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Otsime koos vastuseid … 
! Millest me räägime, kui me räägime muutunud 

õpikäsitusest?

! Mis peab muutuma ja miks peab muutuma?

! Miks õpikäsitus ei realiseeru nii nagu 
oodatakse?

! Milliseid muutusi toob õpikäsituse muut(u)mine 
kaasa erinevatele osapooltele?

! Kust alustada? Milliseid samme saab iga õpetaja 
muutuste loomiseks astuda?



 
MIS ON 
NÜÜDISAEGSE 
ÕPIKÄSITUSE 
TUUM? 



Muutunud õpikäsitus 
(õpetaja vaatenurk) 

“Õpetaja (sh õppejõud, täiskasvanukoolitaja) ei 
ole 21. sajandil mitte infoallikas, vaid seoste 
looja ja väärtushoiakute kujundaja, 
kelle ülesanne on arendada õppijas kriitilist ja 

loovat mõtlemist, analüüsioskusi, 

ettevõtlikkust, meeskonnatöö ning kirjaliku 

ja suulise eneseväljenduse oskust.”

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 



Muutunud õpikäsitus 
(õppija vaatenurk) 

Iga õppija 
individuaalset ja 

sotsiaalset arengut toetava, 
õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust 

arendav õpikäsitus on 
rakendatud kõigil haridus-

tasemetel ja liikides. 



Süda ja võti 
! Hariduse süda on iga õppija 

arengupotentsiaali 
maksimaalne võimalik 
realiseerimine.

! Võti südame juurde on õpetaja ja 
õpilase vaheline suhe. 

Muu sõltub sellest, kui  
toetav see suhe on.  



… ja eduka realiseerimise 
eeldused 

Õpilase ja õpetaja suhe

Õpilase tundmineÕpilase tundmine

Hea aine tundmine

Õpilase tundmine

Hea aine tundmine

Õpikeskkonna loomine

Õpilase ja õpetaja suh

ÕÕ il t d i

ÕPILANE



Kus on Eesti? 
! Riiklikud õppekavad ja 

strateegiadokumendid 
suunavad õppijat ja tema 
individuaalsust arvestama.

! Õpilase arenguvajadustest 
lähtuv tegevus on siiski 
praktikas üsna võõras.

! Õpetamistegevuse 
dikteerivad õpetaja 
kogemused, oskused ja 
olemasolev õpisisu



 
MIS PEAB 
MUUTUMA?  
 
  MIKS PEAB   
   MUUTUMA? 



Probleemid ja väljakutsed 
Algatus HUVITAV KOOL 
Õpilaste: 
!  tagasihoidlik aja kasutamise ja 

planeerimise oskus, 
!  halb keskendumisvõime, 
!  vilets suhtlusolukordade tajumine, 
!  nõrgad probleemide lahendamise 

oskused,
!  pinnapealsed faktiteadmised,
!  vähene kohusetunne, 
!  madal õpimotivatsioon, 
!  materiaalsete väärtuste esiletõus, 
!  vastutusvõime vähesus, 
!  halvad tööharjumused, 
!  kasinad õppimisoskused, 
!  vähene oskus ennast esitleda ja 

esineda, 
!  õpitud abitus. 

EÕS 2020 
Kooli poolne vaade: 
!  õppijate eritüüpi andekust ei väärtustata, 
!  erivajadusi ei märgata piisavalt, 
!  kõrge koolist väljalangevus (eriti poisid), 
!  soolist segregatsiooni soosiv 

stereotüüpsed sugupoolest lähtuvad 
erialavalikud, 

!  vähene sidusus kooli ja tööturu vahel – 
õppeasutused ja töömaailm ei tee 
piisavalt koostööd, 

!  harjumuse kujunemine elukestvaks 
õppeks vähene, 

!  ligipääs digitaristule ja digitaalne 
õppevara on puudulik ja ebaühtlane, 

!  1/3 puuduvad minimaalsed digioskused 
ning tööks vajalikud IKT oskused on 
ebapiisavad, 

!  hariduse ja koolide kvaliteet on pandud 
sõltuma riigieksamite tulemustest.



Realiseerimise 
takistused 

!  Ennastjuhtivate õppijate kujunemine 
!  Õppijate individuaalsete eripärade 

arvestamine 
!  Õppimine on olemuslikult sotsiaalne, 

koostöine õppimine – meetodid ja 
õpikeskkonna korraldamine

!  Intellektuaalselt nõudlik süvaõppimine - 
õpitu mõtestamine 

!  Motivatsioon ja emotsioonid 
õppimisel – õpetaja professionaalsus 
seda teada, märgata ja arvestada

!  Muutunud hindamine – süvaõppimise 
soodustamine

!  Tehnoloogia osa ja roll
!  Avarduvad õpikeskkonnad

!  Õpetajate koormus /ajapuudus
!  Ainekeskse õppe vähendamine – 

projektõpe, üldõpetus, ainete 
lõimimine

!  Hindamine 
!  Õpetamismeetodid
!  Koolikeskkond, koolikorraldus ja 

koolirõõm
!  Õppesisu, aine- ja õppekavad
!  Õppijate vastutus
!  Õppetöö planeerimine
!  Mugavus ja tahte puudumine

Õpikäsituse 
põhijooned  



MIDA MAAILM VAJAB … 



2008 aastal avaldas IBM

küsitluse tulemused, kus 

uuriti 80 riigist 15 000 juhi 

arvamust selle kohta, milliseid töötajaid nad 
oma organisatsiooni kõige enam vajavad.

Ilmnes kaks prioriteeti: 
! (1) muutustega kohanemine ja 

! (2) loovus uute ideede genereerimisel. 



Liiati 
“… nutikate masinate ja su ̈steemide kasutuselevõtt 

vähendab tööjõuvajadust paljudes sektorites. Tootmises 
toimuva automatiseerimise tulemusena jääb tööle vähem 

inimesi, kuid neilt eeldatakse mitmekülgsemaid 
oskusi. Tööde juures, kus nutikas masin või seade saab 

inimest asendada, väheneb vajadus töötegijate järele 
drastiliselt. See toob kaasa tööjõu u ̈mberpaiknemise ja 

sellega seoses massilise u ̈mberõppe vajaduse.”

Kas Eesti kool ja iga indiviid on selleks valmis?

ALLIKAS: “Töö ja oskused 2025: Ülevaade olulisematest  
trendidest ja nende mõjust Eesti tööturule kümne aasta vaates”,  
OSKA lk 30)  



21. sajandi oskused –  
4 valdkonda 

1. Traditsioonilised ainevaldkonnad ja 21. sajandi teemad 
(Teadlikkus globaalsetest teemadest, raha, majandust, ärimaailma ja ettevõtlust puudutavad teadmised, kodanikuteadlikkus, 
keskkonnateadlikkus, terviseteadlikkus)

2. Õppimise ja innovatsiooniga seotud oskused
(LOOVUS JA INNOVATSIOON - loov mõtlemine ja koostöö teiste inimestega, innovatsioon; KRIITILINE MÕTLEMINE JA 
PROBLEEMIDE LAHENDAMINE - tulemuslik arutlemisoskus, hinnangute andmine ja otsuste tegemine, probleemide 
lahendamine; SUHTLEMINE JA KOOSTÖÖ - selgus ja konkreetsus suhtlemisel, koostööoskused) 

3. Informatsiooni-, meedia- ja IKToskused
(INFORMATSIOONILINE KIRJAOSKUS - ligipääs ja informatsiooni kriitiline hindamine, informatsiooni kasutamise ja 
korrastamise oskus; MEEDIAKIRJAOSKUS - oskus meedia sisu analüüsida, oskus luua meedia sisu, IKT KIRJAOSKUS - 
digitaaltehnoloogia tulemuslik kasutamine)

4. Igapäevaelu- ja karjäärioskused
(PAINDLIKKUS JA KOHANEMISVÕIME- muutustega kohanemine, paindlikkus; INITSIATIIV JA ENESEJUHTIVUS- 
toimetulek eesmärkidega ja ajajuhtimine, iseseisva töötamise oskus, ennastjuhtiv õppija, SOTSIAALSED JA KULTUURIDE-
VAHELISED OSKUSED - tulemuslikud interaktsioonid teiste inimestega, tulemusliku töötamise võime väga erinevates 
meeskondades; TULEMUSLIKKUS JA VASTUTUS - projektide juhtimine, tulemuste saavutamine; EESTVEDAMINE JA 
VASTUTUS - suunata ja juhtida teisi, olla teiste eest vastutav)

The Partnership for 21st!Century Skills 



Üldpädevused  
(võtmepädevused, uue aja oskused …) 

! Väärtuspädevus 
! Enesemääratluspädevus

! Õpipädevus 
! Suhtluspädevus 

! Sotsiaalne pädevus 

! Kodanikupädevus 
! Ettevõtlikkuspädevus 

! Matemaatikapädevus

! Traditsioonilised 
ainevaldkonnad ja 21. 
sajandi teemad 

! Õppimise ja 
innovatsiooniga seotud 
oskused

! Informatsiooni-, meedia- 
ja IKToskused

! Igapäevaelu- ja 
karjäärioskused



(1) MUUTUSTEGA 
KOHANEMINE 
(2) LOOVUS UUTE 
IDEEDE 
GENEREERIMISEL 

Mõtleme koos 
! Kuidas tänane kool 

neid kujundab?

! Millised on 
võimalused nende 
kujundamiseks?

! Kas on keegi või 
miski, mis taksitab 
meid seda tegemast?



Oluline nihe! 

 
 

INIMENE 
 
 
 
 
 
 

 

Seosteta 
FAKTID 

 
 
 
 
 

IINNIIMMEENNNEEEEEEEE 

SSeosteta
FAKTTIIDD 

 
Miks 
õpikäsitus ei 
realiseeru 
nii nagu 
oodatakse? 



Haridus on poliitiline teema 
1. põhjus: majanduslik - sellest sõltub ühiskonna 
majanduslik heaolu

2. põhjus: kultuuriline - üks peamisi väärtuste ja 
traditsioonide edasi andmise viise ühelt generatsioonilt 
teisele.

3. põhjus: sotsiaalne - pakkuda mistahes tausta ja 
oludest tulnud õppijatele võimalus edeneda ja olla edukas 
ning saada aktiivseks ja kaasatud kodanikuks. 
4. põhjus: personaalne. Enamus regulatsioone sisaldab 
väljaütlemisi vajaduse kohta realiseerida kõikide õppijate 
potentsiaal ning elada täisväärtuslikku ja produktiivset elu.



Kuidas seda täna 
realiseeritakse? 

Peamised strateegiad: 

! standardiseerimine

! võistlemine 

Ken Robinson 2015 



Standardiseerimine 

! Õppekava: iseseisvad, enamasti 
hierarhilised ained

! Õpetamine: pigem otsesed juhised 
faktide ja oskuste õppimiseks ja kogu 
klassi õpetamine korraga.

!  Hindamine: formaalsed, kirjalikud 
eksamid ja ohtralt testimist 

Formaalhariduse 3 koostisosa: õppekava, õpetamine ja hindamine.  
 
Põhiline strateegia nende maksimaalne standardiseerimine.  
 



Võistlemine 
! Eesmärk on 

kasvatada võistlust 
õppijate, õpetajate ja 
koolide vahel 
lootuses, et see 
tõstab standardeid. 

! Rahvusvaheline 
võistlus PISA.



Hindamine on oluline! 
! … sest see, kuidas ja 

mida me hindame või 
hinnatakse mõjutab seda, 
kuidas ja mida me 
õpetame.

Kas me TEGELIKULT hindame seda, mida me soovime,  
et õpilased oleksid võimelised teadma ja oskama siis  

kui nad on kooli lõpetanud? 
Kas nad TEGELIKULT teavad ja oskavad seda,  

mida me soovime? 
 



MIS DIKTEERIB OOTUSED 
ÕPETAJALE? 

Ja siit edasi … 





Kui palju on Eestis 
uuritud…  

! ... laste ja noorte enesetapujuhtumite  trende 
(sh katseid ja fataalse lõpuga katseid) viimase 20 
aasta jooksul (kas kasvav või kahanev?)

! ... laste ja noortega seotud trende 
psühhiaatrite ja psühholoogide poole 
pöördumisel ... 

! Vaja oleks panna need numbrid kõrvuti, 
mitte tekitada koolide pingeridasid ... 



Kas elu on kannatus või peab pakkuma õnne ja rahulolu

Seega, kas tipus läbi kannatuste ja süsteemi “ohvrite” (väljalangejad, 

kliendid/patsiendid psühholoogidele, psühhiaatritele, toimetulekurasksutega jms inimesed) hinnaga  

või … 

Filosoofiline küsimus 



Millal on õpetajal koolis lihtsam 
ja parem? 

! Kas õpilastega, kelle 
huvi elu ja ümbritsevate 
inimeste vastu on alles?

! Kas õpilastega, kes on 
kaotanud usu oma 
võimetesse, huvi 
maailma ja ümbritsevate 
inimeste vastu?

HÄÄLETAME 



 
MILLISEID 
MUUTUSI TOOB 
ÕPIKÄSITUSE 
MUUT(U)MINE 
KAASA  
  ERINEVATELE    
   OSAPOOLTELE? 



 
 

INIMENE 
 
 
 
 
 
 

 

Seosteta 
FAKTID 

jms  

 

Oluline nihe, mis  
muudab palju …  

… nii õpetaja kui  
õpilase jaoks 



Mida tähendab 
õpikeskkond 
ning kes ja 
kuidas selle 

loob? 

Geograafiline 
keskkond ehk 
õppimise ruum.

Käitumiskeskkond 
ehk õppija omailm 
(see, mida iga õppija 
kogeb ja mõistab – 
hetketase). 

Kõigil erinev …

Toomela 2015



Õppija omailma 
kuuluvad 
! Õpilase arvamused, uskumused (sh õppimist 

pärssivad uskumused)

! Hoiakud õpetaja (SUHE ÕPETAJAGA), 
kaasõpilaste, õppimise jms suhtes

! Varasemad teadmised (sh ka väärteadmised)

Kikas, Toomela 2015 



Uurimused näitavad, et inimesed 
ei pööra tähelepanu 
informatsioonile, mis on 
vastuolus nende olemasolevate 
teadmiste või uskumustega. 

Tähele kaldutakse panema seda, 
mida oodatakse, osatakse või 
tahetakse näha ning tehakse 
info hulgast valikuid vastavalt 
oma (teadvustamata) 
eelteadmistele.

Kui on kujunenud 
väärteadmised ja -uskumused, 
siis võetakse infot vastu nendega 
kooskõlaliselt.



Õppimise ja õpetamise vaatepunktist on 
kõige olulisem mõista õpilase omailma – 
selle sisu ja olemuse määrab iga selles 

keskkonnas oleva 

ÕPPIJA ISIKLIK VAATEPUNKT.

MIKS? 



Me saame 
kujundada 
õppimist 
toetavaid 
uskumusi! 
 

Õppimist pärssivad uskumused
! teadmised on peamiselt faktid.

! võimekus on jääv ja 
kaasasündinud

Õppimist soodustavad uskumused
! teadmised on pidevalt arenevad 

ja faktide paikapidavus sõltub 
kontekstist 

! võimekust saab tegutsedes 
arendada 

Lihtne ja mõjuvõimas tööriist õpetajale! 



 
KUST ALUSTADA?  
 
MILLISEID SAMME 
SAAB IGA 
ÕPETAJA 
MUUTUSTE   
    LOOMISEKS  
         ASTUDA? 



Õpilaste edasijõudmist 
enim mõjutavad tegurid 

!  Aucklandi Ülikooli professor 
John Hattie võrdles üle maailma 
läbi viidud uurimuste tulemusi 
ning tuvastas 140 faktorit, mis 
mõjutavad õpilaste 
edasijõudmist. 

!  Kõige mõjusamaks faktoriks 
osutusid õppijate ootused 
endale.

!  Teiseks oluliseks faktoriks olid 
õpetaja ootused 
õpilasele.

Mida saab selle teadmise 
valguses iga õpetaja teha? 

 
Kuidas kohe täna asuda 

mõjutama õpilaste 
õpitulemusi? 



! Sama õpilane võib käituda 
erinevate õpetajate 
keskkonnas täiesti erinevalt. 

! Õpetaja ise on 
õpikeskkonna väga oluline 
osa!  

! Kui meediv või ebameeldiv, 
kui soodustav või pärssiv - 
see on südametunnistuse 
küsimus.

!  Positiivne meelestatus 
õpetaja suhtes on õpetaja 
enda teha ja olulisim 
samm õpikäsituse 
muutmiseks!



Kõlab nagu võimatu 
missioon? 

! Õpetaja peab lisaks füüsilise 
õpetamiskeskkonna loomisele 
tundma iga õppija omailma … 
ainult nii saab rääkida õppe 
individualiseerimisest, mis on 
aluseks heale õpetamisele.

! Õpetaja peab looma 
õpetamiseks keskkonna, mis on 
vastavuses õppija 
hetkeomadustega ja tema 
arengupotentsiaaliga… ainult nii 
on tegemist hea õpetamisega…

Kuidas saab 
õpetaja õpilase 
käitumiskesk-
konda tundma 

õppida?  
 

Mida saab/peab 
tegema kool? 

 



TULETAME MEELDE – 
Süda ja võti 

! Hariduse süda on iga õppija 
arengupotentsiaali 
maksimaalne võimalik 
realiseerimine.

! Võti südame juurde on õpetaja ja 
õpilase vaheline suhe. 

Muu sõltub sellest, kui  
toetav see suhe on.  



Mida saan mina, ÕPETAJA, 
veel teha! 

! Ma väldin tagasisidet, mis keskendub joontele, mida õpilane ei saa 
muuta ja kasutan tagasisidet, mis keskendub protsessile ja tema 
edenemisele.

! Ma võrdlen õppijat tema enda edenemise, mitte kaaslaste 
edusammudega.

! Ma annan positiivset ja sisulist tagasisidet. 

! Ma tunnistan julgelt ja arvestan sellega, et vead on õppimise normaalne 
osa - neid ei pea kartma.

! Ma leian vähemalt kord semestris aja, 

     et pidada iga õpilasega 

     neljasilmavestlus ja luua 

   õppimist soodustav suhe.

Mitte 11 viga vaid  
4 ÕIGET  
vastust!!!  



Üldpädevused aitavad  

Üldpädevuste teadlik õpetamine, mille 
tagajärjeks on tõhusamad ainealased 

oskused ja teadmised ning 
väärtushinnangud. 



Haridus peaks võimaldama 
… 
! Majanduslik: saada õppijatel majanduslikult 

vastutustundlikeks ja sõltumatuteks

! Kultuuriline: õppijatel mõista ja hinnata nende oma 
kultuuri ja respekteerida teiste erinevusi

! Sotsiaalne: saada aktiivseks ja kaastundlikuks kodanikuks

! Personaalne: olla seotud oma sisemaailmaga (so 

omailm) ning seotud ja kaasatud maailmaga temast 
väljaspool.



Omailm on tähtis! 
“Me elame kõik kahes maailmas. On maailm, mis eksisteerib 

hoolimata sellest, kas me oleme olemas või mitte. See maailm 
oli olemas enne kui sina siia tulid ja on siis kui sind enam ei ole. 
See on asjade, sündmuste ja teiste inimeste maailm, maailm mis 

on sinu ümber. Selle kõrval on olemas teine maailm, mis 
eksisteerib ainult tänu sellele, et sina eksisteerid: sinu oma 

mõtete, tunnete ja tajude maailm sinu sees. See maailm tekkis 
sinuga koos ja lõppeb sinuga koos. 

Meie elud formeeruvad pidevas vastastikmõjus nende kahe 
maailma vahel, mõlemad mõjutavad seda kuidas me näeme ja 

tegutseme ühes või teises.”

Üks ilusamaid mõtteid Ken Robinsonilt  



! Tavapärane õppekava 
keskendub peaaegu 
täielikult maailmale, mis on 
meist väljaspool ja pöörab 
väga vähe tähelepanu 
sisemaailmale. 

! Tulemus: igavus, 
eemaldumine, stress, 
kiusamine, ärevus, 
depressioon, koolist 
väljalangemine. 

On asju, mida me soovime, et 
õpilased teaksid, mõistaksid ja 
peaksid olema valmis tegema 

oma õppe tulemusel. Aga 
lisaks sellele on neil oma 

unikaalne palett võimeid, 
huvisid ja eelsoodumusi, 

milleni haridus peaks samuti 
küündima.

Õppijat tuleb tunda ja 
õpetamisel sellest 

lähtuda 



Vastutuse ökosüsteem 
! Fookus - tingimuste loomine, kus õppija tahab ja on 

võimeline õppima. 

! Õpetajate roll - toetada õppijate õppimist.

! Koolijuhi roll - luua oma koolis tingimused, kus 
õpetajad saavad oma rolli hästi täita.

! Seaduseloojate roll - luua tingimused milles 
koolijuhid ja koolid saavad seda vastutust täita.



Võtame kokku 
! Usu õpilasesse ja näita seda välja!
! Loenda ja rõhuta õnnestumisi! Ka kõige pisemaid!

! Tunne õpilase omailma vastu siirast huvi!
! Toida soodustavaid uskumusi!



EESTI LAPSED EEEEEEEEEE

Soov 
ja unisitus! 



TÄNAN! 
kristi.vinter@tlu.ee


