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Milline koolitus  
on Mõjus?
Kui koolituse eesmärk on muuta 
inimese käitumist, peab see puudutama 
tema isiksust – arusaama iseendast, 
väärtussüsteemi ja hoiakuid. 

Üha enam kuulen klientidega 
rääkides, et koolitusel õpitut 
rakendatakse praktikas kaks-

kolm kuud, siis läheb kõik vanamoodi 
edasi. Tavaliselt kehtib see ühe-kahe-
päevaste koolituste kohta. Käitumine 
väljendab inimese sisemaailma, teatud 
hetkedel võib inimene püüda käituda 
ootuspäraselt, kuid kui see ei tugine 
tema sisemisele veendumusele, jätkab 
ta ikka harjumuspärast käitumist. 
Inimese väärtushinnangud ja hoiakud 
on täiskasvanueaks välja kujunenud, 
nende muutmine ongi raske. Kuid see 
on võimalik.

Peab olema inimese 
enda tahe
Koolitusele minnes peab inimesel ole-
ma soov endaga tööd teha. Kui ta se-
da ei tee, võib koolitus panna teda end 
analüüsima – mis on juba suur samm 
edasi –, kuid paari päevaga suurt muu-
tust tekitada ei ole võimalik. Paljud 
ettevõtted korraldavadki koolituse, et 
inimene hakkaks mõnele asjale teise 
nurga alt vaatama. Eriti tõhus on see 
esmatasandi juhtide koolitamisel, sest 
sel tasandil on eneseteadlikkus veel 
madal.

Juhiks kasvamise tee on pikk, ena-
masti toimub see eeskujude järgimise 
abil. Kuid mitte alati ei ole positiivseid 
eeskujusid võtta ning siis on koolitus 
ainuõige tee. Juhtimises on väga palju 
sellist, mille teadmine teeb juhi elu ker-
gemaks. Kui juht teab grupiprotsesse 
ja oskab nende järgi käituda, jääb tal 
alles palju energiat ning ka tema ene-
sehinnang ei saa nii palju pihta, kui ta 
talupoja tarkusega toimetab. Juhi töös 
tuleb tunda inimeste käitumise seadus-
pärasusi – seda saab kindlasti saavuta-
da paaripäevase koolitusega.

Kui töötaja pole koolitusest huvita-
tud, on kas vale koolitus või on ta va-
lel ametikohal või pole talle piisavalt 
selgitatud koolituse vajalikkust. Olen 
kogenud, et tööandja paneb inimesed 
fakti ette – arenguvestlusi on vaja te-
ha ja siin on koolitus, kus seda õpite. 
Aasta hiljem nende juhtidega kohtudes 
on nad tänulikud, et vestlused ära tegid 
– kui palju rohkem nad nüüd oma ini-
mesi tunnevad! Vahel on teatud asjad 
vaja lihtsalt selgeks teha ja siis tuleb ka 
arusaam, et see on tõesti vajalik.   

PüsivaKs muutuseKs 
on vaja Kordust
Tõeline ja püsiv muutus peab hõlma-
ma teadmisi, suhtumist, oskusi ja har-
jumusi, nii kirjutasid oma raamatus 
“Applied EQ” (2006) Sparrow ja Kni-
ght. Selleks, et uus käitumine muu-
tuks harjumuseks, on vaja seda treeni-

da, harjutada, sellega seotud hoiakuid 
muuta ning ka teadmisi peab olema 
piisavalt. 

Sageli kogeme, et teatakse küll, 
kuidas peab, kuid igapäevaelus nii ei 
käituta. Kui küsida klienditeeninda-
jalt, kuidas tuleb klienti teenindada, 
oskab ta sellest enamasti ilusasti rää-
kida. Kuid see ei tähenda veel, et ta se-
da ka teeb. Tema teadmistest peavad 
saama harjumused. Et uus harjumus 
välja areneks, on vaja seda harjutada 
ja proovida, kuni see muutub auto-
maatseks. Ajus peavad välja kujune-
ma uued ühendusteed. Uuringud on 
näidanud, et hoiaku muutmine võtab 
ligikaudu 21 päeva sihikindlat tööd.

tõhusad on  
erinevad õPiviisid
Kogemusõpe ja tegevuslikud meeto-
did – kõige paremini õpitakse töö käi-
gus, kogenumalt eeskuju võttes. Igal 
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uuel juhil peaks kindlasti olema kõr-
val kogenud juht, kes oskab oma ko-
gemusi jagada. Mentorlus on paljudes 
ettevõtetes uute töötajate arendamisel 
juba hea tava.
• juhtumite analüüs – suurepära-
ne võimalus töötajatel koos keerulisi 
olukordi analüüsides mõelda erineva-
tele käitumisviisidele. See innustab ka 
töötajaid neid proovima – kas toimib 
see, mida koos mõtlesime. 
• regulaarne tagasiside ja uute jõu-
kohaste eesmärkide seadmine. Vä-
ga oluline on, et tagasisidet antakse 
ikka siis, kui midagi on õnnestunud. 
Kahjuks on enamasti see pigem mingi 
probleemiga seotud. Kui oleme kooli-
tustel harjutanud, kuidas anda tagasi-
sidet, mõeldakse esmalt – nüüd pean 
rääkima, millega ma rahul ei ole. Kui 

tagasiside andmine on tavapärane ja 
enamasti positiivses toonis, võetakse 
ka negatiivset tagasisidet rahuliku-
malt vastu. 
• Paralleelselt arenguprogrammi-
ga õpitu harjutamine igapäevatöös 
– oluline on koolituse etapilisus. Just 
arenguprogrammid on kõige püsiva-
ma muutuse tekitajad. Kui koolitused 
on hästi läbi mõeldud, iga järgmine 
veidi kordab eelmist ja annab jälle 
uue oskuse juurde, on aasta pärast 
võimalik rääkida muutunud harju-
mustest. Kindlasti peaksid siia juurde 
käima ka koolituse teemaga seotud 
kodused ülesanded. Selle aja jooksul 
jõuab töötaja koolitusel käsitletu läbi 
mõelda, proovida ja kolleegidega aru-
tada ning sel moel ületada loomupä-
rane vastuseis muutustele. 
• 360-kraadise tagasiside kasuta-
mine – see võimaldab töötajal luua 
adekvaatset enesehinnangut. Kuid 
muudatuste teel on kindlasti vajalik  
juhi/personalijuhi/karjäärinõustaja 
tugi. Pole väga palju abi paberist, kus 
teiste arvamused kirjas. Kui see erineb 
tugevasti inimese enda omast, ei suu-

da inimene seda vastu võtta. Sest see 
on hirmutav. Pigem tekitab see tunnet 
– mind ei mõisteta. Mitte kõike, mida 
teised arvavad, ei pea ju tegema hak-
kama, inimene vajab sel teel tuge ja 
võimalust oma mõtteid jagada.
• Personaalne nõustamine, teraa-
piates osalemine – see on isiksusliku 
arengu saavutamise pikk ja tulemus-
lik tee. Aastate jooksul avastab inime-
ne endas palju uut, mis aitab paremini 
kohaneda, rollidega hakkama saada, 
sageli ka leida selguse – mida ma ini-
mesena soovin. Kui see on paigas, tu-
levad kõik muud sammud palju ker-
gemalt.<>
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Õppimise etapid
 ■ Õppimine käib eri arenguetap-

pide kaudu.

 ■ Minu ideaalne mina – milline 

ma olla tahan, kuidas seda tööd 

teha soovin, milline on oodatud 

rollikäitumine?

 ■ Minu tegelik mina – milline ma 

olen ning millised on minu tu-

gevad ja nõrgad küljed? Oluline 

on teadvustada oma tugevusi 

ja neid kindlustada. Tööd tuleks 

teha nende nõrkustega, mis 

takistavad tugevuste realisee-

rimist. 

 ■ Minu õppimiskava – kuidas 

saan ma edasi arendada oma 

tugevaid külgi ja vähendada 

puudusi? see on inimestel 

erinev, mida enam tuleb see 

sisemisest arengusoovist, seda 

kiiremini uus omandatakse.

 ■ Uute käitumis- ja mõtteviiside-

ga ning tunnetega eksperimen-

teerimine, nende kasutamine 

praktikas, kuni nad on täiusli-

kult omandatud.

 ■ Õppimiseks on väga vajalik 

toetava ja usaldusliku grupi 

olemasolu, mis teeb muutuse 

võimalikuks.
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