
Teadupoolest on viimastel
nädalatel Telemajas teravaks
jututeemaks tehnika - eriti 8.
Betamontaaži jagamine.
Pakumesiin ülevaate sellest,
missugused toimetused
missuguste saadete valmis-
tamiseks on ühe tingaja-
vahemiku - novembrikuu-
jooksul seda kuldaväärt apa-
raadiruumi kasutanud.
Ulevaate koostas Vello Reili.
Mõelge siis ise, kas meie
majas valitseb õiglus.
Novembrikuu jooksul, mil 8.
Betamaki reaalne tööaeg oli
420 tundi 20 minutit, kasutati
teda laias laastus järgmiselt:

BETA ONAAŽ —KBULB JAOKS ?iiliKultuuriprogrammi montaažid—Pierrot' päevaraamat 11.30 Mees vöötorvaga 6.00
187t30'—P. Südale orelit otsimas Mõttemaal 6.00

s.hulgas kultuurisaated 10.15 Tõmblukuga kass 5.30
148t10'.Maa 10.00 Teletop 5.30

“Teleteater”.24t50' Playback 10.00 Bussiga 5.00
haridussaated 9+t30' M-klubi 9.30 Läti A 5.00
lastesaated 5 t 30' Osoon 9.30 Väike luulesaade 4.40

Meelelahutusprogrammi Luulesaade. B. Brecht Jazzkaare all 4.30
montaažid 133+20' 8.45 Seiklus Soosaarega 4.30

Sündmus- ja publ. progr. Fermaat 8.30 Veab nagu Subbil 4.00
montaažid 58 t 30' Mängib USA sümfoonia- Vahemaandumine 3.00

Lõunavaheajad, kohvipausid orkester Minu veetlev leedi 3.00
17t15' 8.00 Concerto Grosso 2.00

Profülaktika 22t Portree 8.00 Vabaõhuetendus Circulus
A EE Legendijär 8.00 1.30

Flleapäevar alia ad Kõikonkokkuuhenägu. G. Suits=Üks pilt 1.15
NP! i, 4.35 e a kaa ä

Salmonid 27.20 Suudle mind, Kate 7.30 Muidugi võistinglikku ajavahe-
Telelav. “McGregori kaal Saima Sõmer 7.00 mikku sattuda ka midagi juhus-

| 3.20 Mood 6.30 likku või ebaproportsionaalset,vsa 5 Külatee 6.00 aga piltoli säärane. Mitu saadet
ori i

5 a AA
Pilt. Otepää 14.50 keegi oma sarjast tegi, ei tea.
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VARSTLON JÄLLE KEVAD JA JUBA MAIS TOIMUB TAANIS BORNHOLMI
SAAREL V LÄÄNEMEREMAADE TV=- JA FILMIFESTIVAL. ŽÜRII
ESINDAJAD SONJA VESTERHOLT JA ANDREAS STEINMANN TULEVAD
JAANUARI KESKPAIKU TALLINNA PROGRAMMI VALIMA.
EELISTATAKSE DOKUMENTAALSAATEID JA -FILME KÕIGEST: ELUST,

POLIITIKAST, INIMESTEST, SOTSIAALSETEST PROBLEEMIDEST.
ŽÜRULE NÄITAMISEKS SOB1B VHS või BETACAMLINT. VAJALIK
ON INGLISKEELNE TEKST (SUBTLITRITENA VÕI VÄHEMALT PABERIL).
KÕIK, KES SOOVIVAD OMA TÖID FESTIVALILE ESITADA, VÕTKU ENNE
10. JAANUARI 1994 KONTAKTI ANNE KIRSIPUUGA (TEL. 4536) või
RENITA TIMAKUGA (TEL. 4640)

A

ETV-le tuli kiri

Lugupeetud härra Šein,
Eesti assotsiatsioon “Ant-AIDS”
tänab südamest Eesti Televisiooni
nii eesti- kui ka venekeelsete
toimetuste töötajaid, kes meid
aidates tagasid ülemaailmsele
AIDSi-vastasele päevale
pühendatud kampaania eduka
läbiviimise. Loodame sama edukat
koostööd ka edaspidi ja mitte ainult
kaks korda aastas korraldavate
kampaaniate käigus. On ju
televisiooni roll AIDSi pandeemia
tõkestamisel väga oluline.
Parimate soovidega

Eesti assotsiatsiooni “Anti-AIDS”
asepresident L. Priimägi



10 reeglit kritiseerimiseks.
Kirjeldame allpool teatud käitumisviise, mis
soodustavad vaba ja avatud kommuni-
katsiooniprotsessi või vastupidisel kasutusel
ehitavad barjääre inimeste vahele. Paljudneist
on kõigile teada, kuid kui jälgida reaalset
käitumist nõupidamistel, koosolekutel ja
igapäevakontaktides, tundub, et tasub neist
uuestirääkida. Niisiis: kuidas anda negatiivset
tagasisidet?
1. Rääkigem teise inimese konkreetsest
käitumisest või tõõst, mitte tema
isiksusest.
On väga oluline, et me räägime sellest, mida

teine inimeneteeb, mitte sellest, kes võimis ta
meie arvates on. Me võime näiteks öelda, et
teatud ülesande lahendusei rahulda seetõttu,
et...jaloetleme asjaolud, mitte aga, ettegija on
ebakompetentne, vastutustundetu, stagnant,
laisk ja lohakas jne. Inimesel pole selle
teadmisega midagi peale hakata, vastupidi -
see mõjub lootusetusena ja alandavalt.
Isiksusele siltide külgekleepimineon solvav,
konkreetsetest tegudest ja olukordadest
rääkimine on talutavam ja viitab selgelt
olukorra või käitumise aspektidele, millest on
vaja rääkida ja mida võib muuta.
2. Asetagem fookus faktidele, mitte
olukorra tõlgendustele või selle taga
peituvate motiivide ja põhjuste üle
spekuleerimisele.
Tähtsamaid asju, mida peame õppimajajärjekindlalt tegema, on faktide eraldamine
meie endi tõlgendustest või järeldustest
(oletustest jne.), mis ei eksisteeri meist
sõltumatult ümbritsevas maailmas, vaid on
meie endi tehtud ja eksisteerivad kui meie
mõtted või emotsionaalsed reaktsioonid oma
tähelepanekutele (näiteks: Teadagi on ta ise
kinni makstud... või: Tegelikult tahab ta ise
sedasaadetteha, seetõttu...). Kuineed kakseri
reaalsust on ära segatud, siis meie tagasiside
ei ole enam objektiivne. Me võime oma
tõlgendusi ja järeldusi olukorrast või
käitumisestteistegajagadakui infor-matsiooni

sellest, mida me mõtleme või tunneme, aga
siismepeameneid esitama sellena mis nad on
-mitte faktid, vaid meie isiklik arvamus, tunded
ja reaktsioon. Mõelgem siis selgelt: Mina
arvan... Mulle tundub ... Mina näen asja nii ...
Ma tunnen, et ... Sel juhul võtame vastutuse
omasõnade eest eneseleja ei ürita neid teisele
kaela määrida. Sellega tõkestame kuulujuttude,
desinformatsiooni ja ebakonstruktiivsete

emotsionaalsete puhangute tekkimist.
3. Orienteerugem probleemi lahen-
damisele, mitte totaalse hinnangu
andmisele ja kohtumõistmisele.
Probleeme arutades on oluline jääda faktide

Ja argumentide juurde, mitte neid ära segades

MEIST
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vaata ka "TELEKRAATE" nr. 9(29) ja 10(30).

oma isiklike väärtuste ja eelistustega. Asju
läbi oma isiklike eelistuste prisma vaadates
kaob selge pilk. Lisaks sellele paneb
kohtumõistmine ja heaks - halvaks kuulutamine
teise inimeseenesekaitse seisundisse, kus ta
ei suuda seda vastuvõtta, mida tahame talle
selgitada, vaid mõtlema sellele, mida
enesekaitseks vastata. Parim kaitse on teadagi
rünak... Ja lähebki lahti lahing emotsionaalsel
pinnal, kus reeglina ei ole võitjaid või siis
suhete hinnaga, mis ajas maksab end kätte
niikuinii. Kui te tahate välja öelda oma
hinnangu skaalal hea - halb, meeldib - ei
meeldi, siis tuleb lisada ka põhjendus,
rõhutades, et see onteie arvamus ning lisades
oma ettepaneku olukorra parandamiseks.
4. Püüdgem vältida kategoorilisust.
Sõnad nagu “alati”, “iialgi”, “kunagi”,
“absoluutselt” jne. mõjuvad lõplikena. “Alati
jääd sa hiljaks!”, “Kunagi ei esita sa materjali
õigel ajal!”, “Tialgi ei saa sinu peale loota!”,
“Absoluutne rämps!” tekitavad lootusetuse
tunde või protesti, mis ei stimuleeri oma
käitumist muutma. Mõistlikum on kasutada
konkreetsemaid ja mõõdukamaid väljendeid,
näiteks: “Viimasel ajal oled sa hakanud
hilinema. See on kolmaskord,kuisa ...”
5. Rääkigem käitumisest seoses
konkreetse sündmuse või situatsiooniga,
mitteüldiseltasjadest, misjuhtusid kunagi

kusagil kellegagi minevikus.
Kõik, mis toimub, on seotud kindla aja ja
kohaga. Meie suhtlemine on efektiivsem, kui
oleme oma kirjelduses konkreetsed ja räägime
asjast võimalikult pärast sündmuse
asetleidmist. Seevähendab ka mälu moonutusi
ja väärtõlgendusi, mis kaasnevad aja
möödumisega.
6. Kasutagem võimalikult vähe umb-
isikulist tegumoodi.
Väljendid nagu “Räägitakse, et...”, “Miks nii
on tehtud?”, “Tuleb midagi ette võtta!” jne. on
hämamine ja selguse otsimine nende taga
kulutab aega ja energiat. Siia kuulub ka
spekulatiivne vihjamineteistele - kõik arvavad
nii... Oluline on võtta kokku julgusja öelda,
kes rääkis, kes tegi ja kes peab midagiette
võtma.
7. Asetagem tagasisides pearõhk ideede
ja informatsiooni jagamisele, mitte
retseptidele ja teise eest otsuste
tegemisele.
Kui me jagame teisega oma ideid ja
informatsiooni, jätame sellega teisele vabaduse
otsustada, kuidas ja kui palju ta pakutust tahab
ära kasutada olenevalt tema vajadustest ja
eesmärkidest. Kuihakkametalleteatama, mida
ta peab tegema, võtame talt vabaduse
otsustamiseks ja sellega ka vastutuse võimalike
tagajärgede eest. Inimesed aktsepteerivad

lahendusi oma probleemidele ja on enam
valmis neid ellu rakendama siis, kui need
põhinevad nende endi mõtetele ja otsustele,
mitte kellegi teise poolt pakutud retseptile.
See kehtib ka siis, kui tunneme endid olevat
eksperdidja annamenõualgajale. Me säilitame
inimese eneseaustuse ja prestiiži teiste silmis,
kui melihtsalt ei dikteeri talle mingit otsust
ilmaet kuulaksime ära tema arvamuse.
8. Argem esitagem oma arvamust lõpliku
tõena, respekteerigem eriarvamuste
olemasolu.
Tagasiside peab teenima selle saaja, mitte
andja vajadusi. Abi ja informatsioon peab
olema pakutudnii, et selle vastuvõtja näeb
seda kui pakkumist, mida tal on vabadus kas
aktsepteerida või mitte. See ei tohi saajatpanna
sundolukorda. Kui lähtume oma emot-
sionaalsest vajadusest südamelt kõik välja
valada, arvestamata teise poole vajadusi, on
tõenäoline, etneid vastuei võeta. Lõplik otsus
jäägu ikka inimese enese teha.
9. Andkem tagasisidet parajas mahus,
valigem selleks sobiv aeg ja koht.
Kui me laome inimesele ühekorraga kaela
liiga palju ideid ja informatsiooni, ei suuda taseda kõike vastu võtta. Samuti on oluline
arvestada aega ja kohta. Kritiseerimine teiste
inimeste juuresolekul asetab inimese olukorda,
kus ta on rohkem mures oma prestiiži pärast
kui võimeline teid kuulama. Kui ontarvis seda
teha koosolekul, tuleb arvestada, et öeldu võib
mõjuda tugevamalt kui omavahel arutades.
10. Kriitilistele märkustele lisagem ka
positiivseid.
Igasugune tagasiside asetab selle saaja silm
silma vastu teatud faktidega, millest ta võib-
olla ei olnud teadlik või mida ta ignoreeris.
Sageli anname sellist informatsiooni vaid siis.
kui tunneme vajadust teisega jagada oma
negatiivseid tähelepanekuid või hinnanguid,
unustame aga öelda tunnustavaid sõnu
positiivsete asjade ja saavutuste puhul. Kui
me leiame kriitiliste märkuste kõrvalka siiralt
tunnustavaid sõnu, vähendame riski mõjuda
isiklikult isikut ründavana (ta lihtsalt ei salli

Need olid 10reeglit, mille silmaspidamine aitab
meil olla avatumad ja selgemad meie suhetes.
Konstruktiivne kriitika, s.t. rääkimine asjadest,
mis meid häirivad, muret ja haiget teevad, vaid
parandab vastastikuseid suhteid - inimesed
mõistavad üksteist paremini ja suudavad midagi
ette võtta, midagi muuta. Kuid on vaja osata
seda teha. Proovigem ennast ja teisi jälgida
sellest aspektist, kuidas me suhtleme, mitte
ainult, mida me teeme või räägime. Võime leida
endale palju põnevat ja avastuslikku. Jõudu
sellel teel!
Kodu-ja välismaiste autorite kaasabil ja telemaja
elu jälgides mõtiskles Tiiu Saks



ANDMEID ETV SAADETE VAADATAVUSEST
Baltic Media Facts Ltd. Tele- ja Raadio- Linnaloodus N 19.35 21,0
auditooriumi uuring 1993/6 3. - 10. nov. 1993. Filmikanal. K. Zanussi L 19.55 20,9Uuritav rühm EV alalised elanikud vanuses Suvemälestusi kk 19.30 20,6
15-74 eluaastat (1.138.000 inimest). Bussiga R 19.35 20,2
Vaatajapäeviku täitis 1033 inimest. Valimis oli Playback E 22.20 20,1
eestlasi 59,9%. Jalgpall "94 N 19.45 20,0
ETV saadete pingerida auditooriumi suuruse Fermaat R 20.05 20,0
põhjal (% 15-74-aastastest eestiastest, kes Sisu T 20.15 19,7
antud saadet vaatasid): Am. surematud. Jefferson T 20.00 19,1

LE. Kadekops L 19.00 18,8
Saade. Päev Algus Vaatajaid (%)||Joogikaru, P 17.45 18,7
Aktuaalne kaamera K 2100 49,2 LE. Sally sõbrad £ 19.00 17,7
Aktuaalne kaamera E 21.00 48,8 Koorikaja /

19.40 17,1
Aktuaalne kaamera Pp 21.00 44,7 ME. “Spiraal” N 21.45 16,7
Aktuaalne kaamera N 21.00 44,5 LE. Spordistuudio R 9.00 14,2
Salmonid LO 21.40 44,4 Ms E 02435 13,3
Aktuaalne kaamera y 21.00 43,9 Family Album L 18.35 12,4
Aktuaalne kaamera L 21.00 42.8 AK Ailisõhtused uudised T 22.50 12,2
Sport. Sport L 21 25 426 Ahvatlev ettepanek  K 22.30 11,8
Dänger Bay Pp 20.10 41.8 P. McCartney Uues Maailmas R 22.45 11,6
Aktuaalne kaamera R 21.00 41,0 AK JA keeles

;

K 18.45 11,5
Eesti nüüdiskuhst Pp 21.20 40.3 AK hilisõhtused uudised N 23.10 10,6
Hommiku TV PO 10.00 38,3 NPI LO001745 10,4
Varjatud kaameraga=E 20.05 36,9 A TAm at 8'2 8,8
Teateid tegelikkuset=OE02021.30 36,7 aa vä 8,7
Vabakava K 21.35 34.0 vene keeles T 18.45 8,6
Df “Nainevõimees?” E—21.50 33,7 aaEE JA li
"Fine 5”-"Tuxedo.”0OPOO020.35 32,0 AK VERE keeles E [ees 2Teleteater "Kaelapuu”—OP 19.15 31,1 Hej, Sverige P 11.30 7.6
Sport. Sport. Sport Pp 21.30 30.6 AK hilisõhtused uudised E 23.10 5,5
Covington Cross RO 21.50 30,3 SN aasaga KA 0Ole0d 3The Heights L 21.10 295 BenHaäeni telejutlus P 9.25 5,1
Äriuudised T 21.30 29,2 DF. “Zoo - Tallinn”

-

K 18.15 4,8
MF. “Memphis” p 22 05 28,7 Prantsuse keel - minu armE 18.15 4,8
AK hilisõhtused uudised RO 22.40 28,0 TAIBUSE FUGGURI C  010:00 41
ÄHUUS SEA N 21.30 277 AK varased uudised K 18.00 4,1
Äriuudised R 21.30 27,8 AK varased uudised E 18.00 4,1
Pikapäevarühm K 21.30 27.4 AK varased uudised N 18.00 2,8
Osoon E 19.35 26,9 DF. “Kadunud poeg” T 18.15 3,5
Peiling R 20.25 26,0 DF. “Metsalaul”

,

N 18.15 3,4
Alice imedemaal E 19.00 24,7 D!. "Euroopa naarits” RO 18.15 3,3
LE. MM TV K 19.00 24.4 Arvutikroonika

=

L 10.25 Ba
Prillitoos Pp 18.15 242 AK varased uudised T 18.00 3,2
Aeg ette võtta T 20.35 23,7 Vene videokanal L 16.15 2,0
Veab nagu Subbil N 20.20 23,6 i -je Laaeluse: lööd N 19.00 23,1 Mitte-eestlased

vaatasid
Am. surematud. Roosevelt K 019.45 22,9 AK vene keeles: K 18.45 25,9
Olla tahtsin olevikust... V. Ränik K= 20.10 22,8 AK vene keeles N 18.45 23,2
Ükskord elus oli nii... S. Reek OT 021.45 22,5 AK vene keeles T 18.45 19,2
Sikupilli simman K 19.30 22,1 ri vene kt E kl JaParagrahv sirgeks N 20.00 21,6 Vene videokamal L 16.15 39

—
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ETV 46%
MUUD VENEKEELSED KANALID 1%

SOOME TV TERVIKUNA

SAT TV 9%
MUUD TELEKANALID 0%
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Kirjutage meile, joonistage meile. Toimetaja TIINA KANGRO (tuba 611, tel. 4613)
ostikana, nov. 1983 Heiki Meeri (tuba 401, tel. 4062)kudasur Riho Raie, Tarmo Tilsen (tuba 108, tel. 4605) O KADI
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Fotod: MM Mammuti arhiiv.Paljundatud ETV paljunduskontoris


