
Kuupäev Teema Õpiväljund Loengud Praktikum

T. 28.03.2017 Treener mõistab psüühikatreeningu eesmärki ja võimalusi 

malesportlaste treenimisel;

Milline on optimaalse vaimse soorituse seisund ja 

selle eeldused?
kell 12-14.45 Treener on hinnanud oma õpilaste psüühikatreeningu 

vajadusi
Treener on planeerinud oma õpilaste psüühikatreeningu 

läbiviimise üldise käigu

2 T.04.04.2017 Treener mõistab eesmärkide rolli motivatsiooni ja 

keskendumise juhtimisel

Kuidas eesmärgid juhivad motivatsiooni?

kell 12-14.45 Treener tunneb erinevate eesmärkide püstitamise 

põhimõtteid motivatsiooni säilimise ja optimaalse 

keskendumise tagamisel 

Kuidas eesmärgid juhivad keskendumist?

Treener tunneb erinevate eesmärkide püstitamise 

põhimõtteid emotsioonide reguleerimise tagamisel

Kuidas eesmärgid juhivad emotsioone?

3 T. 25.04.2017 Treener mõistab erinevat laadi psühholoogiliste rutiinide 

eesmärke ja rutiinide väljatöötamise põhimõtteid

Mis on psühholoogiliste rutiinid ja miks neid on 

vaja? 

kell 12-14.45 Treener on alustanud endale turniiripäeva psühholoogilise 

rutiini loomist
Treener oskab juhendada õpilase turniiripäeva 

psühholoogiliste rutiinide loomist

4 T.02.05.2017 Treener mõistab sisekõne tekkimist ja juhtimist Kust tulevad mõtted? Sisekõne avastamine

kell 12-14.45 Kuidas mõtteid peatada? 

Kuidas mõtteid juhtida?

Kuhu mõtted panna?

Kuidas mõtetest jagu saada?

5 T16.05.2017 Treener mõistab kujutluste tekkimist ja juhtimist Milline kujutlus toetab vaimset sooritust?

kell 12-14.45 Treener oskab õpetada õpilasele sooritust toetavate 

kujutluste loomist

Kuidas teha simulatsioonitrenni?

6 T.23.05.2017 Treener mõistab lõdvestuse rolli optimaalse sooritusseisundi 

saavutamisel

Miks lihaste lõdvestamine vähendab psüühilist 

pinget?

Lõdvestav hingamine

kell 12-14.45 Treener oskab õpilasele õpetada lihsalõdvestuse tehnikaid Kuidas treenida lõdvestavat hingamist?

Kuidas treenida järk-järgulist lihaslõdvestust?

Keskendumise juhtimine 

kujutlusega

Lõdvestustehnikad 

Järk-järguline lihaslõdvestus

Turniiripäeva 

psühholoogilise rutiini 

loomine
Psühholoogiliste rutiinide loomise põhimõtted

Eesmärkide püstitamine Eesmärkide püstitamine 

turniiriks ja partiiks

Treener oskab õpetada õpilasele sisekõne äratundmist ja 

suunamist

Kujutlustreeningu kava 

planeerimine

Treener

Psühholoogilised rutiinid 

I

Keskendumise juhtimine 

sisekõnega Sisekõne juhtimine

NOORMALETAJATE JA TREENERITE PSÜÜHIKATREENINGU KURSUS

1 Psüühikatreeningu 

läbiviimine

Psüühikatreeningu plaani 

tegemine
Milleks ja kuidas treenida malemängija psüühikat?



7 T.06.06.2017 Treener on aidanud õpilasel luua turniiripäeva psühholoogilise 

rutiini

Kuidas sisekõne, kujutlustehnika, lõdvestumine ja 

simulatsioonitreening tervikuks ühendada? 

kell 12-14.45 Treener on aidanud õpilasel luua veajärgseid rutiine

Treener on loonud endale soorituseelse ja sooritusjärgse 

rutiini

8 T.27.06.2017 Treener on analüüsinud enda tegevust enda ja õpilase 

psüühikatreeningu läbiviimisel
kell 12-14.45 Treener on teinud plaani psühholoogiliste oskuste 

rakendamiseks rahvusvaheliseks tiitlivõistluseks

Kuupäev Teema Õpiväljund Loengud Praktikum

T. 28.03.2017 Maletaja mõistab psüühikatreeningu eesmärki Milline on optimaalse vaimse soorituse 

seisund?
kell 15.30-18.15

2 T.04.04.2017 Maletaja mõistab eesmärkide rolli motivatsiooni ja 

keskendumise juhtimisel

Kuidas eesmärgid juhivad enesetunnet?

kell 15.30-18.15 Maletaja tunneb erinevate eesmärkide püstitamise 

põhimõtteid motivatsiooni säilimise ja optimaalse 

keskendumise tagamisel 

Kuidas eesmärgid juhivad keskendumist?

Maletaja tunneb erinevate eesmärkide püstitamise 

põhimõtteid emotsioonide reguleerimise tagamisel

Kuidas eesmärgid juhivad tahtmist ja 

pingutamist?

3 T. 25.04.2017 Maletaja mõistab erinevat laadi psühholoogiliste 

rutiinide eesmärke ja rutiinide väljatöötamise 

põhimõtteid

Mis on rutiinid ja miks neid on vaja? 

kell 15.30-18.15

4 T.02.05.2017 Maletaja mõistab sisekõne tekkimist ja juhtimist Millised mõtted segavad mängimist? Mõtete avastamine
kell 15.30-18.15 Kuidas segavaid mõtteid peatada? 

Kuidas segavaid mõtteid juhtida?

Kuhu segavad mõtted panna?

Millal segavate mõtetega leppida?

1

Noormaletaja

Maletaja on endale seadnud eesmärgid 

psüühikatreeningu kursuseks

Maletaja on alustanud endale turniiripäeva 

psühholoogilise rutiini loomist

Maletaja tunneb peamisi keskendumist segavate 

mõtete tüüpe ja oskab neid enda juures ära tunda

Mõtete juhtimine

Psühholoogiline 

ettevalmistus

Täiendavad teemad lähtuvalt osalejate vajadustest Psühholoogiliste oskuste 

rakendamise plaani 

koostamine

Mõtete juhtimine

Psühholoogilised rutiinid 

II

Psüühikatreeningu  

hindamine

Psüühikatreeningu plaani 

tegemine

Kuidas maletaja saab õppida enda vaimset 

seisundit juhtima?

Eesmärkide 

püstitamine

Eesmärkide püstitamine 

turniiriks ja partiiks

Rutiinid I Turniiripäeva 

psühholoogilise rutiini 

loomine

Kuidas endale rutiine luua?

Soorituseelse ja 

sooritusjärgse rutiini 

loomine
Täiendavad teemad lähtuvalt osalejate vajadustest



5 T16.05.2017 Maletaja mõistab kujutlustreeningu võimalusi vaimse 

soorituse parandamisel

Milline kujutlus toetab vaimset sooritust?

kell 15.30-18.15 Maletaja oskab planeerida endale 

simulatsioonitreeninguid

Kuidas teha simulatsioonitrenni?

6 T.23.05.2017 Maletaja mõistab lõdvestuse rolli optimaalse 

sooritusseisundi saavutamisel

Miks lihaste lõdvestamine vähendab vaimset 

pinget?

Lõdvestav hingamine

kell 15.30-18.15 Kuidas treenida lõdvestavat hingamist?

Kuidas treenida järk-järgulist lihaslõdvestust?

7 T.06.06.2017 Maletaja on loonud tervikliku turniiripäeva 

psühholoogilise rutiini

Kuidas mõtete juhtimine, kujutlused, 

lõdvestumine ja simulatsioonitreening 

turniiriks tervikuks ühendada? 
kell 15.30-18.15 Maletaja on loonud endale soorituseelse ja 

sooritusjärgse rutiini

Maletaja on loonud veajärgsed rutiinid

8 T.27.06.2017 Maletaja on analüüsinud enda psühholoogiliste oskuste 

muutumist kursuse käigus
kell 15.30-18.15 Maletaja on teinud plaani psühholoogiliste oskuste 

rakendamiseks rahvusvaheliseks tiitlivõistluseks

Täiendavad teemad lähtuvalt osalejate 

vajadustest

Psühholoogiliste oskuste 

kasutamise plaani ja 

tagavaraplaanide 

tegemine 

rahvusvaheliseks 

Maletaja oskab kasutada ühte lõdvestustehnikat

Kujutlustreeningu kava 

planeerimine

Lõdvestumine

Järk-järguline 

lihaslõdvestus

Rutiinid II Detailse turniiripäeva 

rutiini koostamine koos 

soorituseelse ja 

sooritusjärgse rutiini ning 

veajärgsete rutiinide 

plaaniga

Täiendavad teemad lähtuvalt osalejate 

vajadustest

Psühholoogilise 

treeningu kokkuvõte 

ja tagavaraplaanide 

tegemine

Kujutluste juhtimine 

ja 

simulatsioonitreening


