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Juttu tuleb: 
• Kuidas töötaja arengut / õppimist 

pidurdada? 

• Kuidas töötaja arengut / õppimist 

soodustada? 

• Millist kasu tööandja saab töötaja 

elukestvast õppimisest? 
 



Kas superstaariks sünnitakse või saadakse? 





Mida sa juhina sellele töötajale 

ütleksid? 

• „Tubli töö, juhindusid 

etteantud reeglitest!“ 

 

• „Kuidas sa võid küll nii 

saamatu olla – oma 

peaga ei suuda üldse 

mõelda.“ 

 

• Ei räägi töötajaga, sest  

sinu arvates on tegu 

tähtsusetu juhtumiga. 

• Väljendaksid veendumust 

töötaja  võimes  edaspidi 

kliendikesksemaid 

otsuseid vastu võtta. 

• Küsiksid, mida ta saab 

teine kord teisiti teha ja 

miks. 

• Küsiksid töötajalt, kuidas 

tema näeb - milline mõju 

juhtunul võib ettevõtte 

jaoks olla.  

• Annaksid konstruktiivset 

tagasisidet töötaja 

tegevuse kohta. 



Carol S. Dweck – Stanfordi ülikooli teadlane, ca 30 aastat 

uurimustööd  mõtteviisi mõjust õppimisele.  

KINNISTUNUD MÕTTEVIIS 

  e. jäävusmõtteviis  

(fixed mindset) 

EDENEMISMÕTTEVIIS 

 e. juurdekasvumõtteviis 

 (growing mindset) 

• usuvad inimeste 

arenemisse ja püüavad 

ise pidevalt areneda, 

• puudub huvi enda 

väärtuslikkust tõestada, 

• avatus anda ja vastu 

võtta tagasisidet,  

• võime astuda vastu 

takistustele ja need 

ületada. 

• elavad maailmas, kus ühed 

on teistest paremad, 

• on mures oma isikliku 

suurepärase maine pärast, 

• neil on hiiglaslik ego – nad 

tahavad olla ainsad suured 

tegijad, 

• neil on vaja iseenda üleolekut 

tõestada ja välja näidata, 

• kriitiliste otsuste hetkedel 

eelistavad seda, mis tekitab 

neis endis hea tunde ja näitab 

neid paremas valguses. 



Kaasaegsete aju-uuringute põhjal teame, et aju on 

neuroplastiline – muutub õppimise käigus. Muutus 

võib toimuda kogu elu jooksul ja inimesed saavad 

oma võimekust treenimise ja harjutamise teel 

arendada.   



KINNISTUNUD 

MÕTTEVIISIGA  JUHT 

= 

töötaja ARENGULINE 

VÄÄRKOHTLEMINE 

EDENEMIS- 

MÕTTEVIISIGA  JUHT 

= 

töötaja ARENGU 

SOODUSTAMINE 

GENIAALSUSE  

kultuur 
ARENEMISE 

 kultuur 



Ma näen, et hääled on jagunenud: häälteenamus 

tuli nende poolt, kellele meeldib mu lips ja 

vähemusse jäid need, kelle kohta võib öelda, 

„Teretulemast töötute ridadesse“. 



• kuulamine,  

• tunnustamine ja 

tagasiside 

andmine, 

• hoolitsemine,  

• meeskonnatöö 
 

Edenemismõtteviisiga juhi 4 tööriista:  

Edenemismõtteviisi kasutavad juhid usuvad inimeste potentsiaali 

ja arenemisvõimesse, nii enda kui teiste puhul. Ettevõte on nende 

jaoks arengumootor iseenda, töötajate kui ka firma kui terviku 

jaoks. Nad ei räägi kuninglikkusest, nad räägivad teekonnast. 

Haaravast, õppimist täis, lõbusast teekonnast. 

Carol S. Dweck 



MIDA ARENDADA? 

• edenemismõtteviis 

• emotsioondega toimetuleku oskus – 

enesevaldamine 

• keeruliste probleemide lahendamise kompetents 

• vaimse koormuse juhtimise oskus 

• algatusvõime 

• uudishimulikkus 
 

EKSPONENTSIAALNE 

ARENG – liikumine toimub 

PIKENEVATE sammudega 

Kuidas töötajate arendamine ära tasub? 



Arenda 

oma mõtteviisi: 
 

 

 

 

 

1. Kuidas sina ise tööl teiste suhtes käitud? Kas oled 

kinnistunud mõtteviisiga ülemus, kes on keskendunud 

rohkem oma võimule kui töötajate heaolule? 

  

2.  Kuidas saaksid aidata oma alluvatel tööalaselt areneda? 

 

3. Mõtle, kuidas saaksid hakata oma alluvaid nägema kui 

kaastöötajaid, meeskonda. Koosta nimekiri 

strateegiatest ja katseta neid. Tee seda isegi siis, kui 

juba pead end edenemismõtteviisi kasutavaks 

ülemuseks. Õiges kohas toetuse pakkumine ja arengut 

soodustav tagasiside ei tee kunagi paha. 



Head 
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