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MÄRGIST MÕISTMISENI: 
iseseisvat mõtlemist soodustavate koostöiste õppemeetodite kursus 

 

Õpetuse eesmärk on muuta inimmõistus elavaks purskkaevuks, 

mitte seisva vee mahutiks. 

J. Mason 
 
 
Millest: 
Mis on iseseisev mõtlemine ja kuidas selle arengut ainetunnis toetada? 

Kuidas muuta õppimine nauditavaks ja seeläbi tulemuslikumaks? 

Kuidas korraldada rühmatööd jm. koostöist õpitegevust nii, et sellest tõuseks lisaväärtus ja 

rikastuks iga üksikteadmine? 

 
Kellele: 
Kõikide ainete õpetajad, kes soovivad oma õpilastes kujundada mõtlemisoskust, 
koostöövalmidust ja elukestvat õpihuvi 

 
Õppekeel: 
Eesti ja vene keel 

 
Teemad: 
Iseseisev mõtleja. Mõtlemise ja õppimise mudel 

• kaasaegsed õpikäsitlused; õppimine ja õpetamine; õppimine kui tähenduse loomine 

• iseseisva mõtlemise protsess, iseseisvat mõtlemist soodustava keskkonna loomine 

(aja, osalemise, mitmekesisuse, sallivuse, riskijulguse ja austuse väärtustamine) 

• 3-faasiline õpiprotsessi mudel (evokatsioon, tähenduse mõistmine, refleksioon) 

 
Küsiva õppija kujundamine 

• õppija iseseisvat mõtlemist ergutavad küsimused 

• küsimuste taksonoomia; küsimuste tüübid ja nende mõju õppija mõttetegevusele 

• võimalused teema vaatlemiseks einevatest külgedest 

 
Mõtlev lugeja 

• mõtestatud lugemine 

• lugemise ja meeldejätmise tõhusust tõstvad ning ainesse süvenemist soodustavad 

meetodid 

• idee- ja mõistekaartide kasutamine tervikpildi loomiseks ja üldistuste kujundamiseks, 
graafilised meetodid 

 
Mõtlev kirjutaja 

• kirjutamine iseseisva mõtlemise arendajana 

• õppimine kirjutamise kaudu erinevates õppeainetes 

• protsesskirjutamine 

• loovkirjutamise meetodid  
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Koostöine õppimine 

• koostöö ja selle väärtustamine tähenduse loomisel 

• koostöise õpikeskkonna tunnused, koostöise õppimise tulemused, koostöise 

õppimise põhielemendid 

• õppimine rühmas ja selle juhendamine; koostöise õppimise ja vastastikuse õpetamise 

meetodid ainetunnis 

• õpimeetodid, mis võimaldavad väljendada erinevaid seisukohti ja arvamuste 
paljusust 

• arutlustehnikad, diskussioonide juhtimise meetodid 

 
Õppetunni planeerimine ja hindamine 

• iseseisvat mõtlemist ergutava tunni eesmärgistamine ja kavandamine: tegevused 

enne tundi, tunni ajal ja pärast tundi 

• tunni- ja eneseanalüüs 

• hindamine kui probleem, iseseisva mõtlemise hindamise meetodid, 

hindamiskriteeriumid 

 
Elukestva õppija kujundamine 

• eneseanalüüsioskused õppija arengu suunajana, enesehindamise võimalused 

• tagasiside andmine õppijale, õppija kui partner hindamisprotsessis 

• õpimapp kui eneserefleksioonivõimet arendav vahend 

• õpilase vastutus iseseisva mõtlemise ja õppimise eest 

 

Kursusel harjutatakse ja analüüsitakse omandatavaid meetodeid ning arutletakse nende 
kasutamise võimaluste üle tunnis. Moodulite vahepeal toimub meetodite rakendamine 

igapäevatöös. Osalejad saavad metoodilised materjalid (8 käsiraamatut iseseisvat mõtlemist 

ergutavate ja koostöiste õpimeetodite kirjeldustega). 

 
Maht: 
160 tundi (7x2 päeva), sellest 112 t. auditoorset ja 48 t. iseseisvat tööd. Võimalik tellida 

mitmes osas või kursuse lühivariant 90 tundi (4x2 päeva), sellest 64 t. auditoorset ja 26 t. 

iseseisvat tööd. 

 
Koolitajad: Liivi Heinla, Marje Kuslap, Mari-Mall Feldschmidt, Eha Raav, Sirje Priks, Malle 
Saks, Marina Gavrilova, Irina Vikentjeva, Viktoria Frolenkova, Natalja Obrezkova, Riina 
Õun, Irene Artma ja teised AEF-i projekti Reading and Writing for Critical Thinking raames 
väljaõppe saanud AMI õpetajakoolitajad 
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ÕPIKESKKONNA LOOMINE KLASSIS: 
kaasaegsed õpikäsitlused ja nendele toetuv õpetamine   

 
Meister ei õpeta, vaid loob õpetliku olukorra. 

Jaapani vanasõna 

 

Millest: 
Kuidas on omavahel seotud õppimine ja õpetamine? 

Mida võib ja saab õpetaja ära teha grupisiseste suhete kujundamiseks? 

Milliseid õpilaste individuaalseid erisusi tasub tähele panna ja kuidas neid igapäevases 

õppetöös arvestada? 

Kuidas tugevdada õpilaste motivatsiooni, jagada nendega vastutust ja jõuda soovitud 

õpitulemusteni? 

 
Kellele:  
Kõikide ainete õpetajad, õppejuhid 

 
Teemad: 
I moodul: Õppimine kui tähenduse loomise protsess 

• õppimine ja õpetamine; kaasaegsed õpikäsitlused 

• konstruktivistliku õppetöö tunnused 

• õpiprotsessi ülesehitamine: 3-faasiline õpiprotsessi mudel 

• evokatsioonifaasiks sobivad õpetamismeetodid: harjutused teemale häälestumiseks, 

huvi äratamiseks, õpitegevuse eesmärgistamiseks, motiveerimiseks 

• õpioskused; eesmärgistamine ja planeerimine 

 
II ja III moodul: Koostöise ja vastutusvõimelise õpilaskollektiivi kujundamine 

• klassi kui grupi psühholoogilise arengu faasid; grupiprotsesside mõju õpiprotsessile; 

grupi produktiivsus ja juhitavus õpiprotsessis 

• õpetaja kui grupijuhi ülesanded ja võimalused grupi arengu suunajana 

• vastupanu mõiste ja liigid; toimetulek õpilaste vastupanuga 

• erinevate suhtlemisviiside mõju õpilastele 

• loovate probleemilahendusmeetodite rakendamine grupis 

• aktiivse kuulamise tehnikad ja selge eneseväljendamise viisid, nende harjutamine 

• ennastkehtestav käitumine 

• koostöise grupi kujunemise tingimused; koostööoskused 

• paindlik tasandikasutus õpetajatöös 

 
IV ja V moodul: Individuaalsete eripärade arvestamine õpiprotsessis 

• õpilaste individuaalsete eripärade märkamine ja nendele toetumise võimalused 

õpiprotsessis; ainetevahelise integratsiooni võimalused 

• multiintelligentsuse teooria ja selle rakendamine koolis; meetodid, 
tunnitegevused ja õppematerjalid õpilase tervikvõimekuse haaramiseks 

• õpistiilide erinevus (kognitiivne stiil, ajupoolkerade dominantsus, meeltesüsteemi 

eelistused); õpistiilide arvestamine õppetegevuse planeerimisel 

• õpikeskkonna eelistused ja nende mõju õppimisele 
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• aktiviseerivad meetodid tähenduse mõistmise faasis 

 
VI moodul: Õppegrupi juhtimise dimensioonid 

• korra, vabaduse ja vastutuse suhe õppegrupis 

• õpilase käitumist mõjutavad tegurid; ebakohane käitumine klassis (individuaalne 

ja grupiline) 

• ebakohase käitumise liigid, põhjused, selle ärahoidmine; erinevate 
sekkumisvõimaluste efektiivsus ja toimetulekuvõimalused 

• koostöö õpilastega võitja-võitja meetodil; konfliktide lahendamine ja vahendamine. 

 
VII moodul: Motivatsiooni esilekutsumine ja tugevdamine 

• motivatsiooni kompleksne olemus 

• enesemääratlemise teooria ja praktilised järeldused sellest 

• õpilaste akadeemilised vajadused, huvid ja ootused; õpimotivatsiooni toetav 

õpetajategevus klassis 

• motivatsioonipõhine planeerimine; tagasiside kui õppeprotsessi olemuslik osa; 

tagasiside andmise ja saamise võtted 

• erinevad õpetamisstiilid ja nende mõju õpilaste tulemustele 

• õppemeetodite valik refleksioonifaasis 
 
VIII moodul: Õpetaja eneserefleksioon  ja -analüüs 

• õpiprotsessi terviklik kujundamine 

• õpiprotsessi, klassi kui grupi psühholoogilise arengu protsessi ja õpilaste 

isiksusliku arengu protsessi juhtimise analüüs 

• analüüsi 3 aspekti: iseenesest, tegevusest ja õpilasest lähtuv; 

• küsimused analüüsimisel: protsessile suunatud, tulemusele suunatud 

• piiravad ja kasulikud uskumused eneseanalüüsi takistavate ja soodustavate 

faktoritena 

• loovuse roll eneseanalüüsi protsessis 

• intellektuaalse ja emotsionaalse intelligentsuse osa eneserefleksioonis 

• rollikäsitlused; erinevad viisid õpetaja rolli täitmiseks 

• terviklik ajakasutus, tööväsimuse vähendamine, rahulolu ja tasakaalu saavutamine 

 
Maht: 
160 tundi (8x2 päeva), sellest 128 t. auditoorset tööd ja 32 t. iseseisvat tööd. 
Võimalik tellida moodulite kaupa. 

 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Velström, Ene Kulasalu, Anneli Loodus, Reet Miil 
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OSKA ÕPPIDA: 
kursus õpioskuste arendajale 

 
Õppija on ainus, kes võib olla sel määral aktiivne, et toimuks õppimine. 

Kõik, mida võib õpetaja teha, on tingimuste loomine. 

K. Gestrelius 
 

Millest: 
Kuidas juhendada õppijat liikumisel ennastjuhtivama õppimise poole? 

Kuidas aidata tal täiustada oma lugemis-ja kirjutamisoskust? 

Mispärast ja kuidas võiks õppija eesmärgistada oma õppimist ja analüüsida oma 

edasiliikumist? 

 
Kellele: 
Kõik õpetajad, kes on huvitatud oma õpilaste õppimisoskuste arendamisest 

 
Teemad: 

• õppimise olemus ja õppija põhioskused 

• õppimise eesmärgistamine ja oma tegevuse planeerimine 

• prioriteedid elus; oma valikuvõimaluste kaardistamine 

• mõtestatud lugemine; lugemisoskuse tõhustamise viisid. 

• märkmete tegemine, mõistekaart konspekteerimise abivahendina 

• skeemide ja jooniste kasutamine mälutugedena, muud meeldejätmistehnikad 

• kirjutamise tähtsus õppimisel: teema leidmine, ideekaardi kasutamise võimalused 

kirjutamisprotsessis; hea essee tunnused 

• kontrolltöödeks ja eksamiteks valmistumine 

• enesesuunamist võimaldav õpikeskkond ja õppekorraldus 

• õppija õpistiilid ja õpieelistused; enda jaoks sobivate õpiharjumuste kujundamine 

• oma õppimise juhtimiseks vajalikud eneseanalüüsi võtted 

• enesehinnangu arenemise võimalused õpiprotsessis 

 
Maht: 
38 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 6 t. iseseisvat tööd 
Lisaks koolitusmaterjalidele saab osaleja ka infolehed õpilastega töötamiseks. 

 
Koolitajad: Anneli Loodus, Koidu Tani-Jürisoo, Inga Vendelin, Vilja Vendelin 
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ÕPPIDES LOON ENNAST: 
õpi- ja toimetulekuoskuste kursuse juhendajate väljaõpe 

 
...et sa iga ringiga 

kuigi sa ei taha 

välja pead kasvama 
vanast, jätma maha 

nagu tigu karbigi, 

et nii jälle uues 

jõuda ikka edasi 

iseennast luues... 

E. Enno 

 
Millest:  
Kuidas aidata õpilasi oma õppimise eesmärgi leidmisel ja õpimotivatsiooni kujunemisel? 

Kuidas õpetada õpilasi tõhusamalt (väiksema aja- ja energiakuluga) õppima, leidma uusi 
õppimisviise ja rohkem vastutama oma õppimise eest?  

Millised suhtlemis- ja koostööoskused mõjutavad õppimist ja kuidas neid õpilastele õpetada? 

 
Õppides loon ennast on X klassi õpilastele ja kutseõppeasutuste I kursusele mõeldud 

programm, mille jooksul õpilased õpivad tundma ennast kui õppijat, omandavad 

õppimisvõtteid, tegelevad motivatsiooni ja eesmärkidega, analüüsivad õppija ja õpetaja rolli 

ning õppimise saboteerimist, uurivad enda mõtlemist ja tundeid, suhteid ja suhtumisi, 

harjutavad hea kuulamise, eneseesitlemise ja koostööoskusi jpm. 
 

Iseseisva õppeainena õpetatava kursuse maht on 35 tundi ja see toimub kogemusliku õppe 

teel, mille läbiviimiseks vajalikud oskused saab õpetaja käesolevalt kursuselt. Väljaõppe 

lõpetanu saab pärast arvestusliku praktika sooritamist õiguse õpetada kursust „Õppides loon 

ennast“ õpilaste gruppidele.  
 

Kellele: 
Õpetajad, psühholoogid, kes on huvitatud õpi- ja toimetulekuoskuste õpetamisest õpilastele 

ja kes tahavad töötada kogemusliku õppe meetodite abil 

 
Teemad: 
Õpilastele õpetatava kursuse sisu: 

• õpioskused, mina kui õppija (õpistiilid, multiintelligentsus) 

• eesmärgid ja motivatsioon 

• õppija ja õpetaja roll 

• õppimisvõtted (mnemotehnilised võtted, lugemine, ideekaart, protsesskirjutamine, 

konspekteerimine jm.) 

• õppimise saboteerimine, valikud ja prioriteedid 

• tunded ja mõtlemine õpiprotsessis 

• õpitegevus ja õpikeskkond 

• suhted ja suhtumised klassis 

• hea kuulamise oskused 
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• selge eneseväljendamine, enese esitlemine 

• mõjutamisvõtted, märkused ja tagasiside 

• toimetulek stressi ja ebaeduga, loovuse roll õppimisel ja eneseanalüüsil 

• koostööoskused 

 

Kursuse läbiviimise oskuste omandamine, kogemusliku õppe meetoditeanalüüs: 

• kursuse ülesehitus ja metoodika 

• juhendaja eneseväljendamis- ja kuulamisoskused 

• ajurünnaku, rühmatööde jt. aktiviseerivate meetodite läbiviimise oskused 

• õppegrupis toimuvad protsessid, nende juhtimise oskused 

 
Osalejad saavad kaasa kursuse juhendaja täieliku käsiraamatu tunnikonspektide ja 

tööjuhenditega, õpetaja abimaterjalid õppeprogrammi läbiviimiseks ning õpilaste töö- ja 

infolehed. 

 
Maht: 
62 tundi (3+3 päeva, sellest 48 t. auditoorset ja 14 t. iseseisvat tööd) 
 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Anneli Loodus, Inga Vendelin 
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TERVIKLIK ÕPETAMINE ALGKLASSIDES 
 

Uudishimu on rohi igavuse vastu.  

Uudishimu vastu rohtu pole. 

C.P. Traill 

 

Millest: Mida võib ja saab algklasside õpetaja teha selle heaks, et tema klassis valitseks 
sõbralik ja koostöine õpiõhkkond? 

Kuidas kogeb algklassilaps oma “mina” ja maailma suhet, selle muutumist ning mil viisil 

mõjutab see tema käitumist? 

Milliseid õpilaste individuaalseid eripärasid saab ja tuleb arvestada igapäevases koolitöös? 

 

Kellele:  
Algklasside klassi- ja aineõpetajad 

 
Teemad: 
I moodul: Terviklik õpetamine ja õppimine  

• õppimine ja õpetamine; kaasaegsed õpikäsitlused; õppimine kui tähenduse loomise 

protsess, konstruktivistliku õppetöö tunnused algklassides 

• eelkooliealise lapse maailm ja kooliks valmistumine, tervikliku arengu põhitingimused 

• algklassilapse vaimse tegevuse eripärad ja arenguvajadused; lapse terviklik 

haaramine õpiprotsessi 

• harjutused teemale häälestumiseks, huvi äratamiseks, õpitegevuse eesmär-

gistamiseks, motivatsiooni loomiseks 
 
II moodul: Koostöise klassi kujundamine  

• klassi kui grupi psühholoogilise arengu faasid, nende avaldumine ja suunamine 

algklassides; grupiprotsesside mõju laste õpivõimele 

• tulemusliku suhtlemise ja probleemilahendamise oskused 

• loovate probleemilahendusmeetodite kasutamine ja rühmatöö organiseerimine 

koostööoskused ja nende õpetamine algklassides; koostööharjutused lastega 

 
III moodul: Individuaalsete eripärade arvestamine õpiprotsessis  

• õpilaste individuaalsete eripärade märkamine ja nendele toetumine 

• algklassidele sobivad aktiviseerivad õppemeetodid  

• multiintelligentsuse teooria ja selle rakendamine; meetodid, tunnitegevused ja 

õppematerjalid algklassiõpilase tervikvõimekuse haaramiseks 

• õpistiilide erinevus (meeltesüsteemi eelistused, õpikeskkonna eelistused jm); 

õpistiilide arvestamine tunni planeerimisel ja õppemeetodite valikul 

• loovus, arutleva ja loovmõtlemise arendamine klassitunnis 

 
Maht: 84 tundi (3x3 päeva), sellest 72 t. auditoorset ja 12 t. iseseisvat tööd 

Kursust on võimalik tellida ka osade kaupa. Võimalikud metoodikakoolituse lisamoodulid. 
 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Kulasalu, Anneli Loodus, Kadi Jürimäe, Riina Õun, Egle 
Säre 
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LIIKUMAPANEV JÕUD: 
ehk õpilase motivatsiooni äratamine ja säilitamine 

 
Areng põhineb sellel, et keegi söandab püüda 

enamat sellest, kes ta on või mida ta oskab. 

J. Sarasvuo 
 
Millest: 
Kas väljastpoolt on võimalik äratada sisemist motivatsiooni?  

Kuidas mõjutavad inimese motivatsiooni tasu ja karistus? 

Milliste vahendite abil saab õpetaja mõjutada õpilase õppimist? 

 
Kellele: 
Kõikide ainete õpetajad, õppejuhid 

 
Teemad: 

• motivatsiooni olemus ja seos inimese emotsionaalse võimekusega 

• sisemine ja väline motivatsioon, vooseisund ja selle esilekutsumise tingimused 

õppimisel 

• välise regulatsiooni vormid, nende seos õppija emotsioonide, aktiivsuse ja 

vastutusvõimega 

• õppija vajadused õpiprotsessis 

• tasustamise, karistamise, veenmise ja võimu mõju õppimisele ja arengule 

• väljakutset esitava õpikeskkonna toime motivatsioonile 

• õpilase kaasamine õppimise eesmärgistamisse ja hindamisse 

• tagasiside ja hinnangu andmise erinevus, nende toime õppija arengule 

• hinnanguvaba käitumise kirjeldamise oskus kui konstruktiivse tagasiside andmise alus 

• motiveeriva tagasiside ülesehitus, tunnustamine 

• õpitingimuste eelistused ja nende mõju õpilase motivatsiooni säilimisele 

 
Maht:  
36 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 4 t. iseseisvat tööd 

 
Koolitajad: Ene Kulasalu, Koidu Tani-Jürisoo , Ene Velström ja Anneli Loodus 
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ÕPPIMISE VÄRAVAD: 
multiintelligentsuse teooria ja selle rakendamine õpetamisel 

 
Vanasti küsiti: “Kui tark ta on?” 

Täna küsime: “Mismoodi ta tark on?” 

E. Jensen 
 

Millest: 
Intelligentsus... kas mõõta nõrkusi või toetuda tugevustele? 

Kuidas vaadelda ja mõista õpilase tervikvõimekust? 

Kuidas aitab multiintelligentsuse teooria tundmine haarata õppetöösse erineva 

võimekusega õppijaid? 

 
Kellele:  
erinevate ainete ja kooliastmete õpetajad 

 
Teemad: 
I moodul: Inimese intelligentne olemus 

• intelligentsuse mõiste ja erinevad käsitlused 

• H. Gardneri multiintelligentsuse teooria, selle rakendamise võimalused 

• 8 intelligentsustüübi olemus ja väljendumine 

• erinevad meetodid, tunnitegevused ja õppematerjalid õpilaste tervikvõimekuse 

haaramiseks 

• tunni planeerimine ja analüüs multiintelligentsuse lähtekohast 
 
II moodul: Multiintelligentne tunnipalett 

• erinevaid intelligentsustüüpe äratavate ja arendavate meetodite ühendamine 

ainetunnis 

• ainetevahelise integratsiooni võimalused 

• multiintelligentsus ja hindamine, multiintelligentsed õpimapid 

• õpilaste intelligentsuse profiili märkamise ja kirjeldamise võimalused 

• õpiraskustega laste haaramine õppetöösse multiintelligentsuse teooria rakendamise 

abil 

 
Maht: 
38 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 6 t. iseseisvat tööd; lühivariant 2 päeva 
 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo ja Anneli Loodus 
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ÕPPIDA ON MÕNUS: 
erinevate õpistiilidega õpilaste kaasamine koolitunnis 

 
Kõik loomulik on mitmekesine. 

Prantsuse vanasõna 

 

Millest: 
Kuidas arvestada õpilaste eripäradega juba tunni ettevalmistamisel? 

Milliste lihtsate ja kättesaadavate vahenditega saab parandada õpitingimusi klassiruumis nii, 

et õppimine oleks meeldiv ja jõukohane kõigile? 

Kuidas mina, õpetaja, ise õpin ja õpetan? 

 

Kellele:  
Kõik õpetajad, kes tahavad oma õpilastele luua köitvat ja arendavat tegevuskeskkonda 

 

Teemad: 

• õpistiili mõiste ja erinevad käsitlused (meeltesüsteemi eelistused, kognitiivne 

stiil, õpitingimuste eelistused) 

• tunni planeerimine lähtuvalt õpistiilidest 

• praktilised meetodid ja võimalused tundide läbiviimiseks 

• isikliku õpistiili väljaselgitamine ja arvestamine õpetajategevuses 

 
Maht:  
16 tundi (2 päeva) 
 
Koolitaja: Anneli Loodus 
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MÕTLEMISE VÕLU: 
mõttekaardi kasutamine õppimisel, õpetamisel ja igapäevaelus 

 
Info loominguline korrastamine loob uut infot. 

R.S. Wurman 

 
Millest: 
Kuidas õppida kahe päeva asemel kolm tundi ja seejuures õpitavast paremini arusaada? 

Kuidas kavandada õppetsüklit, tundi või koolitust nii, et tervik oleks alati silme ees, ideid 

tuleks töö käigus juurde ja ootamatud muudatused ei lööks kogu pilti segamini? 

Mõttekaardis on ühendatud loovus, süsteemsus, terviklikkus, kujundlikkus, kiirus ja ilu ning 

see on veel lihtne ka... 

 

Kellele: 
Erinevate ainete õpetajad, juhid, kõik inimesed, kes tahavad oma tööd ja igapäevaelu muuta 

loovamaks ja tulemuslikumaks 
 

Teemad: 

• inimese mõtlemise ja mälu seaduspärasused, hargmõtlemise olemus 

• mõtete kaardistamine senikasutamata võimete vallapäästmise võimalusena 

• ideekaart ja mõistekaart – nende olemus ja koostamine 

• mõttekaardi mitmekülgsed rakendamisvõimalused ainetunnis 

• ideekaardi kasutamine eneseanalüüsiks, eesmärgistamiseks, aja planeerimiseks, 

loova probleemilahendusvõttena 

• kaartide kasutamine loengute, kõnede, esitluste ettevalmistamisel, erinevate 

kirjatööde tegemisel, konspekteerimisel, meeldejätmisel 

• mõtete kaardistamise rakendusi igapäevaelus 

• tehnilised ja kujunduslikud soovitused mõtete kaardistamiseks, isikliku stiili 
väljakujundamine 

 
Maht: 
16 tundi (2 päeva) või 38 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 6 t. iseseisvat tööd 

 
Koolitajad: Anneli Loodus ja Koidu Tani-Jürisoo 
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LENDAV LOOGIKA JA LEIDLIK MEEL: 
loovus õppimise alusena 

 
Kui me loogika vastu ei patusta, ei jõua me üldse kuhugi. 

A. Einstein 

 
Millest: 
Mis on loovus? 

Kuidas arendada oma leidlikku meelt ja loovat fantaasiat? 

Kuidas mänglevalt probleeme lahendada? 

Kuidas muuta rasked tööülesanded köitvaks tegevuseks? 

Mis tõkestab loovuse vallandumist ja kuidas sellest üle saada? 

 
Kellele: 
Kõik oma loovuse arendamisest ja paremast toimetulekust huvitatud inimesed 

 
Teemad: 
I moodul: Loovus õppimise ja igapäevase toimetuleku alusena 

• loovuse mõiste ja komponendid, erinevad loovuskäsitlused 

• divergentne ja konvergentne mõtlemine, ajurünnaku meetodi kasutamine 

• verbaalsed ja mitteverbaalsed loovusharjutused 

• loovustõkked ja nende vähendamine 

• loovuse ja intelligentsuse vahelised seosed 

• meetodid loovuse arendamiseks ja vallandamiseks tunnis 
 
II moodul: Loova otsingu meetodid ja loovuse arenguks soodsa keskkonna 
kujundamine 

• meelte “teritamine”, meeltetajude arendamiseks sobivad harjutused 

• probleemi kaardistamise võimalused, loovad probleemilahendusvõtted 

• töö metafoorse mõtlemisega, analoogiameetod, visualiseerimine jmt. 

• loomeprotsessi iseärasused 

• loovuse vallandumiseks sobivate tingimuste loomine 

 
Maht: 
38 tundi (2x2 päeva), sellest 32 t. auditoorset ja 6 t. iseseisvat tööd 
Võimalik tellida 2-päevane koolitus “Loovus minus ja minu õpilastes” 

 
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Kulasalu 
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KRIIPSUD JA MÕTTED: 
visuaalsed vahendid õppimise ja õpetamise hõlbustamiseks 

 
Kord näidata on mõjusam, kui sada korda seletada. 

Hiina vanasõna 

 
Millest: 
Milliseid graafilisi õppimisvõtteid on olemas ja miks neid tasub kasutada? 

Kuidas hinnata ja planeerida visuaalselt? 

Mida arvestada uusi skeeme luues? 

 
Kellele: 
Erinevate ainete õpetajad 

 
Teemad: 
I moodul: Graafilised õppimisvõtted aine õpetamisel 

• graafilised lahendused uue materjali õppimisel ja õpetamisel 

• graafilised lahendused materjali süstematiseerimisel ja analüüsimisel 

• idee- ja mõistekaardid, skeemid, tabelid, ahelad, mudelid, skeemid, diagrammid, 
kalaluu jm. visuaalsed võtted 

 
II moodul: Graafilised võimalused hindamisel ja planeerimisel 

• tabelid ja skeemid õppeprotsessi (individuaalse ja rühmatöö) hindamise toetamiseks 

• skemaatilised võtted tunni planeerimiseks 

• visuaalsed võimalused õpetaja töö eesmärgistamise hõlbustamiseks 

 
III moodul: Õpistiilid ja loovuse arendamine 

• loovuse mõiste, hargmõtlemine 

• õpistiilid ja nende toetav arendamine 

• loovuse arengut ergutavad visuaalsed ülesanded, loovad probleemilahendusvõtted 

• uute graafiliste lahenduste loomine 

 
Maht: 
60 tundi (3x2 päeva), sellest 48 t. auditoorset ja 12 t. iseseisvat tööd 

 
Koolitajad: Anneli Loodus, Liivi Heinla, Mari-Mall Feldschmidt 
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RÜTMIGA JA RÜTMITA: 
rütmiõpetuse tervendav toime erinevates õppeainetes 

 

Kus ei aita jõud, seal aitab rütm. 

 
Millest: 
Milliseid rütme võime leida enda sees ja ümber?  

Kuidas teadlikult oma elus ja töös rütme kasutada ning seeläbi aega ja jõudu säästa?  

Millised on rütmides peituvad teraapiavõimalused?  

Millist rütmitunnet vajab õpetaja oma töös? 

 

Kellele:  
Algklasside õpetajad, erikoolide õpetajad, logopeedid, huvikoolide õpetajad  

 
Teemad:  

• rütmi ning kaose vastandumine ja seotus 

• inimese elu rütmilisus ja rütmilised protsessid inimeses 

• temperamendirütmid, nende kasutamine laste isiksuse tugevdamiseks 

• rütmi väljendused luules, muusikas, kunstis jm 

• rütmielementide kasutamine erinevates õppeainetes (muusika, matemaatika, 

emakeel, kehaline kasvatus, kunstiõpetus, võõrkeel) 

• 7 looduslikku rütmi ja loodusrütmide mõju inimesele 

• loodusrütmide kasutamine õppetöös 

• hüperaktiivne käitumine rütmi ja kaose vaatenurgast 

• rütmis peituvad ravi- ja teraapiavõimalused 

• muusikalised rütmimängud 

• rütmitunnet arendavad sõna- ja liikumismängud 

• rütmide arvestamine oma töö planeerimisel 

• rütmitaju arendamine õpetaja isiksuse kujundajana 

 

Maht:  
16 tundi 
 
Koolitaja: Merike Kuivits 
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HINDAMINE JA TAGASISIDE ÕPPIMISE 
HUVIDES 

 

Iga mõõtmine kaotab rohkem informatsiooni kui hangib. 

M.Wheatley 
 

Millest:  
Mida tähendab sõna „hindamine”? 

Kuidas saab hindamine olla õpiprotsessi loomulik osa? 

Milline tagasiside on edasiviiv? 

Kuidas kindlustada see, et hindamine oleks õppimise järjepidevaks toetajaks ja mitte piitsaks 

või präänikuks? 

 
Kellele:  
Kõik õpetajad ja õppejuhid 
 
Teemad: 
Hindamise olemus, eesmärgid ja mõju 

• kaasaegsed õpikäsitlused ja nendele vastav hindamise mõiste ja hindamistegevus 

• hindamise olemus ja võimalikud eesmärgid  

• objektiivsus hindamises, erinevad hindamisviisid, hindamiskriteeriumid 

 
Enesehindamine ja -refleksioon hindamisprotsessis 

• eneserefleksiooni mõiste, olulisus ja seda käivitavad hindamismeetodid 

• motivatsioonikäsitlused, erinevate hindamisviiside mõju motivatsioonile 

 

Tagasiside kui hindamise olemuslik osa 

• õpetaja reaktsioonide mõju õpilase õpitulemustele 

• tagasiside andmine, selge eneseväljendamise ja hinnanguvaba kirjeldamise oskus 

konstruktiivse tagasisidestamise alusena 

• erinevad tagasiside mudelid klassis kasutamiseks 

 

Maht:  
32 tundi (4 päeva) 

 
Koolitajad: Ene Kulasalu, Koidu Tani-Jürisoo 
 

 
 
 
 

 
 
 


