LASTE KONVERENTS“MIS ON MURE?“
KUUPÄEV: 11. november 2014.
KOHT: TEATRIKODU
KESTVUS: 12-14
4-LIIKMELISED RÜHMAD
OSALEJAD KOOLID: Kesklinna(4 rühma), Raatuse, Karlova, Veeriku, Forseliuse ( igast 1 rühm) koolid.
KIITUS AVATUD ARUTLEJATELE ja aitäh konverentsi korraldajatele, kes võimaldasid osaleda neljal
rühmal meie koolist.
3.a – Mona - Eliis Ints, Hendrik Tiirats, Karlotta Kattai, Liisa-Meta Kurina, Lota Kalberg
2.a - Elisabeth Kiisk, Adeli Ilves, Pilleriin Vilipuu
2.b – Bianca Daria Sosnovski, Mia-Britt Williams, Iris Marii Mõtus, Torm Rünkla, Astrid Paluteder
3.b – Kristjan Ristolainen, Markos Mihkelson, Johan Christopher Lüüs, Robin Rätsep.

Konverentsi lühikirjeldus.
Laste konverents, kus kõik osalejad said mõtete kirja panemiseks, mapid ja kirjutusvahendid. Avatud ringis olid
tekitatud kujutletavad rühmad, mille ees padjake koos värvilise kooli nimega. Värvide järgi said õpilased hiljem
ka sõna. Konverentsi juhid: Ave, Triin ja Annika tõmbasid klaasanumast välja värvilisi pallikesi, mis andsid
sõnaõiguse rühmadele (iga rühm sai valida, kas igaüks esindas enda poolt kirja pandud mõtet või tegi seda
valitud liige). Põhiküsimused kajastusid ka ekraanil, millele lisandusid vahekokkuvõtted ja lisaküsimused. I osa
lõppedes, enne kõrrejoogi-ja küpsise pausi, näidati multifilmi ühe pere murest ja kuidas olukord lahenes.
Pärast kõrrejoogi pausi, said kõik osalised endale meisterdada ja kaasa võtta pihlakaoksakesest talismani (lisati
juurde, et talisman võiks sisaldada punast lõnga, sest punane värv hoiab kurja eemal). TEGIN KA MINA ENDALE
TALISMANI, MILLE PISTSIN KOTTI – EHK AITAB KA MIND 
Vaatlejatele (õpetajad) olid toolid väljaspool ringi. Nii oli mul aega hoolega üles kriblada kõike, mida kuulsin aj
nägin. Siinkohal tahan jagada laste toredaid mõtteid ka teiega – ehk on kõigil meil neist midagi õppida. MINUL
KÜLL ON..:)
Pärast meisterdamist said osalejad tasuta külastada mänguasjamuuseumis. Õpetajad said aga samal ajal
jagada kogetud ja kogutud muljeid vahvast konverentsist.

I MIS ON MURE?
kui midagi on halvasti, kiusamine, koolikiusamine, haigus, liiga karmid õpetajad (ühe
lapse selgitus: „Mõnikord tunduvad õpetajad liiga karmid, tegelikult ei pruugi see nii olla!“),
lärm tunnis, mis paneb pea valutama, kui keegi on kurb, sest tal kukkus näiteks telefon
maha ja läks katki, kui midagi on juhtunud, kuid rääkida sellest ei julge, pettumine,
solvumine, kui keegi oska midagi, aga ei julge rääkida sellest, üksteise peale valetamine,
halvustamine, lähed muret jagama kellegagi, aga see inimene tegelikult ei kuulagi, mida sa
oma probleemist räägid, naeruvääristamine – probleemi väiksemaks tegemine.
Vahekokkuvõte: saime teada, mis tekitab mure ja mis tunne on mure.
Vaheküsimus ~ MILLINE ON INIMENE, KES ON MURES?
nägu mossis, murelik - pärast mure jagamist jääb endiselt inimene kurvaks, mõnikord
karjub, kuri, vaikne – ei taha midagi teha, on mõtlik, teeb teistele liiga – elab ennast teiste
peal välja, liigub aeglaselt.
Vahekommentaar:“ Vanad inimesed liiguvad aeglaselt, kas seetõttu, et neil on suur murekoorem
õlgade peal ???“
Murekoorem ei sõltu east.
Vahetegevus ~ ALATI EI PRUUGI NÄO JÄRGI ARU SAADA – VAATA MINU KEHAKEELT JA
OTSUSTA, KAS OLEN MURELIK?
Vaheküsimus ~ MIDA TÄHENDAB LAUSE: „MA MURETSESIN auto, koera, maja, jne …“
ostsid endale mingi asja või looma, heamoodi mure, mõtlemata öeldud sõna, mida on
harjutud kasutama, kiiresti öeldud lause, kui pole aega mõelda, siis ütleme, et muretsen
endale seda või teist …

II KUS ON MURE ALGUS JA LÕPP?
algab reedel ja lõpeb pühapäeval, algab esmaspäevast ja lõpeb reedel, algab murelikust
olukorrast ja lõpeb emale või isale rääkides, saab alguse inimese seest, mis liigub nagu
nakkushaigus ja lõpeb mure jagamisega, halvast teost, mida oled teinud – lõpeb siis, kui
võtad julguse kokku ja räägid ära, algab kui minult võetakse ära mingi asi – lõpeb kui saan
asja tagasi, algab asja kadumisega –lõpeb üles leidmisega, algab raha tähtajaks mitte
toomisega –lõpeb raha ära toomisega, algab siis, kui ei julge muret kellegagi jagada ning
hoiad seda enda sees – lõpeb mure jagamisega, algab kui keegi hakkab mind kiusama –
lõpeb siis, kui kiusaja saab aru, et kiusamine tuleb lõpetada.
MÕNIKORD KESTAB MURE IGAVESTI….
kui oled teinud midagi halb, mida ealeski muuta ei saa, mure, mis jääb hinge – jääbki
haiget tegema, minu mure jääbki kestma kogu elu.
ARVATI KA, ET IGA INIMENE VASTUTAB ISE OMA MURE EEST!
Vaheküsimus ~KAS KEEGI ON TÄIESTI MURETA?
Igal inimesel on mure!
Vaheküsimus ~ KUIDAS MURET VÄHENDADA?
Asendada rõõmuga, jagada oma muret kellegagi, mõelda rõõmsatest asjadest rohkem,
ükshaaval hakata lahendama väikseid muresid, muret ei saagi keegi vähendada,
muretsemine (nt. lapse pärast) on isegi hea.
MULTIFILM ~ see oli murelik multifilm, aga ometi ajasid teid mõned asjad naerma ?
Miks?
naljakad tegelased, naljakad jaapanipärased nimed ja sõnad
Vaheküsimus ~ KAS NAERMINE ON MURET LEEVENDAV? Jah, arvasid lapsed.
III MIDA TÄHENDAB LAUSE: „KUI SUL MURE, SIIS ANNA POOL MURET ÄRA?“
aitab murest vabaneda, on kergem olla, jagada muret – koos on kergem lahendust otsida,
Arvati ka, et teiste peal väljaelamine ei vähenda muret
Vahekokkuvõte: „Rääkimine aitab murekoormat kergemaks muuta, muret vähendada, aga
MIKS?“
keegi teine saab teada ja aidata, jagamine aitab leida tähtsaid inimesi, kes võivad aidata
sul lahendusi leida, jagamine aitab mõista, et sa pole üksi oma mures.
Vaheküsimus ~ KAS MÄRKAMINE ON HEA MÕTE?
mõni inimene tahabki oma mures üksi olla – olla üksi koos oma murega, peab märkama, et
teisi ja iseennast aidata.
Vaheküsimus ~ KUIDAS MURET EI TEKI?
märka, mõtle, mida sa ütled, ära tee liiga, kuula, mida sulle öeldakse, mõtle positiivselt.
Vaheküsimus ~ MILLINE ASI ANNAB POSITIIVSUST?
Magus, šokolaad, kaisukas, teiste mõtete mõtlemine, toredate asjade tegemine.
Vaheküsimus ~ MIKS OLI ÜLDSE VAJA TÄNA MUREDE ÜLE ARUTLEDA?
sai võrrelda oma kooli muresid teiste koolide muredega, sai teada, mida ja kuidas mõtlevad
teiste koolide lapsed, sain teada, kuidas muresid lahendada, sain teada, et meil on kõigile
palju ühiseid muresid, sain oma arvamust avaldada, märgata ja arutleda on vaja, sest
MUIDU MUUTUB MAAILM MURELIKUKS.

Lõpuküsimus ~ KAS KÕIKIDELE MUREDELE ON ÜKS LAHENDUS, MIS SOBIB KÕIKIDE
MUREDE LAHENDAMISEKS?
nii palju kui on muresid, nii palju lahendusi, iga soovitus ei pruugi sobida mure
lahendamiseks, mõnikord tuleb kahelda.
Kokkuvõte enne meisterdamist: inimestel on uskumus, et talisman aitab kurja ning pahad
mõtted eemale peletada – ka täna saab endale igaüks pihlaoksakesest talismani meisterdada, mille
saate endale kaela või kotti pista – ehk aitab see ka teid
Kokkuvõtte koostas: Anne Kulamaa
11.11.2014

