
 

 

 

 

 
 

                                                             Õpetuse eesmärk on muuta inimmõistus elavaks purskkaevuks, 

                                                                                                                    mitte seisva vee mahutiks. 

J. Mason 
 

Eesti keele õpe koos õpilaste iseseisvat mõtlemist soodustavate koostöiste õppemeetodite 
kursusega 

MÄRGIST MÕISTMISENI: 
lugemise ja kirjutamise abil iseseisvaks õppijaks 

 
Koolituse eesmärgiks on luua õpetajatele järjepidev toetav arengukeskkond, mis:  

• soodustab loovas ja hinnanguvabas õhkkonnas eesti keele oskuse arengut nii suuliselt kui 

kirjalikult 

• annab osalejale võimaluse kogeda erinevaid aktiviseerivaid ja iseseisvat mõtlemist 

ergutavaid õppemeetodeid erinevate ainetundide läbiviimisel, reflekteerida oma 

tegevust ning õppida teiste kolleegide kogemusest  

• suunab osalejat rakendama LAK-õppe põhimõtteid ja õppijakeskseid õppemeetodeid 

oma igapäevatöös, arutlema saadud kogemuste üle ning kavandama sellest lähtuvalt 

oma edasisist õpetajategevust  

 

Sihtgrupp: õpetajad, kes soovivad oma eesti keele oskust parandada ning kujundada õpilastes 

mõtlemisoskust, koostöövalmidust ja elukestvat õpihuvi  
 

Koolituse tulemusena: 

- konstruktiivse tagasiside ja loova õhkkonna toel on suurenenud enesekindlus, 

väljendamaks ennast eesti keeles ladusalt ja spontaanselt  

- osalejatel koguneb mitmekesine valik õppevara (isiklik sõnastik, töölehed, 

õppeülesanded jm) igapäevaseks õppetöös kasutamiseks 

- osaleja valmistab koostöös kolleegidega ette tunnikonspektid eestikeelse aineõppe 

elluviimiseks oma aine tunnis LAK-õppe printsiibil  

- osaleja rakendab koolituse toimumisperioodil järjepidevalt erinevaid kaasavaid 

meetodeid eesti keeles ning reflekteerib saadud kogemust ja oma 

õnnestumisi/ebaõnnestumisi koos kolleegidega ning saab sellele professionaalset 

tagasisidet 

 
Koolitus toimub kogemusõppe meetodil, kus põimuvad lühiloengud, professionaalselt juhitud 

rühmatööd, keeleõpe, meetodite läbitegemine ja refleksioon, praktilised harjutused ja 

grupiarutelud meetodite kasutamise võimaluste üle tunnis. 

Moodulite vahepeal toimub meetodite rakendamine igapäevatöös. Osalejad saavad 

metoodilised materjalid (8 käsiraamatut iseseisvat mõtlemist ergutavate ja koostöiste 

õpimeetodite kirjeldustega). 



 
           

 
Kursuse maht: 160t , millest 112 t auditoorset tööd, 48 t iseseisvat meetodite rakendamist 

Kursuse aeg: vastavalt kokkuleppele kooliga reedeti ja laupäeviti või koolivaheajal kahel 

järjestikusel päeval 

 
Teemad, mis koolitusmoodulites on omavahel lõimitud: 
Eesti keele õpe: 

- suuline kõne: hääldamine , lausete moodustamine, spontaanse kõne arendamine 

- eesti keele grammatika olulised aspektid,osastav ja teised keerulisemad käänded 

- eriala terminoloogia;  

- juhendamine ja tagasiside andmine suuliselt ja kirjalikult 

- kehakeel; seisundi- ja tundekirjeldus; omadussõnad ja võrdlemine (kesk- ja ülivõrre) 

- töö kirjaliku tekstiga; lause ülesehitus  

 
Kursus MÄRGIST MÕISTMISENI: lugemise ja kirjutamise abil iseseisvaks õppijaks: 
Koolitusmoodulid: 
Iseseisev mõtleja. Mõtlemise ja õppimise mudel 

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

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

Küsiva õppija kujundamine 

• küsimuste taksonoomia; küsimuste tüübid ja nende mõju õppija mõttetegevusele  

• teema erinevatest külgedest vaatlemise võimalused 

Mõtlev lugeja 

• lugemise ja meeldejätmise tõhusust tõstvad ning ainesse süvenemist soodustavad 

meetodid 

• idee- ja mõistekaartide kasutamine, teised graafilised meetodid 

Mõtlev kirjutaja 

• õppimine kirjutamise kaudu erinevates õppeainetes  

• protsesskirjutamine ja loovkirjutamise meetodid  

Koostöine õppimine 

• koostöise õppekeskkonna tunnused, koostöise õppimise põhielemendid ja tulemused 

• õppimine rühmas ja selle juhendamine 

• arutlustehnikad, diskussioonide juhtimise meetodid 

Õppetunni planeerimine ja hindamine 

• iseseisvat mõtlemist ergutava tunni eesmärgistamine ja kavandamine 

• tunni- ja eneseanalüüs 

• iseseisva mõtlemist stimuleerivad kujundava hindamise meetodid 

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  

 

Info ja registreerimine: 7 428 777; 53 434 741. ami@ami.ee 


