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Ajajuhtimise jälgimine (lähtuvalt juhendist) 

Eve Leimann 

KPAo15 

Juhendaja: Maret Männik 

1. Koosta alltoodud tabeli näitel enda jaoks oma tabel,. 

2. Kui oled tegevuse lõpetanud, pane tabelisse kulutatud aeg kirja. 

3. Liida päeva ja nädala lõpus iga tegevuse peale kulutatud tunnid kokku. 

4. Analüüsi saadud tulemusi. Jaga igale tegevusele kulutatud koguaeg päevase koguajaga (lahuta uneaeg ~ 9 h) ja muuda arvud 

protsentideks 

5. Koosta sektordiagramm, mis näitab visuaalselt, kuidas sel nädalal aega kulutasid. 

6. Olles tulemusi uurinud, küsi endalt: „Kas ma nii tahangi aega kasutada?“ 

Nädal Praktika Koolitööd (sh 

kodulehe 

täiendamine e-

portfoolioga) 

Muu tegevus 

 

Sotsiaal-

meedia, 

meilid 
 

Kodused tööd 

(puude tassimine, 

ahju kütmine, 

koristamine, pesu 

pesemine jmt) 

Toidu-

valmistamine, 

söömine 

 

Hügieeni-

protseduurid 

jmt 

 

Aeg 

Kokku: 

Esmaspäev  4 2,5 2 2,5 3 2 16 
Teisipäev 13 1 0,5 1 0,5 1 0,5 17,5 
Kolmapäev 12,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 17 
Neljapäev 13,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 18 
Reede 12,5 2 0,5 1 0,5 1 0,5 18 
Aeg 

kokku: 
51,5 9 4,5 6 4,5 7 4 86,5 

% aega 59,5% 10,4% 5,2% 7% 5,2% 8,1% 4,6% 100% 
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Vastus 

EI, loomulikult ei taha ma nii aega kulutada. Selleks ei ole vaja koostada sellist tabelit, tean seda niigi. Just seepärast olen loobunud palgatööst ja 

tegelnud enda arendamisega, et jõuda selleni, et mitte kulutada kogu oma elu töölkäimisele (mida antud kontekstis iseloomustab hästi praktika). 

Jah, tööd peab tegema selleks, et elada – aga elama ei pea selleks, et töötada. Kas ja kuidas ma leian tasakaalu meeldiva ja kasuliku vahel – ehk 

siis tegevuse, mida naudin ja mis mulle ka elatusvahendid tagab – näitab aeg. Igal juhul on tegemist privaatsfääri kuuluva teemaga, mida ma 

koolitöös pikemalt ei lahka. Loodan, et mul õnnestub ühel hetkel raputada maha sedalaadi mõttetud tegevused, mida pean tegema kellegi teise 

jaoks või ellujäämiseks, ja keskenduda loomingule, mida saan luua ainult mina. 

Just praegu aga olen kulutanud tubli tüki oma elust mõttetult seda tabelit koostades ja neid ridu kirjutades. Mu aeg on mulle  siiski piisavalt kallis, 

et mitte kulutada seda ka veel sektordiagrammi koostamiseks. 

Muuhulgas tekkis küsimus: kuidas on ajakasutusteema seotud suhtlemise aluspõhimõtetega, st mis kriteeriumidest lähtuvalt on see õppeaine 

Suhtlemisõpetus alateema? 


