulolutundega. 
Suurema sotsiaalse sidususega naudivad sportlased 
gruppi kuulumist rohkem ning see suurendab 
motivatsiooni ja vähendab väljalangemise riski. 
Sportlike tulemuste mõttes on võistkonnaaladel grupi 
sidusus suurema, individuaalaladel väiksema kaaluga.  

Rahulolu Soorituse
edukus

Võistkonna
sidusus

Soorituse
edukus

Rahulolu
Võistkonna

sidusus

Grupi sidusust määravad:

1. StabiilsusStabiilsus, mis iseloomustab võistkonna liikmete
püsivust.

Stabiilsed grupid on sidusamad ja suhteliselt
edukamad. 

2. HomogeensusHomogeensus ehk sarnasus.

Mida homogeensem ehk ühtlasem, sarnasem on 
grupp, seda väiksem on kampade tekkimise tõenäosus, 
seda suurem on sidusus ja seda suuremat edu nad
lõppkokkuvõttes saavutavad. 

3. Suurus.Suurus.

Väikestes gruppides on sidususe arendamine kergem
kui suurtes gruppides. 

• Tutvustada igele grupi liikmele teiste liikmete
ülesandeid.

• Treeneri või õpetajana võtta aega ning uurida välja
midagi isiklikku iga võistkonna liikme kohta.

• Arendada uhkustunnet suure võistkonna
alagruppides.

• Arendada võistkonna liikmete hulgas
“omanikutunnet”.

• Seada võistkonnale eesmärke ning arendada 
uhkustunnet nende saavutamise üle.

Sidususe arendamine:

• Iga võistkonna liige peaks õppima selgeks

oma rolli ning hakkama uskuma, 

et see on oluline.

• Sotsiaalsete pingete puudumist ei peaks nõudma
ega isegi mitte ootama.

• Kuna kambad töötavad põhimõtteliselt grupi
eesmärkidele vastu, tuleks nende moodustumist
vältida. 

• Kujundada selliseid harjutusi ja suunatud mänge, 
mis julgustaksid koostööd.

• Rõhutada edukaid valdkondi, isegi kui võistkond
kaotab.

Grupi tulemuslikkus

Grupitöö tõhususe ehk grupi tegeliku tulemuslikkuse
määravad kaks tegurit: 

1. grupi potentsiaalne tulemuslikkus kõikide grupi 
liikmete individuaalsete potentsiaalide summa, nö 
ressursid. 
Peegeldab individuaalseid võimeid ja oskusi, mis on 
treeningugrupi töö seisukohalt olulised (näiteks, 
suhtlemisoskused on võistkonaaladel olulisemad kui 
individuaalaladel)

2. protsessi kaod - see, mis koostegevuse 
koordineerimise käigus kaduma läheb. Protsessi 
kadude põhjuseks on kas grupi liikmete ressursside 
kehv koordineerimine ja/või optimaalsest madalam 
grupi liikmete motivatsioon.
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Grupi tegelik tulemuslikkus sõltub sellest, kui 
suured on protsessi kaod võrreldes potentsiaalse 
tulemuslikkusega. Seega on võimalik ennustada, et 
võistkond A saab paremaid tulemusi kui B kui:

A-l on rohkem olulisi ressursse kui B-l, kui samal 
ajal on nende protsessi kaod võrdsed

või
A-l on sama palju olulisi ressursse kui B-l, kui 

samal ajal on neil vähem protsessi kadusid
või
A-l on rohkem olulisi ressursse ja vähem protsessi 

kadusid kui B-l.
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Grupi protsessid

Potentsiaalne
produktiivsus

Tegelik
produktiivsus

Grupi suurus

Grupi
liikmete

omadused

Grupi
keskkond

Grupi
struktuur

Grupi
sidusus

Grupi
protsessid

Grupi
tulemused

Individuaal-
sed

tulemused

Grupi potentsiaal ja tulemuslikkus seostuvad 
sarnasuste ja erinevustega grupis:
Erinevused grupis:

1. Erinevad võimed, 
2. Erinevad eesmärgid, 
3. Erinevad isiksuseomadused, 
4. Erinevad etnilised juured, 
5. Erinev majanduslik taust.

Sarnasused grupis:

1. Sarnased eesmärgid,
2. Sarnased isksuseomadused,
3. Sarnane treenitus,
4. Sarnased kogemused,
5. Sarnane vilumuste tase,
6. Sarnane taust.

Treeneri ülesanne on:

1. suurendada oluliste ressursside hulka 
(õpetamine, treenimine ja uute liikmete 
värbamine) 

2. vähendada potsessi kadusid 
(grupi liikmete individuaalsete panuste 
kombineerimine
ning nende motiveerimine).
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Sotsiogramm

Sidususe hindamise meetod, mis iseloomustab grupi 
liikmete vahelist sümpaatiat ja antipaatiat:

1. Kampade olemasolu
2. Grupi liikmete sidususe taju
3. Grupis olevaid sõprussuhteid
4. Vastastikkuste tunnete sarnasuse määra
5. Üksikute liikmete isoleerimist
6. Gruppi kuulumise ihaldusväärsust

Küsimused:
“Nimeta meie grupist kolm inimest, keda sa kõige 
meelsamini kutsuksid oma sünnipäevale ja kolm 
inimest, keda sa kõige vähem tahaksid kutsuda.”

“Nimeta meie grupist kolm inimest, kellega sa kõige 
meelsamini jagaksid reisi ajal tuba ja kolm inimest, 
kellega sa kõige vähem tahaksid tuba jagada.”

“Nimeta meie grupist kolm inimest, kellega sa kõige 
meelsamini teeksid hooaegade vahel koos trenni ja 
kolm inimest, kellega sa kõige vähem tahaksid koos 
trenni teha.”

Oluline on konfidensiaalsus!

antipaatia- (− − −►) 
sümpaatia (−►)

Kalle Malle

ToomasJüri Tõnu

Juhan Vello

Jaan

Eesmärkide püstitamine

Eesmärkide struktuuri teoorias lähtutakse eesmärkide 
hierarhiast, mille moodustavad tagajärgeesmärgid, 
esinemiseesmärgid ja tegevuseesmärgid.

3. Psühholoogilised oskused spordis I

1.1. Tagajärgeesmärgid Tagajärgeesmärgid tähistavad tähistavad võistlustulemusi. 
Millist tulemust tahetakse saavutada?
Mingi võistluse võitmine, medali võitmine, vastasest suurema punktisumma

saavutamine. Sõltuvad vastasest.

2. Esinemiseesmärgid Esinemiseesmärgid on tehnikaelemendid, taktikalised 
oskused ja kehaliste võimete ning kognitiivsete 
võimete tase. Mida ja kuidas tahetakse
treeningu/võistluse jooksul saavutada sõltumatult 
kaasvõistlejatest?

Põhineved võrdlusele enda varasema sooritusega. Paindlikumad ja enda kontrolli
all. Mingi aja saavutamine.

3. Tegevuseesmärgid. Tegevuseesmärgid on tehnikaelementide, taktikaliste 
oskuste ning kehaliste ja kognitiivsete võimete 
koostisosad, mille arendamisega tegeletakse 
treeningutes. Milliseid tegevusi teha ja kui palju 
pingutada, et saavutada esinemiseesmärgid?

Tehnilise detaili või liigutusvilumise sooritamine.

Milleks eesmärke seada?

1.1. AnnaAnnavadvad selgeselge üülevaatelevaate, , millelemillele keskendudakeskenduda.. Suunavad
tähelepanu olulistele sooritatavate oskuste elementidele, 
sellele millele muidu ei keskenduks. 

2.2. MotiveeriMotiveerivadvad. Mobiliseerivad pingutust. Nt kui on raske
treenida, ei viitsi, vigastus. 

3.3. AnnaAnnavadvad kkääitumiseleitumisele suunasuuna, , pikendavadpikendavad vastupidavustvastupidavust.
4.4. AnnaAnnavadvad paremaparema tulemusetulemuse. Suurendavad kontrolli

tunnet. Tõstavad enesehinnangut.
5. S5. Soodustavadoodustavad uuteuute õppimisstrateegiateõppimisstrateegiate väljaarendamistväljaarendamist..

Kui vaja midagi saavutada, siis hakatakse ka uusi
õppimisstrateegiaid ostima.
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ObjektiivsedObjektiivsed eesmärgideesmärgid keskenduvad teatud ülesande
taseme saavutamisele, tavaliselt kindla aja jooksul. Nt
kehakaalu alandamine 6 kg 3 kuu jooksul.

SubjektiivsedSubjektiivsed eesmärgideesmärgid on üldised väited oma
kavatsuste kohta (“ma tahan seda hästi teha”), pole 
mõõdetavad, objektiivsed.

Sportlikku tulemust parandavad objektiivsed 
eesmärgid.

Eesmärkide seadmise põhimõtted

1. Püstita spetsiifilised eesmärgid. Ajakulu, kasutegur, 
punktisumma jne.

2. Püstita lühiajalised ja tähtajalised eesmärgid.

3. Otsi/paku selget, regulaarset tagasisidet.

4. Sea väljakutsuvad kuid realistlikud eesmärgid.

Mitte liiga kõrgeid ega liiga madalaid eesmärke.

5. Ole paindlik. Mõnikord on otstarbekas eesmärke
muuta.

6. Eesmärkide seadmine peaks olema sportlase/õpilase
ja treeneri/õpetaja koostöö.

7. Pane eesmärgid kirja ning järjesta prioriteedid.

Eesmärkide seadmise käik

1. EttevalmistusEttevalmistus jaja planeerimineplaneerimine..
Aitab aega kokku hoida.
1.1. Hinda võimeid ja vajadusi. Kus vaja paranemist?
1.2. Sea eesmärgid erinevates valdkondades. 

Individuaalsed oskused, võistkondlikud oskused, 
kehalisne seisund, nauding, psühholoogilised
oskused. Vajadused määravad eesmärgid. 

1.3. Hinda, mis mõjutab eesmärkide püstitamise
süsteemi. Võimed, kohustumus, võimalused. Mis 
on realistlik?

1.4. Planeeri eesmärkide saavutamise strateegiaid. 
Mida teha, et eesmärke saavutada? Spetsiifilised ja
realistlikud strateegiad.

2. ÕppimineÕppimine jaja omandamineomandamine..

2.1. Pane paika koosolekute ajakava. Üks
formaalne või hulk lühemaid
mitteformaalseid enne treeninguid. Mitte
oodata, et sportlased ise pika nimekirja
koostaksid. Millal järgmine kord kokku
tullakse?

2.2. Keskendu ühele eesmärgle korraga. Kui pole 
veel väga kogenud eesmärkide püstitaja, siis
parem üks korraga. Mis on eesmärk ja kuidas
seda saavutada? Edaspidi mitu korraga. 

3. 3. RakendamineRakendamine, , jjäälgiminelgimine jaja hindaminehindamine..
Eesmärkide nimekirja loomine. Treener aitab.
3.1. Tee kindlaks sobivad eesmärkide hindamise

protseduurid. Hindamist välditakse kõige rohkem. 
Prognoosida, kui palju aega on ja millal on aega
hindamist teha. Oluline on teha kindlaks kõige
efektiivsem hindamise ja jälgimise süsteem. Kes
peale treeneri saaks veel hindamise ja tagasisidega
tegeleda? Kuidas treeneri aega kokku hoida?

3.2. Paku toetust ja julgustust. Küsi sportlastelt, mida ise
tunnevad, arvavad. Julgusta. 
Kuidas seda meeskonnas efektiivsemaks teha? 
Kuidas entusiasmi säilitada?

3.3. Planeeri eesmärkide ülehindamist. Eesmärkide 
püstitamine pole täppisteadus. Mõnikord
eesmärgid ei tööta. Näiteks kui liiga lihtne
eesmärk. Vigastused, haigused. 
Oluline vahepealne ülehindamine. Vajadusel
muutmine või kohandamine. 
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Tagajärg-, esinemis- ja tegevuseesmärkide poolt moodustuv süsteem 

TAGAJÄRGEESMÄRK ehk tulemus

Keskendumine,

Läbipõlemise välistatus,
Mobiliseerimisvõime ja

püsivus,
Kreatiivsus

TEGEVUSEESMÄRK ehk metoodika

ESINEMISEESMÄRK
ehk oskus                      

Määratleda valdkonna komponendid; 
Esinemiseesmärgid lähtudes

individuaalsetest erinevustest;
Tunnustus-korrektsioon-julgustamine

esinemiseesmärkide täitmisel;
Võtta kasutusele hindamissüsteemid;
Teadvustada endale eesmärke

pidevalt 

TINGIMUSED
SÜNERGIA
ILMNEMISEKS:

Seisund: Tehniline
Taktikaline
Füsioloogiline
Psühholoogiline

10.02.06

10.06.05

10.08.05

10.10.05

10.12.05

Tagajärgeesmärk

Esinemiseesmärk

0 10
0 10

0 10

0 10
x
x

x
x

Levinumad probleemid eesmärkide püstitamise

juures

1. Sportlaste veenmine, miks eesmärke tuleks
püstitada. 
Arvamus, et võtab liiga palju aega. 
Varasemad negatiivsed kogemused. 
Arvamus, et kui eesmärke ei saavutata, muutub see 
kuidagi avalikuks ebaõnnestumiseks. 
Tunne, et eesmärkide püstitamine on liiga
struktureeritud ja si tööta “spontaansete
inimestega” (tegelikult hoopis aitab organiseerida).
Ebaõnnestutakse pigem selliste eesmärkide
püstitamise tõttu, mis ei ole oma kontrolli all. 
Üles kirjutamine ei muuda asju jäigaks ega kaota
spontaansust. 

2. Spetsiifiliste eesmärkide püstitamise
ebaõnnestumine. 
Kõige sagedasem probleem. 
Treener saab anda tagasisidet, kas on piisavalt
spetsiifilised eesmärgid.
Numbrilised eesmärgid. 
Termomeeter. 
Eesmärgid peaksid sisaldama ka oma sõnastuses
paranenud sooritsue omadusi. Nt mis liigutus või nõks
iseloomustab seda uut oskust.

3. Liiga paljude eesmärkide püstitamine liiga lühikese
aja peale. 
Alguses võetakse liiga palju korraga. Ebarealistlik. Üks
või kaks korraga. Võimatu kõike teha, jälgida, mõõta, 
hinnata.  
Kõigpealt tuleks eesmärkide püstitamise tehnika selgeks
õppida. 
Entusiasmi maksimeerimseks lühiajaliste seadmine, see 
hoiab silma all. Ka lihtsam jälgida ja hinnata. 

4. Eesmärkide kohandamise ebaõnnestumine. 
Raske, eriti eesmärkide alandamine, nt peale
vigastust või haigust. 
Psühholoogiline tõrge. Kaks teed: 
1). Eesmärkide püstitamine algusest peale selgeks
teha ja rõhutada vajadust eesmärke suurendada või
vähendada. Et alandamine oleks normaalne
eesmärkide püstitamise osa, mitte märk
probleemist.
2). kui vigastuse või haiguse tõttu, siis tee 
kohandamine eesmärkide uue trepi osaks, mis
lõpuks viiks esialgsest eesmärgst veel pisut
kaugemale. Siis on esialgne eesmärk justkui ajutine
tagasilöök lõplikus ülesaamises. 
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5. Individuaalsete erinevuste mittetunnistamine. 
Kõikidelt ei saa oodata sama. 

6. Jälgimise ja hindamise puudumine. 
Hooaja alguses pannakse eesmärgid paika, aga siis ei

anta tagasisidet. 
Seepärast vaja algusest peale plaani, kuidas hindamist 

efektiivselt teha. Peab olema lihtne rakendada! Ilma
selleta on aja raiskamine. 

2. Noorte spordipsühholoogia

Lapse areng: liigutusoskuste  ja motivatsiooni

arengut mõjutavad tegurid

Umbes 6. kuni 12. eluaastani üsna stabiilne kasvamine, 
mille käigus arendatakse ja lihvitakse liigutusoskusi. 

1. Liigutusoskuste arengus oluline roll lapse 
küpsusastküpsusastmelmel, mis määrab ära, kui palju laps on 
võimeline täheletähele panemapanema. 

Samuti tähtsis roll kogemuselkogemusel ehk sellel, kui palju laps 
erinevate liigutustega kokku puutub, ning keha
juhtimise oskustel ja lapse üldisel fitnessil.

2. Laste liigutusoskuste arengut mõjutab

motivatsioonmotivatsioon.

Motivatsiooni saab tõsta kompetentsusekompetentsuse tundetunde
tagamise läbi, näiteks uusi oskusi õpetades ja
õppimist põnevaks muutes. 

Lapsed, kes ei saa sportimisest kompetentsuse
kogemust, kipuvad kergemini spordist välja langema. 

3. Liigutusoskuste arengut mõjutab ka lapse oskusoskus
endaleendale eesmärkeeesmärke püstitadapüstitada, kuna süstemaatiline
eesmärkide püstitamine ja nende täitmise nimel
harjutamine aitab motivatsiooni (pingutust ja
püsivust) hoida ja tõsta. 

Eesmärkide saavutamisest
tekib omakorda sisemise
motivatsiooni seisukohalt
kriitilise tähtsusega
kompetentsuse tunne.

Laste motiveerimise põhimõtted

Motiivide pingerida noorte spordis 
Poistel:

1.Et elu oleks lõbusam
2.Saavutada milleski hea tase
3.Oskuste arendamine
4.Võistlused
5.Hea välimus
6.Väljakutse, enese proovile panek
7.Koormustega kohanemine, 

harjutamine
8.Uute oskuste õppimine
9.Olla osa võistkonnast
10.Saavutada võistlustel 

kõrgem koht

Tüdrukutel:

1.Et elu oleks lõbusam
2.Hea välimus
3.Koormustega kohanemine, 

harjutamine
4.Oskuste arendamine
5.Saavutada milleski hea tase
6.Uute oskuste õppimine
7.Võistlused
8.Olla osa võistkonnast
9.Leida uusi sõpru
10.Väljakutse, enese proovilepanek
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NB! Lõbu aluseks on isikliku saavutuse ja 
väljakutsete vastuvõtmise kogemusest saadavad 
positiivsed emotsioonid.

Spordist väljalangemise riskitegurid

1. On muid asju teha,
2. Huvide muutus,
3. Ma ei olnud nii hea, kui tahtnuksin olla, 
4. Ei olnud piisavalt lõbus,
5. Tahtmine tegeleda muu spordialaga,
6. Ei meeldind pinge/surve,
7. Igavus,
8. Treener ei meeldinud,
9. Treening oli liiga raske,
10.Ei olnud piisavalt põnev.

Miks lapsed osalevad:

uute oskuste õppimine
lõbu
kuuluvus
erutus ja põnevus
harjutamine ja fitness
võistluslik
väljakutse/võitmine

Miks lapsed loobuvad:

uute oskuste õppimise
ebaõnnestumine, lõbu
puudumine, kuuluvuse
puudumine, erutuse ja
põnevuse puudumine, 
harjutamise ja fitnessi
puudumine, väljakutse
puudumine/ebaõnnestumine

Aluseksolevad psühholoogilised

osalemise ja loobumise motiivid:

tajutud kompetentsus
eesmärgiorientatsioon

stressireaktsioon

Oluline on tajutud võimekusetajutud võimekuse suurendamine.

Spordist väljalangemise põhjused jagatakse 
spetsiifilisteks ja üldisteks, oluline on eristada, 
kas laps loobub spordist üldse või ainult mingist 
erialast. 

Lahkumisintervjuu:

1. Kas lapsel kujunes huvi mõne muu spordi või 
tegevuse vastu?

2. Kas loobumine näib olevat ajutine või alaline?
3. Kas lapsel oli osa otsuse vastuvõtmisel, sattus 

võistkonnas isolatsiooni või sai vigatuse?
4. Milline mõju on loobumisel lapse heaolule?

Treeningu struktureerimine noorsportlaste vajaduste

rahuldamiseks

1. VajadusVajadus õppidaõppida jaja oskusioskusi parandadaparandada..

Tõhusate instrueerivate tegevuste rakendamine (nt
harjutuse demonstreerimine, pidev tagasiside
omandatu tasemest). Oluline on õppimisele
positiivse lähenemise rõhutamine, selle rõhutamine, 
mida laps õigesti teeb. Tähtis on õpetada spordiala
kaasaegseid tehnilisi ja strateegilisi aspekte. 

2.2. VajadusVajadus lõbulõbu tundatunda..

Vältimaks negatiivseid treeningu tulemusi ja
pettumust, tuleks luua realistlikud ootused. Oluline
on harjutuste aktivsuse säilitamine –hoiduda
järjekordadest ja paigalseismisest.

3.3. KuulumisvajadusKuulumisvajadus..

Varuda ja võimaldada ka aega sõprade leidmiseks. 
Treeninguväliste ürituste organiseerimine ning vaba
aja jätmine treeningu eel ja ajal.

4.4. PõnevusePõnevuse kogemisekogemise vajadusvajadus..

Mitte üle pingutama harjutuste kordamisega, tegevust
varieerida. Kasulik on treeningusse sisse lülitada rütmi
muutvaid tegevusi ja keskenduda lühikestele, selgetele
harjutustele.
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5.5. HarjutamiseHarjutamise, , koormustegakoormustega kohanemisekohanemise jaja fitnessifitnessi
parandamiseparandamise vajadusvajadus..
Õpetada noorsportlastele, kuidas oma fitnessi taset
jälgida ja hinnata. Õpetada, kuidas enda arengut
ise määrata. Organiseerida planeeritud, 
eesmärgipäraseid harjutusi fitnessi tõstmiseks.

6.6. VajadusVajadus võistluslikkuvõistluslikku väljakutsetväljakutset kogedakogeda..
Võimaldada võistlemist ja võitmist. Oluline on 
aidata lastel defineerida võitmist mittemitte ainult teisteteiste
alistamisenaalistamisena, vaid ka omaoma eesmärkideeesmärkide
saavutamisenasaavutamisena, ise enda suhtes paremaks
saamisena.
Õpetada, et edu tähendab oma eesmärkide
ületamist, mitte lihtsalt võistluse võitmist.

Nõuanded treeneritele:

•Vigade parandamine läbi tunnustuse, korrektsiooni
ja julgustuse.

Innustus

Tulevikku 
suunatud 
instruktsioon

Kompliment

•Ole siiras;
•Sea realistlikud väljavaated;
•Anna hinnang vastavalt tulemusele;
•Arenda oma õpetamise ja treenimise oskusi; 
•Modifitseeri ja otsi uusi vahendeid vastavalt 
oskuste arendamiseks;
•Varieeri reegleid eesmärgiga tagada 
efektiivseim ja suurim osavõtt;
•Hinda ja kiida korrektset tehnikat, tulemus pole 
alati oluline;
•Oska leida võtted, mis ei too kaasa hirmu uute 
oskuste kasutamisel;
•Ole entusiastlik - see hakkab ka lastele külge.

Psühholoogiliste oskuste õpetamine lastele

Paremate psühholoogiliste oskustega lapsed arenevad 
jõudsamalt. 
Psühholoogiliste oskuste õpetamine spordiga alustamisel 
on lihtsam kui hiljem ebakohase tegevuse 
korrigeerimine, psüühiliste oskuste treening saab 
treeningu üheks loomulikuks komponendiks. 

Esimeseks tingimuseks on treenerite ja lapsevanemate 
positiivse hoiaku väljanäitamine - laps peaks kogema, 
et temasse usutakse. 

Oluliseks tehnikaks on rollimudeldaminerollimudeldamine ehk nö 
mudeli vaatlemise ja jäljendamise alusel õppimine; 
mudeliks on teised lapsedteised lapsed, treenertreener, sportlasedsportlased, 
lapsevanemadlapsevanemad. Mudeli ülesandeks on demonstreerida 
tehniliselt õigeid liigutusvilumusi ja efektiivseid 
strateegiaid. Samuti näitab mudel, kuidas tulla toime 
hirmude ja stressiga. 

Oluliseks oskuseks on positiivne suhtumine 
võistlemisse. Selleks seletatakse, mis on lapse enda enda 
kontrolli allkontrolli all ja mis mitte, 
õpetatakse seadma isiklikke esinemiseesmärkeesinemiseesmärke. 
Võistlemisega seotud ärevuse kontrollimiseks 
õpetatakse kujutlustehnikatkujutlustehnikat, nii et laps suudaks 
kujutleda enda edukat sooritust. 
Õpetatakse keskendumisoskust - laps saab kasutada 
märksõnumärksõnu ja positiivset kujutlustpositiivset kujutlust oma tähelepanu 
suunamiseks. 
Lastepärased versioonid lõdvestustehnikatestlõdvestustehnikatest, mis 
aitavad toime tulla võistluseelse ärevusega. 
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Lõdvestumistehnika: spagetivarbad

“Kehaga saab igasuguseid lõbusaid mänge mängida. Ei 
tea, kui hästi sa oma varvastega rääkida oskad?
Ütle oma ühe jala varvastele, et nad siputaksid. 
Siputavad? Ainult ühe jala omad? Hästi! Ütle neile, et nad 
järele jätaksid. Nüüd ütle oma teise jala varvastele, et 
nemad siputaksid. Ütle neile, et nüüd hästi aeglaselt... 
nüüd kiiremini... nüüd jälle aeglasemalt... aeglasemalt... 
stopp! Kas varbad kuulasid su sõna? Hästi!
Kui sa oma erinevatele kehaosadele midagi ütled, siis nad 
kuulavad sind. Eriti siis, kui sa nendega palju räägid. Ma 
näitan sulle, kuidas sa saad oma kehaga rääkida nii, et sa 
saaksid kogu oma keha peremeheks.  

Lõdvestumistehnika: spagetivarbad

“Kehaga saab igasuguseid lõbusaid mänge mängida. Ei 
tea, kui hästi sa oma varvastega rääkida oskad?
ÜtleÜtle oma ühe jala varvastele, et nad siputaksid. 
Siputavad? Ainult ühe jala omad? Hästi! Ütle neileÜtle neile, et nad 
järele jätaksid. Nüüd ütleütle oma teise jala varvastele, et 
nemad siputaksid. Ütle neileÜtle neile, et nüüd hästi aeglaselt... 
nüüd kiiremini... nüüd jälle aeglasemalt... aeglasemalt... 
stopp! Kas varbad kuulasid su sõnakuulasid su sõna? Hästi!
Kui sa oma erinevatele kehaosadele midagi ütledütled, siis nad 
kuulavadkuulavad sind. Eriti siis, kui sa nendega palju räägidpalju räägid. Ma 
näitan sulle, kuidas sa saad oma kehaga rääkidarääkida nii, et sa 
saaksid kogu oma keha peremeheks.  

Kõigepealt ma räägiks midagi spagettidest. Ma armastan 
spagette. Ma arvan, et sina ka? Aga kas sa oled kunagi 
näinud keetmata spagette? Nad on külmad ja kõvad ja 
kanged ja neid on kerge puruks murda. Keedetud peast on 
nad soojad ja pehmed ja neid saab taldriku peal keerutada.
Ma tahan sulle õpetada, kuudas rääkida oma varvastega 
nii, et nad läheksid ka soojaks ja pehmeks nagu spagetid 
taldrikul. Sa pead nendega võibolla päris tükk aega 
rääkima, enne kui nad aru saavad, mida sa neist ootada, 
aga ma tean, et nad saavad sellega hakkama. 
Siputa oma ühe jala varbaid. Nüüd ütle neile, et nad 
jätaksid siputamise järele. Ütle, et nad läheksid soojaks ja 
pehmeks nagu spagettid taldriku peal. “ 
Jne... 

Ühe jalaga. Teise jalaga.
Ühe käe sõrmed. Teise käe sõrmed.
Üks käsi. Teine käsi.
“Proovi kogu oma keha teha pehmeks ja soojaks ja 
uniseks, nagu soojad spagettid taldriku peal. Väga hea! Su 
keha kuulab sind väga hästi. Lase oma kehal olla 
spagettide moodi ja kuula mind hoolega. Ma tahan 
rääkida, kuidas spagettivarbad sind aidata saavad.
Kui sa oled mures või kardad midagi või kui miski teeb 
haiget, siis lähevad su varbad ja käed ja lihased kuidagi 
kõvaks ja jäigaka, nagu keetmata spagettid. Kui sa oled 
mures või kardad midagi või kui miski teeb haiget, siis sa 
tunned ennast palju paremini, kui su varbad ja käed ja 
lihased on nagu soojad ja pehmed spagettid taldriku peal. 
Kui sa spagettivarvaste tegemist harjutad, siis õpid seda ...

... väga hästi tegema. Siis sa saad oma varvastele ja kätele 
ja lihastele ütelda, et nad sind aitaksid, isegi kui sa kardad 
midagi või kui miski teeb haiget.
Enne, kui sa ära lähed, räägime su suuga. Liiguta oma 
suud. Lase tal minna pehmeks ja uniseks. Liiguta oma 
keelt. Lase tal minna pehmeks ja uniseks. Liiguta oma 
kulme. Lase tal minna pehmeks ja uniseks. Lase ennast 
üleni minna soojaks ja pehmeks ja uniseks. Lase endal 
üleni hästi tunda.”
Orlick, 1982

Oluline: õpetatakse lapsele enesesisendustenesesisendust, mitte ei 
sisendata lapsele lõdvestumisseisundit!!!

Noorte tippsportlaste kujunemise faasid:

1.1. Sisenemine ehk algusfaasSisenemine ehk algusfaas. Proovib mitmeid alasid. 
Spetsialiseerub hiljem. Keskendumine lõbul 

ja arengul, julgustamine lähedaste poolt. 
Vanemad väärtustavad kõva tööd ja asjade 
hästitegemist, kuid ei rõhuta võitmise vajadust

2.2. Investeerimise faas.Investeerimise faas. Talenti märgatakse, algab 
spetsialiseerumine. Eksperttreeneri käe all 
pikaajalised eesmärgid ja programm. Tähelepanu 
tehnilised meisterlikkusel, tehnikal ja oskuste 
arendamise õnnestumisel. Vanemad pakuvad suurel 
määral logistilist, ajalist, emotsionaalset ja finantsilist 
toetust. 
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3.3. Tippsoorituse faas.Tippsoorituse faas. Tunnustatakse tippsportlasena, 
harjutab mitu tundi päevas meistertreeneri käe all. 
Eesmärgiks on jõuda treeningu- ja tehniliste 
oskuste individuaalsele suurepärasele tipptasemele. 
Mõistetakse igaühe rolli. Vanemad vähem seotud, 
kuid olulised sotsiaalse toetuse allikad.

4. 4. Tipptaseme säilitamise faas.Tipptaseme säilitamise faas. Sportlast 
tunnustatakse erandina, keskendutakse saavutatud 
taseme säilitamisele. Arvestatavad nõudmised 
sportlasele.

Laste stress ja selle vähendamine

Stressi taju väga subjektiivne – olukord, mis ühele 
lapsele on meeldiv, võib teise hirmust värisema 
panna. Enamus lastest ei koge treeningut ja 
võistlemist ärevust tekitavana, kuid osa lapsi tajub 
väljakutsete ja võistlusega silmitsi sattudes suurt 
stressi.  

Stressi tugevust määravad:
1. Kaotus – peale kaotust on stress suurem kui peale 

võitu.
2. Sündmuse olulisus – mida olulisemana tajutaksetajutakse

sündmust, seda suurem on kogetud stress. Treener 
saab aga sündmuse tajutud olulisusttajutud olulisust vähendada.

3. Spordiala – võistkonnaaladel tajutakse vähem stressi 
võrreldes individuaalaladega. 

Praktilised nõuanded stressis lastega töötamiseks:

1. Kasuta konkreetseid ja piltlikke võtteid, kehalisi 
võtteid (stressikott);

2. Kasuta lõbusaid võtteid (kõhu muutmine tarretiseks);
3. Kasuta näidete varal õpetamist (tähelepanu fookuse 

muutmine puldiga keskendumise õpetamisel);
4. Varieeri ülesande lahendamist;
5. Lähene individuaalselt vastavalt lapse huvidele;
6. Ole alati optimistlik ja positiivselt häälestatud;
7. Kasuta autoriteetide arvamusi (Michael Jordan 

kasutab sisekõnet, Serena Williams kasutab 
paberilipikutele kirjutatud märksõnu). 

Praktilised nõuanded lastega töötamiseks:

1. Ära tabada need asjad, mida laps hästi teeb, kiita ja 
julgustada selle eest. (Õlalepatsutus, sõbralik 
naeratus. Keskendu sellele, mida teeb hästi, mitte 
sellele, mida teeb valesti);

2. Kiita siiralt. Ilma siiruseta kiitus ja julgustus 
ebaefektiivsed;

3. Kujundada realistlikke ootusi;
4. Kiita pingutuse eest sama moodi nagu tulemuse 

eest;
5. Keskenduda oskuste õpetamisele ja harjutamisele;
6. Modifitseerida oskusi ja tegevusi (kohandada 

harjutus vastavalt lapse arengule, mitte suruda last 
täiskasvanu treeningu tingimustesse);

7. Modifitseerida reegleid tegevuse ja osalemise 
maksimeerimiseks (näiteks mängiv treener, et 
punktisummat suurendada; veakriteeriumite 
alandamine);

8. Tasustada korrektset tehnikat, mitte ainult tulemust;
9. Kasutada “hamburgeri tehnikat” vigade    

korrigeerimiseks;
10. Luua keskkond, mis vähendaks hirmu uute oskuste 

proovimise ees (vead on õppimise loomulik osa);
11. Olla entusiastlik!

Treeneri roll psüühiliste probleemide vältimises

Söömishäired

Anoreksia tunnused:

• kehakaalu hoitakse vähemalt 15% allpool eeldatavat 
kehamassiindeksit, KMI ≤ 17,5, KMI = kehakaal (kg) 
/ pikkus (m)²; 
• kehakaalu kaotus on esile kutsutud “paksuks 
tegevate toitude” vältimisega: tahtlikult esilekutsutud 
oksendamise, tahtlikult esilekutsutud kõhulahtisuse, 
ülemäärase kehalise aktiivsuse, söögiisu vähendavate 
preparaatide ja/või lahtistite kasutamise teel;
• oma keha väärtaju, püsib ülekaalukas 
tüsedusekartus ja oma kehakaalule seatakse ranged 
piirid;
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• väljendunud ekdokriinhäired: naistel amenorröa, 
meestel seksuaalse huvi ja potentsi kadumine (erandi 
moodustavad anorektilised naised, kes saavad 
hormonaalset asendusravi, kontratseptiive);
• kui algus on puberteedieas, siis organismi 
pubertaalsed muutused hilinevad või peatuvad.

Buliimia tunnused:

• mõtted keerlevad kogu aeg söömise ümber ja esineb 
vastupandamatu söömishimu; tekivad liigsöömishood, kus 
lühikese aja jooksul süüakse ära suur kogus toitu;
• püüatakse toidu paksuks tegevale toimele vastu 
tegutseda: tahtlikult esilekutsutud oksendamise, lahtistite 
kuritarvitamise, vahelduvate nälgimisperioodide, söögiisu 
pärssivate ravimite, türeoidpreparaatide ja diureetikumide 
kasutamine abil;
• iseloomulik haiguslik tüsenemiskartus, indiviid seab 
endale väga ranged kehakaalu piirangud, mis on selgelt 
väiksemad haiguse eelsest kehakaalust, mida võiks arsti 
arvates pidada tervislikuks ja optimaalseks. Sageli, kuid 
mitte alati, on eelnenud anoreksia episood.

Märgid, mille ilmnemisel söömishäiret kahtlustada:

Kehalised:

Liiga madal kehakaal
Arvestatav kaalulangus
Äärmuslik kehakaalu kõikumine
Paistetus
Süljenäärmete tursed
Amenorröa
Karotineemia (kollakad peopesad ja tallaalused)
Käeselja vigastused oksendamisest
Hüpoglükeemia (liiga madal veresuhkru tase)
Lihaskrambid
Seedetrakti häired
Peavalu, uimasus, nõrkus elektrolüütide tasakaalu häirumisest
Tuimus ja kumin kõrvus elektrolüütide tasakaalu häirumisest
Stressi tagajärjel tekkinud vigastused, väsimusmurd

Psühholoogilis-käitumuslikud:
Äärmuslik dieedipidamine
Äärmuslik söömine ilma kehakaalu tõusuta
Äärmuslik treenimine väljaspool normaalset treeningu 
programmi
Süütunne söömise pärast
Väide, et ollaks liiga paks hoolimata teste vastupidistest 
kinnitustest
Hõivatus toidust
Avalikus kohas söömisest hoidumine ja nälja eitamine
Toidu peitmine
Peale söögikorda kadumine/lahkumine
Sagedane kaalumine
Söömasööstud
Tahtlikult esile kutsutud oksendamine
Ravimite (dieeditablettide, lahtistite või diureetikumide) 
kasutamine kaalu kontrollimiseks

Spordikeskkonnast sõltuvad söömishäireid soodustavad 
tegurid:

1. Kaalupiirangud ja standardid: jõutõstmine, maadlus, 
poks; treenerite ja kaaslaste eelarvamused ka muudel 
spordialadel.

2. Sotsiokultuurilised tegurid: ajakirjanduse, ühiskondlik 
stereotüüpide mõju.

3. Sportliku soorituse nõuded: süüsahüpped, teat. 
kergejõustikualad, ratsutamine jne.

4. Hindamiskriteeriumid: iluvõimlemine, iluuisutamine, 
vettehüpped. 

Mida teha:

1. Otsi abi ja nõu spetsialistilt;
2. Ole toetav ja empaatiline;
3. Väljenda muret üldise enesetunde ja tunnete, mitte 

otse käitumise pärast;
4. Anna infot kindlate inimeste (spetsialistide) kohta, 

kui võimalik, organiseeri kohtumine;
5. Rõhuta pikaaegse hea toitumise olulisust;
6. Anna informatsiooni söömishäirete kohta.
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Mida mitte teha:

1. Ära saada sportlast võistkonnast minema ega sunni 
treeningut katkestama, kui just seda ei soovita 
spetsialist;

2. Ära soovita kaalukaotust;
3. Ära korralda võistkonna kaalumisi;
4. Ära isoleeri või hirmuta indiviiidi, kes ei ole teiste 

moodi;
5. Ära räägi probleemist mittespetsialistidega, kes ei 

ole otseselt seotud;
6. Ära nõua, et probleem kohe lõppeks/lõpetataks;
7. Ära tee teravaid märkusi ega pilka sportlasi nende 

kehakaalu pärast.

Sõltuvust tekitavate ja tervist kahjustavate ainete 

tarvitamine

KuritarvitamineKuritarvitamine on tarvitamise viis, mis kahjustab tervist 
(kehaline – nt hepatiit, psüühline – nt episoodilised 
depressiivsed häired).
SõltuvusSõltuvus on kehaliste, käitumuslike ja tunnetuslike 
avalduste kompleks, mille korral aine või ainete 
tarvitamine saavutab indiviidi käitumises prioriteedi nende 
tegevuste suhtes, mis on kunagi olnud suurema väärtusega. 
Tung ainet tarvitada. 
Võimetus kontrollida ainete tarvitamise ajal oma käitumist, 
tarvitamise kestust ja hulka. 
Tarvitamise lõpetamisel ja vähendamisel tekib 
võõrutusseisund. 
Tolerantsus. 

Vaba aja veetmise teiste võimaluste ja huvide järk-
järguline taandumine ainete tarvitamise ees, 
suureneb ajahulk, mis kulub aine hankimisele, 
tarvitamisele ja toimest toibumisele. 
Tarvitamist jätkatakse hoolimata ilmsetest kahjustavatest 
tagajärgedest (maksakahjustus, depressiivsed episoodid, 
vaimsete funktsioonide häirumine).

Spordispetsiifilised sooritust parandavate ainete 

tarvitamise põhjused:

1. Kehalised põhjused soorituse parandamiseks. 
Jõu, vastupidavuse, virguse, agressiivsuse 
suurendamise, väsimuse tõrjumise, reaktsiooniaja 
parandamise ja ärevuse kontrollimise eesmärkidel, 
samuti vigastusest paranemise perioodil valu 
vaigistamiseks või hirmudega toimetulekuks. 
Steroide ka lihtsalt atleetlikuma välimuse 
saavutamseks. Söögiisu ja kehakaalu kontrollimiseks 
amfetamiini ja diureetikume. Laskespordis beta-
blokaatoreid pulsi ja vererõhu alandamiseks. 

2. Psühholoogilised ja emotsionaalsed põhjused.
Soov põgeneda ebameeldivate tunnete eest, 
stressiga toimetulek ja 
enesekindluse tõstmine. 
Steroidide kasutamine suurendab agressiivsust ja võib 
seeläbi tõsta enesekindlust. 

3. Sotsiaalsed põhjused.
Kaaslaste surve, soov olla teiste moodi. 

Sõltuvust tekitavate ja tervist kahjustavate ainete 

kasutamise ennetamine:

1. Enesehinnangut  ja enesekindlust tõstva 
treeningukeskkonna loomine, kus ülemäära ei 
rõhutataks võitmise tähtsust. 

2. Sõltuvust tekitavate ja tervist kahjustavate ainete 
mõjust informeerimine, mille käigus antakse 
ülevaade nii ainete positiivsetest kui negatiivsetest 
toimetest, mida võiks illustreerida näidetega 
sõltuvusse sattunud sportlastest.

3. Treeneri isikliku positiivse eeskuju näitamine. 
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Keskendumine

Keskendumine tähendab tähelepanu mingile 
objektile/tegevusele suunamist ja sellel hoidmist. 
Keskendumine tähendab mitteoluliste tegurite 
ignoreerimist. 
Keskendumine tähendab vaimse tegevuse 
kontsentreerimist. 

Koosneb kahest osast:
1.1. tähelepanu fokusseerimisesttähelepanu fokusseerimisest ehk keskendamisest 

mingile olulisele objektile või tegevusele ja
2.2. kestvast tähelepanu hoidmisestkestvast tähelepanu hoidmisest sellel.

3. Psühholoogilised oskused spordis I Keskendumisel on kolm tahku:

1. Kontsentratsioon – võime tahtlikult suunata oma 
vaimset pingutust sellele, mis on antud situatsioonis 
kõige olulisem.

2. Selektiivne taju – võime keskenduda, „luubi alla võtta“ 
ülesande seisukohalt olulist informatsiooni ja ignoreerida 
võimalikke segajaid.

3. Vaimse ressursi jagamine – pikaaegse treeningu 
tulemusena tekkiv võime sooritada mitut ülesannet 
samaaegselt ja võrdselt hästi.

Keskendumise erinevad liigid

Lai väline

Kitsas väline

Lai sisemine

Kitsas sisemine

Tähelepanu suund

T
äh

el
ep

a
n

u
u

la
tu

s

Keskendumisoskuse hindamine
Eksperimentaalpsühholoogilised hindamismeetodid:Eksperimentaalpsühholoogilised hindamismeetodid:
1. Reaktsioon auditoorsele stiimulile

2. Reaktsioon visuaalsele stiimulile

Küsimustikud Küsimustikud 
1. TAIS (Test of Attentional and Interpersonal Style, 
Nideffer, 1976)
2. PSIS R-5 (Mahoney, Gabriel, Perkins, 1987)

3. BSPSI (Nelson, Hardy, 1990)

Psühhofüsioloogilised hindamismeetodidPsühhofüsioloogilised hindamismeetodid
1. EEG (elektroentsefalogramm) ja Esilekutsutud 
Potensiaalide Meetod
2. Südame löögisageduse muutuste, suurenenud 
hingamissageduse ja suurenenud lihaspinge 
määramine
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Keskendumise treenimine

1. Sisekõne.
Väiteid või ühest sõnast koosnev 
enesejuhendamine, koondamaks 
tähelepanu kas 
käesolevale hetkelekäesolevale hetkele (“nüüd“, 
“siit“ vms) või 
ülesande spetsiifilistele ülesande spetsiifilistele 
aspektideleaspektidele (“jälgi rütmi“). 
Tähelepanu olulisele või 
suunatakse tähelepanu, kui see 
kipub oluliselt eemale libisema.

2. Kujutlustehnika. 
Enne võistlust oma eeldatava tegevuse kujutluses läbi 
mängimine. 
Vähendab tähelepanu hajumise riski ja parandab 
kontsentreerumist olulistele asjadele. 
Treenimiseks paaris: üks sooritab kujutluses oma 
tegevust, teine püüab tema tähelepanu kõrvale juhtida, 
seejärel vahetatakse rollid. 
Hinnatakse, kui kerge/raske oli kujutlusülesannet teha. 
Korduvalt treenides suudetakse paarilise segamist 
paremini ignoreerida. 

3. Eesmärkide püstitamine.
Spetsiifiliste, mõõdetavate eesmärkide püstitamine nii 
treeninguks kui võistluseks, hõlbustab keskendumist 
oma tegevusele.

4. Mõtete „parkimine“.
Segavate mõtete „kõrvale panemiseks“, et nendega 
muul, sobivamal ajal tegeleda. 
Tavaliselt sisekõne ja/või kujutlus. 
Eriti hästi sobib mõtete parkimine nende sportlaste 
puhul, kes kipuvad kõrvalisi mõtteid treeningule või 
võistlusele kaasa võtma. 
Võib ka segava mõtte paberile kirjutada ning paber 
enne võistlust kas tegelikult või kujutluses ära panna. 
Peale võistlust võetakse see mõte uuesti „üles“ ja 
tegeletakse sellega edasi.

5. Vigadele reageerimine.
Kui peale vea tegemist on raske uuesti sooritusele 
keskenduda, mõttes kiire vea põhjuse analüüs ja 
seejärel korrata kujutluses tegevust uuesti, kuid nüüd 
perfektselt. 
Oluline võtta vigade suhtes positiivne hoiak, käsitleda 
viga õppimisvõimalusena, mis annab võimaluse 
kujutleda, mida edaspidi teisiti teha. 

Mis segab keskendumist?

• Mõtted “Jälle hakkab peale!!”, 
“Kuramus, kuidas ma sain nii lihtsa 
vea teha”, “Vastane on paremas 
vormis”

• Kujutluspildid

• Minevikust

• Sooritusega mitteseotud tegurid 
olevikus

• Tulevikust
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• Kus tekivad negatiivsed või sooritusega mitteseotud mõtted ja

• kujutluspildid?
• Olukordade tähelepanemine ja äratundmine.

• “Jälle hakkab peale!!” abitus, pettumus soorituse halvenemine

• “Kuramus, kuidas ma viha, ärritus           soorituse halvenemine 

• sain nii lihtsa vea teha!”

• “Vastane on paremas ärevus, hirm oorituse halvenemine 

• vormis”

•• Mis peast läbi käis?Mis peast läbi käis?

1. samm

Mõte Tunne Tegutsemine

2. samm

Stopp!

3. samm

• Hinga, lõdvestu

• Keskendamine (centering)

• Sügav, rahulik kõhuhingamine.

• Nina kaudu sisse ja suu kaudu välja.

• 1:2 (3:6, 4:8)

• Tähelepanu suunatakse enda sisse.

Mõnikord tuleb vesi peale tõmmata

4. samm

• Produktiivsete, tähelepanu suunavate mõtete panemine 
keskendumist segavate mõtete asemele.

• “Jälle hakkab peale!!” abitus, pettumus

• “Rahu, proovi uuesti” kindlustunne tähelepanu suunatakse

• “Keskendu, küll siis rahu uuesti ülesandele,

• läheb” soorituse paranemine

• “Vastane on paremas ärevus, hirm

• vormis”

• “See ei puutu minusse. kindlustunne tähelepanu suunatakse

• Mina keskendun sooritusele,

• oma sooritusele” soorituse paranemine

Mõte Tunne Tegutsemine Soortuse eelsete 

rutiinide kasutamine

-võistluseelsed
-esinemiseelsed

-veajärgsed

Suunavate ja 

käivitavate sõnade 
kasutamine

Esinemiseesmärkide 

seadmine –
tegevused, mis on

enda kontrolli all

Vaimne

harjutamine


