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1. SiSSejuhatuS

Hea lugeja, Sinu käes on Tartu Ülikooli üldpädevuste uurimisrühma koostatud 
juhendmaterjal üldpädevuste arendamiseks gümnaasiumis. Üldpädevuste aren-
damine on oluline, sest see toetab õpilaste kujunemist elukestvateks õppijateks. 
Elukestvad õppijad on valmis paindlikult omandama uusi teadmisi, oskusi ja 
hoiakuid vastavalt tulevikus asetleidvatele muutustele. Need muutused toimuvad 
näiteks ühiskonna mitmekultuurilisemaks muutumise tõttu – peame oskama 
paremini üksteisega koos elada, iga inimese potentsaali ühiste eesmärkide saavu-
tamiseks avada. Muutused tulenevad ka tehnoloogia arengust tingituna – veelgi 
enam, tehnoloogiat arendatakse selleks, et saaksime probleeme paremini ja 
kiiremini lahendada. Kui me ei õpi tehnoloogiat kasutama, siis kaotame tõhu-
suses. Igal juhu on tulevikuühiskonnas võtmetähtsusega avatus, paindlikkus ja 
koostöisus. Üldpädevuste arendamine toetab ühtlasi nüüdisaegse õpikäsituse 
rakendumist. Viimane on seatud ootuseks Eesti elukestva õppe strateegias 2020 
ja Eesti haridusvaldkonna arengukavas 2021–2035.

Alustuseks on aga vaja lahti mõtestada, mida mõistame pädevuse ja üldpädevuse 
all. Pädevuse terminit käsitletakse enamasti kompetentsuse sünonüümina, kuigi 
pädevust kasutatakse mõnikord ka teises tähenduses – kellelgi on õiguslik alus 
millegi tegemiseks. Käesolevas käsiraamatus vaatleme pädevust ja kompetentsust 
sünonüümidena ning defineerime neid kui millegi tegemiseks vajalikku tead-
miste, oskuste ja hoiakute kogumit. Oluline on, et see ei ole lihtsalt teadmiste, 
oskuste ja hoiakute summa, vaid nende kooskõlaline avaldumine. Kui on olemas 
näiteks teadmised ja oskused, aga pole sobivat hoiakut nende rakendamiseks, siis 
ei ole inimesel kokkuvõttes ka pädevust. Nii vaadeldakse ka kutsekompetentsust 
Eesti kutsekvalifikatsioonide raamistikus. Teaduskirjandusega tutvudes leidsime 
aga, et võiksime seda käsitust mõnevõrra laiendada.

Teadmiste kõrval toome käesolevas juhendmaterjalis välja teadlikkuse. See 
tähendab, et inimene on milleski pädev ainult sel juhul, kui ta on oma teadmis-
test ka teadlik – kui teadmisi on võimalik aktiivselt kasutada erinevates situat-
sioonides. Oskuste juures on väga oluline, et need ei oleks passiivsed – et ka 
käitutaks ja tegutsetaks vastavalt oskustele, sealhulgas kasutataks oma teadmisi 
ja mõtlemisoskust. Seega on inimene pädev, kui ta ka tõepoolest kasutab oma 
oskusi igapäevastes ülesannetes.

Hoiakute kõrval nimetame veel väärtusi. Nii on inimene pädev, kui tal on näiteks 
õpioskuste kõrval ka õppimist toetavad hoiakud ja väärtused, kultuuriteadlik-
kuse kõrval ka tegelikult positiivne suhtumine kultuurilisse mitmekesisusse ja 
erinevate kultuuride kandjatesse. Väärtused on hoiakutega võrreldes nii-öelda 
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stabiilsemad ja vähem kontekstipõhised. Uusi teadmisi on võimalik omandada 
imekiirelt, oskustega läheb veidi enam aega, hoiakute muutmine ei ole enamasti 
enam sugugi nii lihtne ning väärtused kujunevad veelgi pikema perioodi vältel. 
Edasist arutelu vajab see, kas väärtuspädevus peaks olema vaadeldav omaette 
üldpädevusena või pigem kõigi ülejäänud üldpädevuste kontekstis, kuhu paigutub 
see pädevuse definitsioonist lähtudes.

Käesolev juhendmaterjal on koostatud tuginedes esiteks arendusrühma läbi 
viidud süstemaatilisele kirjanduse analüüsile. Selle põhjal püüame autorite kol-
lektiiviga esitada ülevaate sellest, mida mõistetakse Eesti riiklikus õppekavas 
välja toodud erinevate üldpädevuste all rahvusvahelises kontekstis. Keskendume 
kuuele kaheksast gümnaasiumi riiklikus õppekavas nimetatud üldpädevusest: 
kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspä-
devus, õpipädevus, suhtluspädevus ning matemaatika-, loodusteaduste- ja tehno-
loogiaalane pädevus. Sotsiaalse ja kodanikupädevuse osas võtame vaatluse alla 
ainult sotsiaalse pädevuse. Igal peatükil on eraldi autorid ja seetõttu ka mõnevõrra 
erinev vaade, kuigi sama struktuur. Alustuseks esitame iga pädevuse kohta defi-
nitsiooni ja seejärel püüame seda avada läbi erinevate dimensioonide – lahutame 
keeruka mõiste väiksemateks osadeks, et pädevuse olemust paremini hoomata. 
Dimensioonide loetelu tuleneb mõnikord juba definitsioonist, aga sageli oleme 
siinkohal aluseks võtnud lisaks veel pädevuse taseme hindamisvõimalused.

Teiseks tugineme arendusrühma läbi viidud uuringutele, milles katsetasime 
hindamisvahendeid erinevate üldpädevuste ning täpsemalt nende dimensioo-
nide hindamiseks ja eristamiseks. Seejuures viisime läbi uuringuid 16 Eesti 
gümnaasiumis. Oleme nende panuse eest väga tänulikud. Samas mööname, 
et käesolevas kogumikus saame järelduste tegemisel tugineda vaid esmastele 
uuringutele üldpädevuste hindamisel. Nendega on vaja süsteemselt jätkata nagu 
ka üldpädevuste arendustegevustega ja erinevate arendusmeetodite tõhususe hin-
damisega. Seni oleme viinud arendustegevusi läbi üksikutes koolides vastavalt 
koolide endi soovile. See pigem üksikutele juhtumitele tuginemine on andnud 
palju väärtuslikke ideid, mida avame ka käesolevas käsiraamatus. Väga tänulikud 
oleme õpetajatele, kes on andnud oma panuse üldpädevuste arendamisideede 
väljatöötamisse ja testimisse. Raamatu igas peatükis esitatakse ka soovitused 
üldpädevuse tagasisidestamiseks õpilastele, kasutades tagasisidelehe näidist. 
Selle tagasisidelehe struktuur rajaneb hindamisvahenditel, mida meie oma uurin-
gus kasutasime, aga loodetavasti saab sellest mõtteid ka muul viisil kogutud 
andmetele tuginedes üldpädevuste tagasisidestamiseks. Seejuures on esitatud 
ka näidissoovitused, mis suunavad oma tulemustest aru saama ja kavandama 
edasist õppimist kas iseseisvalt või koostöös kaasõppijatega. Neist soovitustest 
võiks kasu olla õpetajatele oma töö planeerimisel. Meie ülesandeks ei olnud 
Haridus- ja Teadusministeeriumi palvel välja töötada hindamisvahendeid, mida 
saaksid kasutada õpetajad. Mõnel juhul, näiteks õpipädevuse hindamisel, oleme 
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siiski hindamisvahendid välja toonud. Teistel juhtudel on üldpädevuste hinda-
misest huvitatud koolid teretulnud meie uurijatega ühedust võtma, et koostöös 
üldpädevusi hinnata.

Oma aruteludes oleme jõudnud veendumusele, et meie uuritud üldpädevuste 
erinevate dimensioonide vahel esineb kattuvusi. Me ei oska aga empiirilistele 
andmetele tuginedes praegu veel öelda, millised need kattuvused on. Seega 
potentsiaalselt võiks tulevikus rääkida väiksemast hulgast üldpädevustest, kui 
me seda täna teeme. Samuti võiks tulevikus saada selgeks, millised on võtme-
pädevused, mis on aluseks teiste üldpädevuste arengule. Selle avastamiseks on 
vaja uuringut, milles hinnatakse suure hulga samade õpilaste puhul erinevaid 
üldpädevusi korduvalt läbi gümnaasiumi. See uuring võimaldaks luua tervikliku 
üldpädevuste süsteemi, mida seni ei ole meile teadaolevalt loodud veel kusa-
gil maailmas. Oma tööd alustades oli meilgi selline ambitsioon, kuid õige pea 
sai selgeks, et koolidel ei ole võimalik nii paljudele üldpädevustele samal ajal 
keskenduda, sest mõnikord vajas vaid ühe üldpädevuse hindamine pea tundi 
aega. Seetõttu seadsime endale ka lisaülesandeks leida algselt koostatud või 
kohandatud hindamisvahenditest väiksem hulk küsimusi, millega saame pii-
savalt usaldusväärsel tasemel hinnata neid üldpädevuste dimensioone, mis on 
empiiriliselt eristatavad. Nii uurisime samu õpilasi läbi kõigi kolme gümnaa-
siumiaasta, kuid meie poolt 11. ja 12. klassis kasutatud hindamisvahendid olid 
juba vähem mahukad kui 10. klassis kasutatud. Seega oleme teinud eeltöö, et 
tulevikus saaks väiksema ajakuluga hinnata erinevaid üldpädevusi.

Kui suudame üldpädevusi hinnata, siis saame seada sihte ka nende arendamiseks. 
Korduv hindamine võimaldab aru saada, millised on erinevad üldpädevused 
tüüpiliselt ühes või teises klassis ja kuidas on need muutunud läbi aastate. Mõne 
üldpädevuse puhul saame rääkida kõrgemast või madalamast tasemest. See 
võimaldab ka võrdlust klassi või kooli keskmisega. Mõne üldpädevuse puhul 
saame rääkida vaid muutustest ja ühises analüüsis tuleb jõuda arusaamale, kas 
see muutus oli hea või mitte. Kui oleme muutustest teadlikud, siis saab tagasi 
mõelda viimaste aastate tegevustele ja hinnata nende mõju. Käesolevas käsiraa-
matus oleme sünteesinud kokku kirjandusanalüüsist leitud erinevate üldpädevuste 
arendamise meetodid ning need meetodid, mida katsetasime ise Eesti koolides. 
Oleme seisukohal, et üldpädevuste arendamine peab toimuma teadlikult ja mõtes-
tatult erinevate ainekursuste raames, aga mitte eraldi õppeainena. Lisaks sellele 
tutvustame erinevaid tegureid, mis vajavad pädevuste arendamisel arvestamist, 
ning ka võimalikke vigu, mida tasub vältida. Iga pädevuse puhul tutvustame ka 
meie oma uuringutele tuginevalt gümnaasiumiõpilaste üldpädevust ja analüü-
sime, mida oleks vaja Eesti gümnaasiumides rohkem tähele panna. Kõige lõpuks 
esitame iga üldpädevuse kohta õpetajatele soovitused lisamaterjalide lugemiseks 
ning mõned küsimused peatüki kokkuvõtteks ja teema edasiseks mõtestamiseks.
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Kuidas seda käsiraamatut kasutada? Usume, et esmalt võiks iga õpetaja selle läbi 
töötada ja enda jaoks lahti mõtestada. Seejärel oleks vajalik oma kooli õpetajate 
ühisarutelu, milles sünnib jagatud arusaam üldpädevustest ning nende hinda-
mise ja arendamise võimalustest. Üldpädevuste arendamine ei ole ilmselt kuigi 
tõhus, kui sellega tegeleb vaid üks või teine klassi õpetav õpetaja. Nii on vaja, 
et õpetajad lepiksid omavahel kokku, kuidas teha koostööd nii kavandamise, 
õpetamise kui ka hindamise ja tagasisidestamise etapis. Osa üldpädevustest on 
sellised, mille arendamine sobib rohkem ühte või teise ainekursusse ja osa sel-
lised, mida toetavad hästi mitmed ainekursustevälised tegevused. Üldpädevuste 
hindamine meie uurimisprojektis toimus enamasti korra aastas küsimustike või 
testide abil. Õpetaja töös saab sellist lähenemist kasutada samuti suhteliselt harva. 
Selle kõrval peaks käsiraamatus avatu põhjal tegelema õpetajad üldpädevuste 
kujundamise ja tagasisidestamisega regulaarselt igal nädalal.

Gümnaasiumi üldpädevuste käsiraamatu koostamine on olnud põnev protsess, 
milles on kaasa löönud väga paljud ülikooli teadlased, aga ka õpetajad ja kooliju-
hid. Minu eriline tänu kuulub Äli Leijenile, kellega koos alustasime gümnaasiumi 
üldpädevuste arendamise projekti vedamist, otsisime meeskonnakaaslased ja 
töötasime välja projekti metoodika. Kuigi tema nime ei ole raamatu ühegi peatüki 
juures, võib tema ideedest kantut leida läbivalt käsiraamatu erinevates osades. 
Kogu meeskonnaga oleme väga tänulikud Haridus- ja Teadusministeeriumile töö 
finantseerimise, aga eriti mitmete ministeeriumitöötajate väärtusliku tagasiside 
eest. Suur tänu kuulub ka paljudele õpetajatele, kes projekti erinevatel etappidel 
on panustanud ideede tagasisidestamisel, katsetamisel koos õpilastega või kirja-
pandu retsenseerimisel. Meie ühistes aruteludes on sündinud palju väärtuslikke 
mõtteid. Arendusprotsessi juhina olen ülimalt tänulik kõigile kaasteelistele, kuid 
samas mõistan, et see tee ei ole veel lõppenud. See käsiraamat kajastab meie 
hetketeadmist ja arusaama üldpädevustest, kuid uuringutega on vaja jätkata. 
Seega on teretulnud tagasiside raamatus esitatud mõtete kohta. Üheskoos saame 
liikuda üldpädevuste veelgi parema mõistmise, hindamise ja arendamise suunas.

Margus Pedaste
Käsiraamatu koostaja ja gümnaasiumi üldpädevuste arendamise projekti juht
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2. kultuuri- ja väärtuSpädevuS

anni tamm

Kultuuri- ja väärtuspädevus on teadmiste, hoiakute ja oskuste kogum, mis 
võimaldab mõista ennast ja teisi kultuurilises kontekstis ning ühiskonnas 
edukalt tegutseda. Kultuuri- ja väärtuspädevuse arendamise lähtepunktid 
on muu hulgas koostöö, süsteemsus ja põimimine õppetööga. Siin peatükis 
jagame ideid, kuidas mitmesuguste uurimisprojektide, arutelude ja simulat-
sioonide abil kultuuri- ja väärtuspädevuse arengut toetada. Selgitame, 
kuidas gümnaasiumiõpilaste kultuuri- ja väärtuspädevus areneb ning milline 
on erinevate sotsialiseerijate mõju.

2.1. Mis on kultuuri- ja väärtuspädevus?

Kultuuri- ja väärtuspädevust defineeritakse gümnaasiumi riiklikus õppekavas 
kui „suutlikkust hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide 
ja eetika seisukohast; tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste ini-
mestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripä-
randiga ning nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada kunsti ja loomingut ning 
kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada 
inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma väärtus-
hinnanguid ja arvestada nendega otsuste langetamisel; olla salliv ja koostöö-
aldis ning panustada ühiste eesmärkide saavutamisse“ (Gümnaasiumi riiklik 
õppekava, 2014).

Teaduskirjanduses ei ole kultuuri- ja väärtuspädevust terviklikult käsitletud. 
Näeme kahte peamist suunda: uuritakse 1) kultuuripädevust kitsalt rahvuskul-
tuuri kontekstis ning 2) väärtuste arengut ja kujundamist. Kuna aga kultuur ja 
väärtused on omavahel tugevalt seotud, räägime me selles peatükis kultuuri- ja 
väärtuspädevusest kui tervikust. Samas tunnistame, et selle pädevuse selge 
määratlemine nõuab veel täiendavat tööd. Meie teaduskirjanduse analüüsi põh-
jal loodud definitsioon langeb suures osas õppekavas tooduga kokku, kuid on 
mõneti kitsam ja piiritletum: kultuuri- ja väärtuspädevus hõlmab teadmisi 
ja teadlikkust kultuurinähtusest ning nii enda kui ka teiste kultuuridest ja 
väärtustest, erinevatest kultuuridest huvitumist ja nende austamist ning 
oskust erinevates kultuurides kohaselt käituda. Kultuuri- ja väärtuspädevus 
võimaldab mõista ennast ja teisi kultuurilises kontekstis ning ühiskonnas edukalt 
tegutseda. Järgnevalt selgitame põhjalikumalt, mis kultuuri- ja väärtuspädevus 
on, alustades seejuures kultuuri ja väärtuste tähendusest.
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2.1.1. Kultuur

Kultuuri kui nähtuse mõistmine ning sellest tulenevalt ka mõiste ise on aja 
jooksul muutunud. Erinevad teadusvaldkonnad on rõhutanud inimolemise 
ja -tegevuse erinevaid aspekte, tehes seda tihtipeale üksteisele vastanduvalt. 
Kultuuri käsitlemisel toetume interdistsiplinaarsele lähenemisele, haarates nii 
kultuuriantropoloogilise, kultuurisemiootilise kui ka sotsiaalpsühholoogilise 
vaate. Erinevaid käsitlusi sünteesides võib kultuuri mõtestada kui sotsiaalset 
kohastumust, mis koosneb end grupina määratlenud indiviidide 1) väärtustatud 
nähtustest ja väärtustamiskoodidest, 2) neil põhinevatest maailmakirjeldustest, 
3) eelnevaist kantud hoiakutest (sh mentaliteedist, stereotüüpidest jne) ning         
4) neile tuginevatest otsustest ja tegutsemistest ning 5) tegutsemise tulemustest 
(Barkalaja, 2007). Kultuuri olemuse selgitamiseks kasutatakse väga erinevaid 
metafoore, näiteks sibul, jäämägi või puu. Kuigi kultuur on dünaamiline ja 
pigem protsess kui objekt, on nimetatud metafooridega püütud edasi anda seda, 
et kultuuril on silmaga võrdlemisi lihtsasti nähtav osa ning raskesti, kui mitte 
võimatult, nähtav osa. 

Joonis 1. „Kultuuripuu“ – üks metafooridest kultuuri käsitlemiseks
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Joonisel 1 on selle ilmestamiseks kasutatud puu metafoori, kuid puul toodud 
näited pole kindlasti kõikehõlmavad. Maapealne osa on see, mida me võime 
näha. Maapealset osa mõjutab aga tugevalt maa-alune osa ehk et maa-aluse 
osa kohta teeme sageli järeldusi selle kaudu, mida me näeme (nt näeme inimest 
teatud viisil käitumas ja võime selle alusel arvata, et tema jaoks on üks või teine 
väärtus oluline). 

Kultuurist rääkides on oluline sisse tuua ka identiteedi mõiste, mis seob kultuuri- 
ja väärtuspädevuse enesemääratluspädevuse, aga ka sotsiaalse ja kodanikupäde-
vusega. Identiteet on lühidalt öeldes kokkuleppeline enesemääratlus (Barkalaja, 
2007). Sagedamini räägitakse rahvuslikust identiteedist ja rahvuskultuurist, 
kuid samavõrd olulised on kuuluvused teistesse gruppidesse ning selle pinnalt 
kujunevad identiteedid ja kultuurid. Näiteks moodustuvad grupid keeleliste, 
ideoloogiliste, usuliste, rassiliste, rahvuslike, organisatsiooniliste, erialaste ja 
huvitegevuslike tunnuste alusel ning igal taolisel grupil on oma kultuur. Kultuur 
on seejuures oma olemuselt alati ühesugune. Küsimusele „Mis kultuur on?“ 
anname alati sama vastuse. Erineb aga see, milline üks või teine kultuur on.

Kui eelnevat loetelu gruppidest ja nendega kaasnevatest kultuuridest piiritleda, 
võib olulisemana välja tuua järgmist:

• Etniline identiteet ja kultuur: etnilisel grupil on ühine päritolu, ühine n-ö 
kujunemise lugu. Märksõnadeks on rahvus, hõim. Näiteks eestlastel ja 
Eestis elavatel venelastel on erinev etniline identiteet ja kultuur.

• Usuline identiteet ja kultuur: näiteks kristlane, budist, moslem või hindu. 
Siia alla kuulub ka enda identifitseerimine ateistina.

• Professionaalne identiteet ja kultuur: see on seotud erialaga. Lastel on 
professionaalseks identiteediks õpilane, õpetajatel õpetaja. 

• Organisatsiooniline identiteet ja kultuur: see on laiem mõiste (st et ka 
näiteks riiki võib mõista kui organisatsiooni), kuid seda võib ka piiritleda 
asutustega, näiteks kool. 

• Huvitegevuslik identiteet ja kultuur: inimesi ühendab huviala (nt kunstiring 
või markide kogujad) või sõpruskond.

Mõnel tasandil võime piirduda ühe grupiga (nt etniline), kuid mõnel tasandil 
võime välja tuua mitmeid erinevaid gruppe (nt käime mitmes huvialaringis ja 
kuulume mitmesse sõpruskonda).

Gruppides kujuneb oma kultuur, kuid samas säilivad ka grupisisesed erinevused. 
Grupi tasandil räägime me grupi keskmistest väärtustest, tõekspidamistest või 
käitumisviisidest, mis aga ei kehti ühtviisi iga üksikliikme kohta (paralleeli 
võiks tuua näiteks Eesti keskmise palgaga). Millest grupisisene varieeruvus 
tuleneb? Kultuur on õpitud. Kultuur edastatakse inimesele teiste grupiliikmete, 
aga ka grupiväliste sotsialiseerijate (nt meedia) kaudu. Iga inimene puutub kokku 



13

mõneti erineva kombinatsiooniga sotsialiseerijatest. Samuti mõjutab inimene 
ise seda, kuidas teda sotsialiseeritakse ning mille ta talle edastatust omaks 
võtab. Indiviidi ja grupi tasandi eristamine on oluline muuhulgas stereotüüpse 
mõtlemise vältimiseks. Üks indiviid grupist ei esinda kogu gruppi: me ei saa 
ühe eestlase põhjal öelda, milline on eestlaste kultuur või ühe õpilase põhjal 
teha järeldusi kooli kultuuri kohta.

2.1.2. Väärtused

Väärtused on motivatsioonilised konstruktid, mis hõlmavad uskumusi eesmärkide 
ja nende sobilike saavutamisviiside kohta. Lihtsalt öeldes näitavad väärtused, 
mis on inimesele elus oluline. Väärtuste käsitlemisel on tänapäeval üheks popu-
laarsemaks teooriaks Schwartzi väärtuste teooria (1992, 1994), mille järgi on 
väärtustele omased järgnevad kuus tunnust:

1. Väärtused on seotud tundeseisundiga. Kui teatud väärtus on aktiveeritud, 
seostub see tugevalt tundega. Näiteks inimene, kelle jaoks on hoolivus ja 
teistest lugupidamine oluline, muutub tõenäoliselt ärevaks, kui kuuleb 
kiusamisjuhtumitest. Kiusamine on vastuolus tema väärtustega.

2. Väärtused on soovitud eesmärgid, mis motiveerivad teatud viisil käituma. 
Näiteks kui inimese jaoks on õiglus oluline, siis ta on motiveeritud õiglust 
looma. Selleks aga, et inimene oma väärtustele vastavalt käituks, on olu-
line, et ta oleks oma väärtustest teadlik. See võib tunduda imelik – kuidas 
inimene siis ei tea või teadvusta, mida ta oluliseks peab? Kui sageli me aga 
küsime näiteks lastelt, et mida nemad väärtustavad? Kui inimest ei ole 
suunatud sellele mõtlema, ei pruugi ta tõesti oma kogu väärtussüsteemi 
teadvustada.

3. Väärtused on situatsioonideülesed. See tähendab, et kui inimese jaoks on 
ausus oluline, siis ta väärtustab seda nii kodus, tööl kui ka sõpradega aega 
veetes. Ühest kontekstist teise liikudes inimese põhiväärtused ei muutu.

4. Väärtused on kui standardid, mis mõjutavad inimese otsuseid, hinnanguid 
ja käitumist. Väärtused annavad infot selle kohta, mis on õige ja mis vale, 
mis on õigustatud ja mis väärtuslik. Kui taas kasutada kiusamise näidet, 
siis hinnang, mille inimene sellele annab, on tugevalt seotud tema väärtus-
tega – kui oluline on tema jaoks näiteks võim ja domineerimine või hooli-
vus ja teiste austamine.

5. Väärtusi saab järjestada nende olulisuse alusel. Kõik väärtused ei ole ini-
mesele võrdselt olulised.

6. Inimese käitumist mõjutavad samaaegselt mitu erinevat väärtust. Näiteks 
kirikus käimine võib peegeldada traditsioonide ja ka konformsuse olulisust.



14

Schwartz eristas kümmet põhiväärtust: enesemääratlemine (iseseisev mõtlemine 
ja käitumine), stimulatsioon (uudsus, põnevus, väljakutsed), hedonism (elu nauti-
mine), saavutus (isiklik edu), võim (sotsiaalne staatus, domineerimine), turvalisus 
(stabiilsus, turvatunne), konformsus (sotsiaalsete ootuste, normide järgimine), 
traditsioonid (tavade austamine), heasoovlikkus (lähedaste heaolu väärtustamine) 
ja kõikehaaravus (tolerantsus, loodus).Need väärtused on üsna abstraktsed ja 
neid ei saa jagada n-ö headeks ja halbadeks. Iga väärtus võib avalduda mitmes 
erinevas situatsioonis, käitumises, otsuses ja hinnangus. Kirjandusest võime 
leida seoseid näiteks heasoovlikkuse ja prosotsiaalse käitumise vahel (nt Mayton, 
Diessner, & Granby, 1996; Menesini, Nocentini, & Camodeca, 2013) või saa-
vutuse ja erinevate õppeainete väärtustamise vahel (Fries, Schmid, & Hofer, 
2007). Siinkohal tuleb aga rõhutada, et on olemas siiski ka teatud moraalsed 
arusaamad, mida tuleks kindlasti õpilastes arendada. Näiteks looduse hoidmine, 
ausus ja sõbralikkus.

2.1.3. Kultuuri- ja väärtuspädevus

Kultuuri- ja väärtuspädevus tähendab lihtsustatult öeldes eelnevalt kirjutatu 
mõistmist. Teaduslikuma definitsiooni järgi on kultuuri- ja väärtuspädevus 
teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis võimaldab efektiivselt ja kohaselt 
suhelda erineva kultuuritaustaga inimestega (Asaratnam & Banerjee, 2011; 
Behrnd & Porzelt, 2012; Peng & Wu, 2016). Täpsemalt hõlmab see üldpädevus 
järgmisi teadmisi, hoiakuid ja oskusi.

Kognitiivne: teadmised ja teadlikkus
• arusaam kultuurist ja selle avaldumisvormidest
• arusaam sellest, kuidas kultuur mõjutab meie mõtlemist, käitumist, 

maailmavaadet
• teadmised ja teadlikkus kultuurilistest sarnasustest ja erinevustest       

(nt väärtustes, traditsioonides, praktikates)
•  teadmised piirkonnast ja selle sotsiaalsest organiseeritusest

Afektiivne: hoiakud
• huvi ja austus enda ja teiste kultuuride vastu
• huvi suhelda teistest kultuuridest pärit inimestega
• eelarvamuste vältimine
• positiivne hoiak enda ja teiste kultuuride suhtes
• kultuuriliste erinevuste aktsepteerimine ja tundlikkus nende suhtes
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Käitumuslik: käitumine ja oskused
• oskus suhtlusstiile eristada ning neid efektiivselt kasutada
• oskus oma käitumist kultuuriliste erinevuste alusel kohandada ning erine-

vates kultuurikontekstides sobivalt käituda
• enda ja ühiskonnas oluliseks peetavatest väärtustest lähtuv käitumine

Kultuuri- ja väärtuspädevuse üks oluline komponent on orienteerumine erine-
vates identiteetides ja kultuurides. Näiteks teadvustamine, et koolis olen ma 
õpilase rollis ning jagan kaasõpilaste ja õpetajatega sarnast koolikultuuri. Minnes 
jalgpallitrenni teadvustan, et dominantsemaks muutub minu kui jalgpalluri või 
teatud jalgpallimeeskonna identiteet ja selle pinnalt kujunev kultuur. 

Kultuuri- ja väärtuspädevuse kolm dimensiooni (kognitiivne, afektiivne ja käi-
tumuslik) on omavahel seotud – muutes ühte, võivad muutuda ka teised. Mõistlik 
on eeldada, et inimese teadmised, hoiakud ja käitumine on kooskõlas, kuid alati 
ei pruugi see nii olla (nt võib inimene teada, et suitsetamine on kahjulik, kuid 
ta suitsetab siiski). Palju on uuritud ning leitud tõestust sellele, et teadmiste ja 
hoiakute kujundamise kaudu saab muuta käitumist ning et suurem ja asjakohasem 
teadmistepagas suurendab hoiakute mõju inimese käitumisele.

Kui kitsamalt väärtustele keskenduda, siis kultuuri- ja väärtuspädevuse konteks-
tis on oluline, et väärtused oleksid omavahel kooskõlas (vt joonis 2). Schwartzi 
teooria järgi on kümme põhiväärtust organiseeritud väärtussüsteemiks kahe 
dimensiooni abil: alalhoidlikkus (turvalisus, sotsiaalne kord, stabiilsus, tradit-
sioonid) vs. avatus muutustele (loovus, vabadus, iseseisvus, seiklus, põnevus) 
ning eneseületamine (abivalmidus, ausus, lojaalsus) vs. eneseupitamine (jõukus, 
võim). Schwartzi teooria aitab mõista, millised sisemised konfliktid võivad 
tekkida, kui teismelised tahavad mitmeid eesmärke samal ajal saavutada. Samal 
ajal ja samas olukorras ei saa võrdselt oluliseks pidada väärtusi, mis paiknevad 
vastandlikes dimensioonides. Oluline on õppida, millised väärtused on omavahel 
kooskõlas ja soodustavad üksteise aluseks olevate motivatsiooniliste eesmärkide 
saavutamist ning millised on vastuolus ja mille vahel tekib konflikt, kui neid 
samal ajal soovida. Kuidas võiks avalduda väärtustevaheline vastuolu? Kujutame 
ette, et on üks tore Tiina. Tiinale meeldib rokkmuusika ning sellega seostuv 
elustiil. Ta tahaks ka oma välimuses – soengus ja riietuses – seda väljendada. Siit 
loeme välja, et tema jaoks on oluline enesemääratlemine. Samas on tema jaoks 
olulised ka ühiskonnas valitsevad normid ja nendest kinni pidamine. Ühiskond, 
kus ta elab, ei soosi sellist väljanägemist nagu rokkmuusikutel kombeks. Tema 
jaoks on seega ka konformsus oluline. Need kaks väärtust – enesemääratlemine 
ja konformsus – on omavahel vastuolus. Kui mõlemat samal ajal soovida, tekib 
sisemine konflikt ja pinge.
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Lisaks on Schwartzi teooria järgi oluline väärtuste situatsioonideülesus. Teatud 
määral võivad küll väärtused eri kontekstides erineda (vastavalt konteksti nõud-
mistele), kuid samas peaks esinema põhiväärtustes ka n-ö sisemine järjepidevus 
– eri kontekstides oluliseks peetavad väärtused peaksid olema kuigivõrd sarnased. 
Osa autoreid käsitleb väärtusorientatsiooni kui maailmavaadet (nt Carter, Yeh, 
& Mazzula, 2008). Sellisel juhul on situatsioonideülesus veelgi kesksem, sest 
see toetab minapildi terviklikkust ja psühholoogilist kohanemist.

Joonis 2. Väärtussüsteem Schwartzi teooria järgi. Kaks dimensiooni asetsevad 
joonisel diagonaalis

Kokkuvõttes tähendab kultuuri- ja väärtuspädevus teadmisi ja teadlikkust kul-
tuurinähtusest ning nii enda kui ka teiste kultuuridest ja väärtustest, erinevatest 
kultuuridest huvitumist ja nende austamist ning oskust erinevates kultuurides 
kohaselt käituda. Eraldi võib rõhutada veel väärtussüsteemi sisemist kooskõla 
ning väärtuste situatsioonideülesust. Lisaks on iga pädevuse puhul oluline see, 
et õpilane ise selle pädevuse tähendust ja olulisust mõistaks. Ka täiskasvanutena, 
kes me laste kultuuri- ja väärtuspädevuse arengut toetame, peaksime lisaks päde-
vuse olemusele lahti mõtestama selle olulisuse. Juhendmaterjali sissejuhatuses 
oli pädevust defineeritud kui millegi tegemiseks vajalikku teadmiste, oskuste 
ja hoiakute kogumit. Mille tegemiseks on kultuuri- ja väärtuspädevust vaja? 
Lähtudes riiklikus õppekavas toodud definitsioonist ja meie uurimisprojekti 
„Üldpädevuste arendamine gümnaasiumis“ tulemustest, võib öelda, et kultuuri- 
ja väärtuspädevus on eelkõige vajalik kultuuri ja väärtuste (taas)loomiseks ja 
säilitamiseks ning kultuuriliselt erinevate inimeste mõistmiseks ja nendega 
suhtlemiseks ning suhete loomiseks. 

AVATUS 
MUUDATUSTELE

Iseseisev mõtlemine ja 
tegutsemine

ENESEÜLETAMINE

Orienteeritus 
teiste heaolule

ALALHOIDLIKKUS

Stabiilsus, 
enesepiiramine

ENESEUPITAMINE

Orienteeritus 
enda heaolule

Stimulatsioon
Eneseääratlemine

Hedonism

Kõikehaaravus
Heasoovlikkus

Konformsus
Traditsioonid

Turvalisus

Saavutus
Võim
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Kultuuri- ja väärtuspädevus soodustab kokkuvõtvalt:
• enda mõistmist: kes ma olen; milline on minu päritolu;
• teiste mõistmist: miks teine inimene käitub minust erinevalt või teeb 

teistsuguseid otsuseid;
• inimeste omavahelist suhtlemist: erinevuste aktsepteerimist ning suutlik-

kust üksteise eripäradega kohaneda;
• grupi/ühiskonna sisemist ühtsust ja kuuluvustunnet;
• kultuuride säilitamist ja taasloomist. 

2.2. Kuidas kultuuri- ja väärtuspädevust 
arendada?

Kolmanda kooliastme väärtuspädevuse arengut on põhjalikult käsitletud Eve 
Kikase juhitud projektis, mille tulemused on kajastatud kogumikus „Õppimine 
ja õpetamine kolmandas kooliastmes: üldpädevused ja nende arendamine“. 
Väärtuspädevuse peatükk selles kogumikus (Tulviste & Tamm, 2015) pakub 
asjakohaseid teadmisi ka gümnaasiumiõpilaste väärtuspädevuse arendamiseks. 
Põhimõtted, millest seal on räägitud, on kajastatud ka käesolevas juhendma-
terjalis. Suurim erinevus on see, et antud juhendmaterjal käsitleb kultuuri- ja 
väärtuspädevust terviklikumalt (mitte ainult väärtuspädevust) ning seda koos-
tades on silmas peetud just gümnaasiumiõpilasi ja nende arengulisi eripärasid.

Kultuuri- ja väärtuspädevuse arendamiseks ei ole ühte ainuõiget meetodit. 
Järgnevalt kirjeldatud meetodid on vaid mõned paljudest. Küll on aga teatud 
põhimõtted, mida olenemata meetodist kultuuri- ja väärtuspädevuse arendami-
sel järgida. Nii nagu õppeainete õpetamine on ka kultuuri- ja väärtuspädevuse 
arendamine efektiivseim, kui lähtuda nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest – 
enesejuhtimine, konstruktivism ja koostöisus. Lihtne oleks ju anda õpilastele 
loetelu sellest, millised peaksid olema nende teadmised, hoiakud ja käitumine 
ning väärtussüsteem. See ei toeta aga kultuurist ja väärtustest sügava arusaama 
kujunemist. Oluline on õpilastega kõigepealt pädevuse enda üle arutleda – mis 
see on ja miks see vajalik on. Selleks, et õpilased oma arengut ise jälgiksid ja 
pädevust teadlikult arendaksid ja rakendaksid, peavad nad mõistma, millest 
vastav pädevus koosneb. Kultuuri- ja väärtuspädevus ja selle arendamine eeldab 
õpilastelt eneseteadlikkust, eneseanalüüsi ja kogemuste reflekteerimist. Õpetajal 
on õpilasi igakülgselt toetav roll. Näiteks on oluline näidata ühenduskohti päde-
vuse ja ainesisu vahel ning nähes kultuuri- ja väärtuspädevuse rakendamist (nt 
õpilane teeb või ütleb midagi asjakohast), juhtida sellele õpilaste tähelepanu.
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Järgnevalt on kirjeldatud viit kultuuri- ja väärtuspädevuse arendamise mee-
todit. Igat meetodit saab kasutada eraldiseisvalt. Samas ei ole soovitatav vaid 
ühe meetodiga piirduda, sest meetodid on üksteist täiendavad ning soovitatav 
on neid kombineerida. Iga meetodi alguses on uuesti välja toodud kultuuri- ja 
väärtuspädevuse komponendid ning rasvases kirjas esitatud need, mida antud 
meetod enim arendada võimaldab. 

Juhendmaterjal on loodud süstemaatilisele teaduskirjanduse analüüsile tugine-
des. Kirjeldatud on neid meetodeid, mille efektiivsust on testitud. Lisaks on siin 
läbiviidud analüüsi tulemustega kooskõlas olevaid näiteid koolides kasutatavatest 
meetoditest, eelnevalt viidatud Eve Kikase juhitud üldpädevuste uurimisprojektist 
ning varem Tartu Ülikoolis läbiviidud projektidest. Kirjeldatud meetodeid võib 
kohandada vastamaks paremini konkreetse klassi eripäradele. Meetodeid juba 
katsetanud õpetajate kogemused näitavad ka, et kultuuri- ja väärtuspädevuse 
arendamine ei pea olema eraldiseisev tegevus. Kõiki meetodeid saab edukalt 
põimida teiste õppetegevustega.

2.2.1. Uurimisprojektid

Mida võimaldab enim arendada?

• Õpilasel on teadmised ja teadlikkus kultuurinähtusest ning nii enda  
 kui ka teiste kultuuridest ja väärtustest.
• Õpilase väärtused on omavahel kooskõlas ja situatsioonideülesed. 

• Õpilane huvitub kultuuridest ja austab neid.

• Õpilane oskab erinevates kultuurides kohaselt käituda.

• Õpilane mõistab kultuuri- ja väärtuspädevuse tähendust ja olulisust.

Uurimisprojektid võimaldavad arendada eelkõige teadmisi ja teadlikkust kul-
tuuridest ja positiivseid hoiakuid nii enda kui ka teiste kultuuride suhtes (kul-
tuuridest huvitumine, nende austamine, stereotüüpse mõtlemise vähendamine). 
Teadmiste, hoiakute ja väärtuste kujundamise kaudu saab aga mõjutada ka käitu-
mist. Soovitatav on uurimisprojekte koostada grupitööna, et saavutada sügavam 
arusaam uuritavast (nt jõutakse kahekesi läbi töötada suurem hulk materjali ning 
lisandub vajadus arutleda, argumenteerida, teha ühiseid kokkuvõtteid). Õpetajana 
tuleks aga jälgida, et õpilaste vahel koostöö tõesti toimuks.

Järgnevalt esitatud ideed tulenevad Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud 
ning Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse läbi viidud 
projektist „Riikliku õppekava läbivate teemade pädevuste tagasiside kogumise 
vahendite koostamine“ (2011‒2013). Nendesse ideedesse võib aga suhtuda ka kui 
inspiratsiooniallikasse ning ise neid julgelt täiendada või nende alusel sootuks 
uusi uurimisprojektide teemasid välja töötada. Kindlasti tasuks varieerida seda, 
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millisele kultuurilisele identiteedile ja sellega kaasnevale kultuurile õpilased 
uurimisprojektides keskenduvad. Praegusel kujul käsitlevad ideed kooli ning 
erinevate rahvuste ja etniliste gruppide kultuure. Igat ideed saab kohandada nii, 
et uurimise all oleks mõni teine kultuuriline identiteet ja kultuur (nt huvialaga 
seonduv, usuline või professionaalne).

• Koolipärimus (1. septembri aktus, õpetajate päev, hüüdnimed jne): kirjel-
damine ja arutelu, võimalusel kommete võrdlus teiste koolidega, muutused 
koolipärimuses (hiljutised või pikemas plaanis, millega need olid seotud).

• Koolimuuseumi/näituse/infolehe/esitluse koostamine: teema valik, esemete 
ja andmete kogumine, vaatlemine, valik ja esitlemine. Oma ja teiste tege-
vuse kirjeldus ja arutelu. Ülesande eesmärgiks on jälgida tehtavaid valikuid 
kultuurinähtuse või -sündmuse esitlemisel.

• Rahvaste/inimrühmade esitamine kirjanduses, anekdootides jne. Võrrelda 
nt ühe inimrühma (piirkonna, ameti, vms järgi) või rahvuse kujutamist 
teise rahvus-/inimrühma poolt ja/või eri perioodidel (nt praegu ja nõukogude 
ajal) või võrrelda erinevate inimrühmade/rahvuste kujutamist ühe žanri 
piires. Tuua sisse ajaloolis-kultuuriline taust, selgitamaks põhjusi. Arutleda, 
mida taheti sellise kirjeldusega enda puhul rõhutada (nt kui eestlased teevad 
nalja lätlastest või lätlased eestlastest).

• Teha intervjuu sugulasega mõne ajaloosündmuse kohta ning võrrelda seda 
samade sündmuste kujutamisega ilukirjanduslikus teoses, ajalooraamatus 
või (populaar)teaduslikus artiklis. Millised on sarnasused, millised erine-
vused?

• Reisifotod ja nende põhjal kultuuri tutvustamine: oma reisikogemuse 
edasiandmine, selle kultuuriruumi tutvustamine oma fotode abil. Mida 
ma pildistasin / reisides üldiselt pildistan ja miks?
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Ülesannet koostades tasub mõelda ka sellele, kuidas õpilased vastastikku omanda-
tud teadmisi jagada saaksid (nt lühiettekanded tunnis, seinale kleebitavad postrid 
vms) ning kuidas toetada õpilaste refleksiooni (nt suuline arutelu või esitada 
kirjaliku töö osana refleksioon). Refleksiooni eesmärgiks antud kontekstis on 
toetada õpilaste kultuuri- ja väärtuspädevuse arengut – suunata neid sügavamalt 
mõtlema sellele, mida nad kultuuride kohta õppisid ja kuidas oma kultuuri- ja 
väärtuspädevuse arendamisse panustasid. Õpilaste refleksiooni suunamiseks 
võib kasutada näiteks järgnevaid küsimusi, mis aitavad ühtlasi õpilasel ka oma 
õppimist analüüsida:

❶②③ KIRJELDAV: mis toimus?

• Mida ma tegin? Mis oli ülesanne? 
• Kas ma saavutasin oma eesmärgid? Kas ma saan ülesande eri osadest ja 

nende omavahelistest seostest aru? Kas ma täitsin ära kõik ülesandes nõutu? 

①❷③ KRIITILINE: mis läks hästi ja mida saaks paremini teha?

• Kas minu kasutatud strateegiad, oskused ja meetodid olid selle ülesande 
jaoks efektiivsed? Milliste tulemusteni valitud lähenemine viis – kas see 
oli tõhus või oleksin ma näiteks saanud mõne tegevuse ära jätta või tegevuste 
järjestust muuta?

• Kui hästi mul läks? Mis töötas ja mis vajaks parandamist? 

①②❸ SÜNTEESIV: miks see oluline on ning kuidas seostub kultuuri-  
        ja väärtuspädevusega?

• Millal ma varem midagi sellist teinud olen? Mil moel sarnanes antud 
ülesanne varasematega?

• Kas ma mõistan, kuidas konkreetne ülesanne seostub minu kultuuri- ja 
väärtuspädevusega?

• Mida ma õppisin enda ja teiste kultuuride kohta? Kus ja kuidas saaksin ma 
ülesandes tehtut ja õpitut kasutada? Mida ma õppisin oma tugevuste ja 
arendamist vajavate külgede kohta? Kuivõrd olen oma kultuuri- ja väär-
tuspädevust arendanud?

• Mida ma kultuuri- ja väärtuspädevuse arendamiseks järgmiseks tegema 
peaksin? Kuidas saaksin kasutada oma tugevaid külgi edasijõudmiseks? 
Milliseid samme peaksin astuma oma eesmärkide saavutamiseks?
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2.2.2. Simulatsioonid ja mängud

Mida võimaldab enim arendada?

• Õpilasel on teadmised ja teadlikkus kultuurinähtusest ning nii enda  
 kui ka teiste kultuuridest ja väärtustest.

• Õpilase väärtused on omavahel kooskõlas ja situatsioonideülesed. 

• Õpilane huvitub kultuuridest ja austab neid. 

• Õpilane oskab erinevates kultuurides kohaselt käituda.

• Õpilane mõistab kultuuri- ja väärtuspädevuse tähendust ja olulisust.

Mitmed uurimused näitavad, et otsene kokkupuude teistsuguse kultuuritaustaga 
inimestega ning selle kogemuse lahti mõtestamine arendab kultuuri- ja väärtus-
pädevust (Holmes & O’Neill, 2012; Lumkes jt, 2012; Yang, Kinshuk, Yu, Chen, 
& Huang, 2014). Erinevate mängude ja simulatsioonide kaudu on võimalik seda 
kokkupuudet luua – õpilased saavad kogeda suhtlust teisest kultuurist pärit ini-
mestega ning lahendada kultuurisituatsioonides ette tulevaid probleeme. Seejuures 
ei parane vaid teadlikkus ja teadmised teistest kultuuridest, vaid ka arusaam ja 
teadlikkus enda kultuurist. Clyde Kluckholm (1949) on öelnud, et kalad nüüd 
küll vee olemasolu ei avastanud: „It would hardly be fish who discovered the 
existence of water.“ Kala, kes kogu oma elu on vees elanud, ei tea, et on ole-
mas ka teistsuguseid elukeskkondi ning tema teadlikkus oma elukeskkonnast 
kipub olema üsna madal. Ka inimestena oleme harjunud ennast ümbritseva 
kultuurikeskkonnaga. See, mida ja kuidas me teeme ja mõtleme ning mida me 
väärtustame on meie jaoks niivõrd loomulik ja iseenesestmõistetav, et me ei 
pruugi sellele tähelepanu pöörata. Sageli teadvustame oma kultuuri alles siis, 
kui puutume kokku mõne teistsuguse kultuuriga – teistsuguste traditsioonide, 
uskumuste, väärtuste ja käitumisviisidega.

Mängude ja simulatsioonide kaudu saab arendada kultuuriteadlikkust, teadvus-
tada, mõista ja muuta teadmisi, hoiakuid ja väärtusi ning vähendada stereotüüpset 
reageerimist teistele kultuuridele ja nende esindajatele.

Kõikide mängude ja simulatsioonide puhul on oluline, et need hõlmaks reflek-
siooni ja tagasisidet. Ükski mäng ega simulatsioon ei arenda kultuuri- ja väär-
tuspädevust, kui kogetut ei mõtestata läbi. Mis põhjustas arusaamatusi ja prob-
leeme? Kuidas ma olukorraga toime tulin? Mida oleks võinud teha teistmoodi? 
Mida ma sellest õppisin?

Õpetaja suunav roll on reflekteerimisel väga oluline. Õpilaste eelnevad teadmi-
sed ja kogemused mõjutavad seda, kuidas nad mängus toimunut tõlgendavad. 
Õpilane, kellel on raskusi kultuuride eristamise ja kultuuriliste erinevuste ja 
sarnasuste märkamisega, ei pruugi tajuda, et mängulises kultuurisituatsioonis 
probleeme esines või et tema mõne vea tegi.
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Järgnevalt on kirjeldatud Barnga kaardimängu.

Kaardimäng „Barnga“ (Thiagarajan & Steinwachs, 1990)

Mänguks vajalikud täpsemad juhised ja reeglid asuvad lingil 
https://bit.ly/2Vtb37U. 

Esmapilgul võib see mäng tunduda keeruline, kuid pika teksti taga on tegelikult 
peidus üks elevust tekitav ja reeglite poolest lihtne mäng. Materjali on palju 
lihtsalt seetõttu, et iga laudkond saab mängus veidi erineva versiooni reeglitest.

Mängus kogetakse, et hoolimata headest kavatsustest ja mitmetest sarnasustest 
tõlgendavad erineva kultuuritaustaga inimesed asju erinevalt ning võivad järgida 
erinevaid reegleid. Samuti kogetakse seda, mis juhtub, kui meie arusaamad 
ja tõekspidamised on grupis valitsevatest arusaamadest erinevad. Mängijad 
õpivad, et grupis edukaks toimetulekuks tuleb kultuurilisi erinevusi mõista ja 
arusaamatused lahendada. Mängujärgsel arutelul saab suunata õpilasi mõtlema 
sellele, kust nende arusaamad (erinevates eluvaldkondades) pärit on ning kuivõrd 
kasulikud need erinevates uutes olukordades on.

Õpilased moodustavad 4–6-liikmelised laudkonnad. Igale laudkonnale jagatakse 
kaardimängu juhised, mis tuleb mõne minuti jooksul selgeks õppida. Kui juhised 
on selged, korjab õpetaja instruktsioonid laudadelt ära ning edasine verbaalne 
suhtlus on õpilaste vahel keelatud (tohib aga näiteks joonistada ja žestikulee-
rida). Algab turniir. Osa mängijaid lahkub peagi oma kodulaudkonnast ja liigub 
uude laudkonda, kust omakorda osa on liikunud edasi teistesse laudkondadesse. 
Mängima hakates taipavad mängijad, et mitte kõik ei ole reeglitest ühtemoodi 
aru saanud või püüavad sohki teha. Mängijad kogevad ebakindlust, ärritust, viha, 
arusaamatust. Sellest hoolimata turniir jätkub. Sageli püüavad samast lauast 
mitu mängijat samal ajal, omades erinevaid kaarte, võitu saada.

Turniirile järgneval arutelul selgub, et igale laudkonnale anti mõneti erinevad 
juhised. Erinevused on aga vaid kahes aspektis: kas äss on tugev või nõrk kaart 
ning kas trumbiks on ruutu, poti või kas üldse trumpi on. Siin peitubki mängu 
võlu: kõik tundub ja tegelikult peaaegu et ongi ühesugune, kuid vaid paarist 
erinevusest piisab, et inimeste vahel tekiksid pinged ja aru-
saamatused. Osa mängijaid võib küll juba mängides mõista, 
et erinevates laudkondades on erinevad reeglid, kuid nad ei 
pruugi tingimata aru saada, milles need erinevused seisne-
vad. Kui aga ka neid erinevusi juba mängides mõista, tuleb 
siiski tegeleda suhtlustõketega: kuidas verbaalselt kaasmän-
gijatega suhtlemata probleemile lahendus leida.

”Barnga”
juhised ja reeglid
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Mängujärgne refleksioon

Õpilased on turniiri lõppedes tõenäoliselt emotsionaalsed ja tahavad kohe oma-
vahel arutama hakata. Öelge aga, et nad sellega veidi ootaksid – esialgu on 
oluline, et igaüks omaette mõtiskleks.

1) Individuaalselt

❶②③ KIRJELDAV: mis toimus?

• Mida Sa mõtlesid/tundsid/kogesid, kui a) mängu tutvustati, b) mäng algas, 
c) instruktsioon ära võeti, d) laudkonda vahetama pidi, e) mängisid teistest 
laudkondadest pärit mängijatega?

• Kas ja kuidas Sinu mõtted ja tunded mängu ajal muutusid?

①❷③ KRIITILINE: mis läks hästi ja mida saaks paremini teha?

• Mõeldes enda tegevusele mängus, siis millega said hästi hakkama / mille 
üle oled uhke ning mis oli see, mis tekitas ärritust ja millega rahule ei 
jäänud?

2) Väiksemates rühmades

❶②③ KIRJELDAV: mis toimus?

• Mis mängu ajal toimus?

①②❸ SÜNTEESIV: miks see oluline on ning kuidas seostub kultuuri-  
        ja väärtuspädevusega?

• Milliseid reaalselt aset leidvaid olukordi see mäng meenutas?
• Milliseid mängus kasutatud lahendusi võiks reaalses elus kogetavate 

sarnaste olukordade puhul kasutada?
• Kuidas aitab see mäng juhtida meie tähelepanu kultuuri varjatumatele 

(silmaga raskesti nähtavatele) aspektidele? Millest mängides probleemid 
tulenesid?

• Kas Sa oled kunagi midagi sarnast reaalses elus kogenud – Sa ei teadnud, 
et sama asja kohta on erinevad reeglid / neid mõistetakse erinevalt? Kuidas 
Sinu arusaam kogetud olukorrast muutus, kui Sa said aru, et reeglid olid 
erinevad? Kui Sa oleksid seda antud mängus juba algusest peale teadnud, 
siis mida ja kuidas Sa teisiti oleksid teinud?

• Millal ja kus inimesed reaalses elus kõige sagedamini selliseid olukordi 
kogevad?
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3) Kogu klassiga

①②❸ SÜNTEESIV: miks see oluline on ning kuidas seostub kultuuri-  
        ja väärtuspädevusega?

• Mida huvitavat väiksemates rühmades arutati? Mis oli õpilastele üllatav?
• Milliseid paralleele reaalselt kogetavate olukordadega toodi? Õpetajana 

võiks siinkohal suunata õpilasi mõtlema erinevatele kultuurilistele iden-
titeetidele ja nendega kaasnevatele kultuuridele. Näiteks võiks paralleele 
tuua olukorraga, kus õpilane läheb uude trenni, vahetab kooli (puutub 
kokku uue kultuuriga ja ei pruugi koheselt kõiki sealseid traditsioone, 
reegleid, kombeid jne mõista) või läheb lausa vahetusõpilaseks välismaa 
kooli (lisaks uuele koolikultuurile on ka uued etniliste gruppide kultuurid). 
Või näiteks olukord, kui läheme sünnipäevapeole, kus kõik on omavahel 
sõbrad, kuid ise tunneme vaid sünnipäevalast – sageli vajame alguses aega, 
et kohaneda selle sõpruskonna kultuuriga (nt nende omavahelised naljad, 
kõnepruuk, jututeemad).

• Mida see mäng meile kultuuri ning erinevatest kultuuridest pärit inimeste 
vahelise suhtlemise ja konfliktide lahendamise kohta õpetab?

4) Mida mängust õpiti?

①②❸ SÜNTEESIV: miks see oluline on ning kuidas seostub kultuuri-  
        ja väärtuspädevusega?

• Iga õpilane kirjutab paberilehele ühe olulise asja, mida ta täna sellest 
mängust õppis. Õpetaja kogub lehed kokku ja jagab uuesti õpilastele tagasi. 
Iga õpilane loeb kordamööda kõva häälega ette selle mõtte, mis nende kätte 
sattunud lehele kirjutatud on.

2.2.3. Suunatud arutelud

Mida võimaldab enim arendada?

• Õpilasel on teadmised ja teadlikkus kultuurinähtusest ning nii enda  
 kui ka teiste kultuuridest ja väärtustest.

• Õpilase väärtused on omavahel kooskõlas ja situatsioonideülesed. 

• Õpilane huvitub kultuuridest ja austab neid. 

• Õpilane oskab erinevates kultuurides kohaselt käituda.

• Õpilane mõistab kultuuri- ja väärtuspädevuse tähendust ja olulisust.

Suunatud arutelu kuulub eelnevalt kirjeldatud meetodite juurde, kuid on samas 
ka täiesti eraldiseisev meetod (Sutrop, 2009, 2015; Tulviste & Tamm, 2015). 
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Suunatud aruteludega saab arendada õpilaste kultuuriteadlikkust, teadmisi, 
hoiakuid, väärtusi ning väärtuste omavahelist kooskõla ja situatsioonideüles-
ust. Mõjutada saab aga ka käitumist – nii otseselt (oskus teisi kuulata, endast 
erinevate inimeste austamine) kui ka kaudselt (teadmiste, hoiakute ja väärtuste 
kujundamise kaudu). Arutelud on hea platvorm sallivuse ja põhjendamisoskuse 
arendamiseks.

Arutelude käigus tuleks suunata õpilasi mõtlema järgneva üle: mis on kultuur? 
Milline on minu kultuur? Millistesse kultuurikogukondadesse ma kuulun? 
Millised on erinevate kultuuride vahelised erinevused ja sarnasused? Milles 
need erinevused peegelduvad? Kuidas ma suhtun teistesse kultuuridesse? Mida 
ma oluliseks pean? Miks ma neid väärtusi oluliseks pean? Kuidas minu väärtused 
minu käitumist ja otsuseid mõjutavad?

Identiteetide ja kultuuride määratlemine

Kultuuri ja väärtuste üle arutelu algatamiseks sobib hästi enesemääratluspäde-
vuse peatükis kirjeldatud ülesanne, kus õpilased peavad enda erinevaid rolle 
välja tooma ning ennast igas rollis kirjeldama. Kui enesemääratluspädevuse 
puhul on fookus erinevatel rollidel ja nende rollide mõistmisel, siis kultuuri- ja 
väärtuspädevuse puhul on fookus erinevate rollidega kaasnevatel kultuuridel. 
Õpilaste erinevate rollide teada saamiseks sobib ka mina-olen-tüüpi väidete kir-
jutamine: lasta õpilasel kirjutada näiteks 20 ennast kirjeldavat väidet algusega 
„Mina olen …“. Osas väidetes tuuakse kindlasti välja iseloomuomadusi. Osas 
tulevad esile aga erinevad rollid ja identiteedid (nt mina olen õpilane, õde, sõber, 
liikleja, eestlane, noorpoliitik, juutuuber, mängur jms.), millega kaasnevate 
kultuuride üle järgnevalt arutleda võiks. Mõne väljatoodud identiteedi puhul on 
lihtsam tajuda sellega kaasnevat kultuuri (nt eestlane). Mõne puhul on see aga 
raskem, sest õpilased ja võib-olla ka täiskasvanud pole eelnevalt mõelnud, et 
näiteks sõpruskonnal on oma kultuur. Oluline on siin rõhutada, et ei ole õigeid 
ja valesid vastuseid. Ka õpetajal ei ole anda valmis vastuseid. Ühine arutelu on 
see, mis aitab kultuuri olemust, erinevate identiteetidega kaasnevaid kultuure 
ja oma väärtussüsteemi lahti mõtestada.

Mõned näited arutelu küsimustest:
• Mida Sa oma erinevate kultuuride puhul enim väärtustad?
• Kuidas Sa iseloomustaksid eestlaste (oma kooli, õpilasi ühendavat, oma 

sõpruskonna, oma huviringi, …) kultuuri?
• Kas saame teatud väärtusi vaid eestlastele (oma koolile, õpilastele, sõprus-

konnale, huviringile, …) omaseks pidada? Milliseid? Kas neid väärtusi 
peavad oluliseks kõik eestlased (kooli kollektiivi liikmed, õpilased, sõprus-
konna liikmed, huviringi liikmed)? Milliseid väärtusi ei pruugi kõik selle 
kultuuri esindajad oluliseks pidada? Millest need erinevused tuleneda 
võiksid?
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• Kuivõrd Sinu erinevate identiteetidega kaasnevad kultuurid omavahel 
kokku puutuvad ja suhestuvad?

Lugude tõlgendamine

Valige ise või koos õpilastega välja mõni lugu: nt muinasjutust, romaanist, aja-
lehes/ajakirjas ilmunud uudisest või artiklist, filmist vms. Paluge õpilastel kõi-
gepealt individuaalselt töötada ja kirjutada, kuidas tema loost aru saab ja kuidas 
seda tõlgendab (nt loo põhisõnum, sündmuste põhjused ja tagajärjed, tegelaste 
motiivid). Seejärel suunake õpilasi tehtud tõlgendusi võrdlema, esialgu väikse-
mates rühmades ja siis kõik koos. Millised olid sarnasused ja erinevused õpilaste 
tõlgendustes? Millest need sarnasused ja erinevused tulenevad? Kuidas mõjutas 
õpilase kultuuritaust (pea siinkohal meeles kultuuri definitsiooni: õpilase enda 
traditsioonid, käitumisviisid, uskumused, väärtused jms) tema tõlgendust loost?

Valitud lugude (eelkõige kirjandusteostest ja filmidest) puhul saab aga arutleda 
süvenenumalt ka selle tegelaste kultuuri ja väärtuste üle. Milline on tegelase 
päritolu? Millises kultuurikeskkonnas nad elavad (millised on sealsed tõekspi-
damised, kombed, väärtused)? Milliseid väärtusi tegelased oluliseks peavad? 
Mille põhjal võib järeldada, et nad just neid väärtusi oluliseks peavad? Mille 
poolest tegelaste kultuur õpilaste kultuuridele sarnaneb ja mille poolest erineb? 
Mis on tegelaste kultuuri juures kõige erilisem, huvitavam?

Hüpoteetilised olukorrad ja dilemmad

Väga head arutelu algatamiseks on erinevad dilemmad. Olukorrad, kus õpilastel 
tuleb teha valikuid ja otsuseid, suunavad neid teadvustama ja arutlema oma hoia-
kute ja väärtuste üle. Arendada saab aga ka teisi kultuuri- ja väärtuspädevuse 
komponente. Järgnevalt on toodud mõned näited hüpoteetilistest olukordadest 
ja dilemmadest Baron ja Leshneri (2000) uurimusest.

• Õpilastele esitatakse nimekiri situatsioonidest ning õpilastel tuleb otsustada, 
kas see on a) hoolimata võimalikest kasudest mitte kunagi aktsepteeritav 
või b) aktsepteeritav juhul, kui see toob kaasa märkimisväärseid kasusid. 
Situatsioone analüüsides saab arutleda põhiväärtuste üle – millised on need 
väärtused, mis olenemata olukorrast inimeste tegevust suunama peaksid. 
Samuti saab arutleda selle üle, kuidas meie kultuur (nt etnilise grupi, kooli) 
meie hinnanguid mõjutab. Situatsioonid: riiete ostmine tootjalt, kes kasutab 
lapstööjõudu; hääletamine poliitiku poolt, kes on teinud solvavaid märkusi 
teatud inimgrupi kohta; tuunikala söömine, teades, et tuunikala püüdvad 
paadid tapavad delfiine; geneetilise muundamise abil laste intelligentsuse 
tõstmine; vaimselt alaarenenud naiste steriliseerimine; surnud patsiendi 
eelneva nõusolekuta tema organite eemaldamine; jäneste kasutamine 
kosmeetikatoodete testimiseks.
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Samuti võib arutleda sotsiaalsete teemade üle, nagu kodutute abistamine või 
kuritegude karistusmäärad, mille puhul võiks õpilasi suunata kahest erinevast 
perspektiivist argumente leidma (nt karistuste karmistamise poolt ja vastu). 
Erinevatest perspektiividest olukorra analüüsimine soodustab arvamuste pal-
jususe ning teiste inimeste kultuuri ja väärtuste mõistmist. Alustada võib ka 
õpilaste jaoks lihtsamatest teemadest, nagu nutiseadmete kasutamine koolis või 
koolipuhvetis vaid tervisliku toidu müümine.

Hindamisvahenditest lähtuv arutelu

Arutelu algatamiseks ja suunamiseks võib kasutada ka näiteks väärtuste hin-
damisvahendeid:

• Kirjuta tühjale paberile kümme Sinu jaoks kõige olulisemat väärtust 
(Mikulincer jt, 2003).

• Järjesta olulisuse alusel järgnevad omadused: viisakas, iseseisev, austab 
teisi inimesi, enesekindel, sõnakuulelik, loominguline, rikas, ilus, kuulus 
(Tulviste, 2013).

Järgneb arutelu. Milliseid väärtusi oluliseks peetakse? Miks just neid väär-
tusi oluliseks peetakse? Milles mõne väärtuse oluliseks pidamine väljendub? 
Tähelepanu tuleks pöörata ka õpilastevahelistele sarnasustele ja erinevustele 
väärtustes. Oluline on aktsepteerida, et erinevad inimesed võivad oluliseks pidada 
erinevaid asju.

Ka üksikväärtuste tähendust tasuks lahti mõtestada. Eelnevalt mainitud üheksat 
omadust ei pruugi me sugugi ühtemoodi mõista. Põhikooliõpilased on näiteks 
iseseisvust mõtestanud kui üksi elamist, vabadust, ise kõigega hakkama saa-
mist, teistest sõltumatust, tööl käimist ja raha teenimist. Need on väga erinevad 
tähendused ja mõjutavad oluliselt seda, kui kõrgele õpilane antud väärtuse oma 
väärtushierarhias paigutab.

Kuivõrd on väljatoodud väärtused omavahel kooskõlas? Kui ei ole, võiks suunata 
õpilast hindama väljatoodud väärtuste olulisust mitmetes erinevates situatsiooni-
des ning selle kaudu leida need väärtused, mis olenemata olukorrast tema jaoks 
olulised on. Samuti need, mis teatud konkreetsetes olukordades olulised on. 
Kas vastuolu väärtuste vahel esineb konkreetses olukorras (nt ainult sõpradega 
koos olles või trennisaalis)? Või on vastuolu tingitud sellest, et osa nimetatust 
on olulised alati ja igas olukorras, kuid mõni väärtus vaid konkreetses olukor-
ras (nt heasoovlikkus on olenemata olukorrast oluline, kuid võim vaid mõnes 
üksikus kontekstis)?

Lisaks väärtuste järjestamisele ja olulisuse hindamisele võib paluda õpilastel 
hinnata, kuivõrd nad konkreetseid käitumisviise heaks kiidavad. Näiteks oma 
vanemate arvamusega arvestamine, koolist põhjuseta puudumine, hästi õppi-
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mine, kontrolltööd tehes klassikaaslastele vastuste ette näitamine, ropendamine, 
alkoholi tarvitamine, teiste halvustamine (Allen, Weissberg, & Hawkins, 1989). 
Samuti võib paluda õpilastel arutleda selle üle, keda nad austavad, imetlevad 
ja kelle moodi nad tahaksid olla (Graham, Tayolor, & Hudley, 1988). Mõlema 
variandi puhul tuleks suunata õpilasi mõtlema oma väärtustele: kuivõrd kooskõlas 
on nende väärtused ja nende antud hinnangud inimestele või käitumisviisidele. 
Kuivõrd situatsioonideülesed nende väärtused on (nt millised on need väärtused, 
millest nad igas olukorras esimesena lähtuvad)?

2.2.4. Õppematerjal „Ajalugu ekraanil“

Mida võimaldab enim arendada?

• Õpilasel on teadmised ja teadlikkus kultuurinähtusest ning nii enda  
 kui ka teiste kultuuridest ja väärtustest.

• Õpilase väärtused on omavahel kooskõlas ja situatsioonideülesed. 

• Õpilane huvitub kultuuridest ja austab neid. 

• Õpilane oskab erinevates kultuurides kohaselt käituda.

• Õpilane mõistab kultuuri- ja väärtuspädevuse tähendust ja olulisust.

Täiesti eraldiseisva kultuuri- ja väärtuspädevuse arendamise meetodina saab 
välja tuua Tartu ülikooli transmeedia uurimisrühma poolt loodud õppematerjali 
„Ajalugu ekraanil“. See tugineb paljuski Leelo Tungla teose „Seltsimees laps“ 
tekstile ja Moonika Siimetsa samanimelisele ekraniseeringule ning hõlmab 
palju eripalgelisi ülesandeid. Kogu „Ajalugu ekraanil“ 
materjal toetab kultuuri- ja väärtuspädevuse mitmekülg-
set arendamist. Õppematerjal suunab õpilasi mõtlema 
kultuurile ja väärtustele, nende olulisusele ja muutu-
misele ajas. Kultuuri- ja väärtuspädevuse arendami-
sele suurema tähelepanu pööramiseks lisasime sinna 
mõned täiendavad aruteluküsimused. Õppematerjal koos 
täpsemate suunistega asub leheküljel https://ajalugu.
haridusekraanil.ee/.

Õppematerjal 
“Ajalugu ekraanil“
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2.2.5. Arengu dokumenteerimine õpilaste poolt

Mida võimaldab enim arendada?

• Õpilasel on teadmised ja teadlikkus kultuurinähtusest ning nii enda   
 kui ka teiste kultuuridest ja väärtustest.

• Õpilase väärtused on omavahel kooskõlas ja situatsioonideülesed. 

• Õpilane huvitub kultuuridest ja austab neid. 

• Õpilane oskab erinevates kultuurides kohaselt käituda.

• Õpilane mõistab kultuuri- ja väärtuspädevuse tähendust ja olulisust.

Nüüdisaegse õpikäsituse olulist komponenti – enesehindamist – tuleks rakendada 
ka üldpädevuste arendamisel. Õpilasi tuleks suunata ennast analüüsima, oma 
arengut jälgima ja uusi arengueesmärke seadma. Kuidas on minu kultuuri- ja 
väärtuspädevus arenenud? Mis täpselt on arenenud – millised teadmised, hoia-
kud, käitumised? Kuidas on muutunud väärtussüsteem?

• Meenuta olukorda, kus Sa demonstreerisid oma kultuuri- ja väärtuspäde-
vust. Milles see väljendus?

• Mõtle viimasele kooliaastale. Milliseid näiteid saad tuua selle kohta, et 
oled oma kultuuri- ja väärtuspädevust arendanud? Kuidas Sa seda doku-
menteerida võiksid? Dokumenteerimisel on mitmeid erinevaid võimalusi: 
pildid, kollaažid, sõnapilved, videod, kirjatükid (luuletused, jutukesed, 
esseed), intervjuud.

• Millised on Sinu edasised arengueesmärgid (nt järgmiseks kuuks, pooleks 
aastaks, aastaks)? Kuidas võiksid oma kultuuri- ja väärtuspädevust aren-
dada? Millist osa sellest?

Eeskuju võiks võtta Kanada koolides kasutusel olevast tabelist, kus õpilased 
kirjeldavad ja toovad näiteid oma kultuuri- ja väärtuspädevuse kohta ning püs-
titavad uusi arengueesmärke (vt tabel 2).
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Tabel 2. Tabel kultuuri- ja väärtuspädevuse kirjeldamiseks

Mina-väited 
(„Ma …“, „Mul …“) Ma oskan teistsugustes kultuurides sobivalt käituda

Näited, 
kommentaarid,
refleksioon

Käisin hiljuti Tais reisil. Enne reisi lugesin selle kohta, milline 
on kohalik kultuur ja millised on sealsed käitumiskombed. 
Tais olles käitusin vastavalt kohalikele kommetele

Arengueesmärgid

Mul on raske tajuda näiteks erinevate huvialaringide või 
koolide kultuuride erinevust. Seetõttu ei tea ma, kas ja 
kuidas peaksin näiteks mõnes teises koolis oma käitumist 
kohandama. Järgmisel kuul tahan õppida enda kooli kultuuri 
paremini tundma. Usun, et oma kooli kultuuri parem tead-
vustamine aitab mul mõista, mille poolest see erineb teiste 
koolide kultuuridest

Mina-kasti kirjutatakse väited, mis kirjeldavad õpilase kultuuri- ja väärtuspäde-
vust. Näidete kasti tuuakse mina-väiteid toetavad näited. Lisaks tuleks määrata 
konkreetsed arengueesmärgid – kuidas õpilane tunneb, et ta võiks oma kultuuri- 
ja väärtuspädevust veel arendada. Eesmärgid tuleks sõnastada positiivselt (mida 
ma tahan, mitte mida ma ei taha) ja suuremad eesmärgid võib jagada mitmeks 
väiksemaks eesmärgiks (teha õpilaste jaoks käegakatsutavamaks). Oluline on, et 
tabeli täitmine oleks järjepidev ja õpilastel oleks võimalus toetavas keskkonnas 
oma arengut ja eesmärke reflekteerida. Kindlasti vajavad õpilased täiskasvanu 
tuge, et leida eesmärkide saavutamiseks efektiivsed viisid.
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2.3. Mida kultuuri- ja väärtuspädevuse 
arendamisel arvestada?

Kultuuri- ja väärtuspädevust mõjutavaid tegureid saame kategoriseerida (1) tegu-
riteks, mida saame muuta ja seega pädevuse arendamisel koolides rakendada 
ning (2) teguriteks, mida me muuta ei saa, kuid mille mõjuga peame arvestama. 
Enamik leitud uurimustes kajastatud mõjutegureid kuulub esimesse kategooriasse.

2.3.1. Õpilaste tunnused, mis mõjutavad pädevuse arengut

Üks olulisematest indiviidi omadustest, mis kultuuri- ja väärtuspädevust mõjutab, 
on vanus või täpsemalt öeldes kognitiivsed võimed, mis muutuvad vanusega. 
Vanusega muutuvad teistele orienteeritud väärtused olulisemaks ja enda heaolule 
orienteeritud väärtused vähem oluliseks (Fung jt, 2016; Schönpflug & Yan, 2014). 
Muutused toimuvad aga ka teistes kultuuri- ja väärtuspädevuse komponentides. 
Väärtussüsteem kujuneb välja teismeeas ning muutub vanusega tugevamaks ja 
suureneb selle sisemine kooskõla. Eesti põhikooliõpilaste väärtusi pikaajaliselt 
uurides on leitud, et rohkem toimub muutusi just väärtushierarhias esikohtadel 
paiknevates väärtustes (Tulviste & Tamm, 2014). See viitab sellele, et teismelistel 
on raskem just enda jaoks olulisi väärtusi „välja valida“. Valimine on jutumärki-
des seetõttu, et sageli ei ole tegemist teadliku tegevusega – teismelised võivad 
teatud väärtused mitteteadlikult omaks võtta.

Vanusega suureneb kooskõla isiklike ja sotsiaal-kultuurilises kontekstis oluliseks 
peetavate väärtuste vahel (Fung jt, 2016). Kultuuri ja väärtuste mõistmiseks ning 
erinevates väärtussõnumites (nt mida peetakse oluliseks koolis ja mida sõprus-
konnas) orienteerumiseks on oluline abstraktne mõtlemine (kultuur ja väärtus 
on üsna abstraktsed mõisted), analüüsioskus ja kriitiline mõtlemine (nt milleks 
kultuur ja väärtus olulised on) ning põhjendamis- ja seostamisoskus (nt miks 
mina mingit väärtust oluliseks pean või kuidas kultuur minu käitumist suunab). 
Teismeeas paraneb arusaam subjektiivsusest ja sellest, et ei ole ühte ainuõiget 
tõde. Mõistetakse, et erinevad inimesed võivad oluliseks pidada erinevaid asju 
ning suudetakse erinevate sotsialiseerijate poolt edastatavast enda jaoks oluline 
välja valida. Teismeiga iseloomustab ka identiteedi areng: tegeletakse aktiiv-
semalt eneseotsingu ning oma erinevate kultuuriliste identiteetide uurimise ja 
nende tervikuks sidumisega.

Olulised mõjutegurid on kindlasti ka õpilaste isikuomadused. Näiteks avatus ja 
sallivus, mis võiksid eelkõige soodustada teiste kultuuride tundma õppimist ja 
austamist ning seeläbi ka enda kultuuri tundmist ja kultuuriteadlikkust. Samuti 
see, millised on õpilase eelnevad kultuurilised kogemused. Siia alla kuulub nii 
reisimine ja teiste etniliste gruppide kultuuridega tutvumine kui ka erinevates 
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huvialaringides käimine. Reisimisel ja erinevate huvialadega tutvumisel on aga 
tugevam (arendav) mõju siis, kui õpilane oma kogemust ka reflekteerib.

Individuaalsete tegurite tähtsus suureneb veelgi, kui mõelda sotsialiseerimisest 
kui kahesuunalisest protsessist. Nii väärtuste kui ka laiemalt kultuuri puhul on 
oluline see, kuidas teismeline vanemate ja õpetajate poolt edastatavaid sõnu-
meid tajub ning kuidas neisse suhtub. Välismaistes uurimustes on näiteks lei-
tud, et teismelised ei taju, et nende vanemad kõiki nende jaoks olulisi väärtusi 
toetaks (Barni jt, 2011). Näiteks tajusid teismelised, et vanemad soodustasid 
neis eelkõige alalhoidlikkust (enese piiramist, turvalisust, konformsust), kuid 
teismelised pidasid olulisemaks avatust kogemusele (põnevus, uudsus). Sõnum 
ei ole siin mitte see, et teismelistes peaks arendama neid väärtusi (või ka kul-
tuurilisi identiteete), mis nende jaoks juba on olulised, vaid see, et teismelistele 
tuleb näidata, kuidas üks või teine väärtus või kultuur oluline on. Identiteedi 
ja väärtuste omaks võtmise puhul on oluline tajuda enda autonoomsust: mina 
ise otsustan, et see on minu jaoks oluline ja et see on osa minust. Pealesurutud 
identiteedid ja väärtused ei soodusta kultuuri- ja väärtuspädevust.

2.3.2. Koolikeskkonna mõju pädevuse arengule

Koolis tuleks arvestada sellega, et lisaks teadlikule (formaalsele, sihipärasele, 
süsteemsele) tegevusele võib õpilaste kultuuri- ja väärtuspädevust mõjutada ka 
seal toimuv mitteteadlik tegevus. See, mis mitteteadliku tegevuse alla kuulub, on 
kooliti erinev. Sageli on selleks kooli üldine kliima (sotsiaalne, psühholoogiline, 
akadeemiline): kuidas üksteisesse suhtutakse, milline on suhtlusstiil, problee-
midele reageerimine jne. Siia võivad aga kuuluda ka õppematerjalid, mis lisaks 
aineteadmistele sisaldavad n-ö varjatud sõnumeid kultuuride ja väärtuste kohta. 
Milline on üks või teine kultuur ja mida sellest arvata? Milliseid väärtusi peaks 
oluliseks pidama? Kuidas on sobilik käituda? Näiteks on võrreldud USA-s ja 
Jaapanis kasutatavaid õpikuid (millised on illustratsioonid ja millest räägitakse) 
ning leitud, et Jaapanis peegeldub õpikutest rohkem teistele orienteeritust (abi-
valmidus, suhete hoidmine) ning USA-s enesele orienteeritust (Imada, 2012).

See ei ole loomulikult midagi üllatavat, kui öelda, et kultuuri- ja väärtuspädevuse 
arendamisel on oluline kooli sotsiaalne ja füüsiline keskkond. Turvalised suhted 
on kui tugipunkt, millele toetudes avastada oma erinevaid identiteete ja kultuure. 
Kui õpilane tunneb ennast koolis hästi ja tunneb end koolipere liikmena, on 
tõenäolisem, et ta ka koolikultuuri omaks võtab ja sellesse panustab. Õpilaste 
kultuuri- ja väärtuspädevust mõjutab ka see, kuivõrd neile koolis autonoomiat 
võimaldatakse. Kas neil lastakse teha ise otsuseid, ise valida, katsetada ja ka 
eksida? Kuivõrd on koolis kultuurilist mitmekesisust? Kuivõrd sellele tähelepanu 
pööratakse ja seda väärtustatakse? Kuivõrd soodustab kooli füüsiline keskkond 
seda, mida me kultuuri- ja väärtuspädevuse puhul taotleme? Näiteks kas kooli 
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füüsiline keskkond arvestab erinevate vajadustega õpilastega? Kuivõrd puhas 
ja organiseeritud on kooli keskkond? 

Kui rääkida kitsamalt kooli mõjust õpilaste väärtustele, siis pea igas koolis on 
olemas nimekiri väärtustest, mida soovitakse õpilastes arendada. Selge on aga see, 
et ainuüksi väärtuse nimekirja lisamine selle olulisust õpilaste jaoks ei suurenda. 
Selleks, et õpilaste väärtuste kujundamine oleks efektiivne, on oluline järgmine:

1. Et õpilased tunneksid edastatava väärtuse ära (Tan jt, 1997). Nad peavad 
mõistma, et teatud tegevuses peegeldub just nimelt see väärtus. Näiteks et 
aktusel lauldakse isamaalisi laule, sest kodumaa hoidmine ja väärtustami-
ne on oluline. Nii nagu üksikväärtuste tähendust võidakse erinevalt mõis-
ta, võidakse aga erinevalt tõlgendada ka seda, millist väärtust üks või teine 
tegevus peegeldab. Abiks on tegevuse läbipaistvus – selgitamine, mida ja 
milleks tehakse.

2. Et õpilased tajuksid edastatava väärtuse olulisust (Tan jt, 1997). See tähen-
dab, et lisaks väärtuse äratundmisele on oluline mõista selle funktsionaal-
sust. Miks ma peaksin näiteks ausust oluliseks pidama? Kellele ja kuidas 
see kasulik, vajalik on? Keegi meist ei võta väärtust omaks ainult seetõttu, 
et keegi ütles, et see on oluline. Me peame selle olulisust ise mõistma.

3. Et toimiks koostöö erinevate sotsialiseerijate vahel (eelkõige õpetajate 
vahel ning õpetajate ja lapsevanemate vahel). Kui erinevates ainetundides 
ning nii kodus kui ka koolis edastatakse sama sõnumit, on see teismelise 
jaoks selgem ning soodustab teismeliste väärtuste situatsioonideülesust.

2.3.3. Teiste sotsialiseerijate mõju pädevusele

Õpilast mõjutavad lisaks koolile ka mitmed teised sotsialiseerijad, näiteks sõb-
rad ja teised eakaaslased, meedia ja vanemad. Nagu koolis, toetavad ka kodu-
sed lähedased ja usaldavad suhted teismeliste väärtussüsteemi väljakujunemist 
(Knafo & Schwartz, 2003; Roest, Dubas, & Gerris, 2009; Sarracino, Presaghi, 
Degni, & Innamorati, 2011). Lähedane suhe vanematega suurendab teismelistes 
motivatsiooni oma vanematega sarnaneda – näiteks väärtuste ja laiemalt kul-
tuurilise identiteedi poolest. Oluline on optimaalne vanemapoolne kontroll ja 
lapse autonoomia toetamine.

Teismeliste kultuuri- ja väärtuspädevust soodustab erinevate sotsialiseerijate 
poolt edastatavate sõnumite sarnasus. Igas kontekstis – näiteks kodus ja koolis 
– on teatud uskumused ja tõekspidamised ning lastelt oodatakse nende omaks 
võtmist. Kui see, mida soovitakse koolis ja kodus, on väga erinev, on ka lapsel 
raskem. Sagedamini on lahknevused koolis ja kodus soovitu vahel suuremad 
siis, kui perekonna kultuuriline taust erineb oluliselt riigis domineerivast kul-
tuurist. Näiteks kui kodus nõutakse lapselt kuulekust, kuid koolis tahetakse, et 
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laps avaldaks oma arvamust ja suunaks ise oma õppimist. Laps võib sellises 
olukorras kasutada erinevaid taktikaid. Ta võib välja valida ühe ploki – näi-
teks võtab omaks kodus edastatud kultuuri ja väärtused. See, kumma ploki 
ta välja valib, tuleneb kõige tõenäolisemalt sellest, kumb kontekst/keskkond 
tema minapildi seisukohast olulisem on. Kui teismeline määratleb end eelkõige 
koduse keskkonna kaudu, siis on tema jaoks olulisem see, et tema personaalsed 
väärtused ja kultuur sarnaneksid koduse kultuuri ja väärtustega, kui et oleksid 
kooskõlas kooli keskkonnaga (Sagiv & Schwartz, 2000). Kuivõrd aga teismeeas 
kujuneb arusaam sellest, et ei ole ühte ainuõiget tõde, võib õpilane aktsepteerida 
kontekstipõhisust – kui läheb kooli, siis seal on ühte tüüpi tõekspidamised ja 
kui läheb koju, siis n-ö lülitub ümber sealsetele tõekspidamistele. Tema enda 
väärtussüsteem on seega ka kontekstipõhine. Kolmas variant on kahe erineva 
ploki integreerimine – õpilane leiab kodus ja koolis edastatava vahel ühiseid 
jooni ja moodustab neist enda jaoks terviku. See võiks olla ka see, mida õpetajana 
ja lapsevanemana soodustada – aidata lapsel näha sarnasusi.

2.3.4. Mis võib kultuuri- ja väärtuspädevuse arendamisel 
valesti minna?

Õpetajad teavad, et alati ei lähe õppetöö täpselt nii, nagu soovitud. Samas on 
selge ka see, et tõhusama planeerimise ja n-ö tüüpvigadest teadlikult hoidumisega 
on tulemus parem. Järgnevalt on kirjeldatud mõningaid vigu, mis kultuuri- ja 
väärtuspädevuse arendamisel esineda võivad.

• Senise tegevuse mittearvestamine / analüüsimata jätmine. Kui uusi aren-
damistegevusi planeerida, tuleks ühtlasi läbi mõelda, mida, miks ja kuidas 
on seni koolis tehtud.

• Süsteemsuse puudumine. Ühekordse arutelu või mänguga ei saavuta 
soovitud tulemusi. Kuivõrd kultuur on dünaamiline ja muutuv, on ka 
kultuuri- ja väärtuspädevuse arendamine pidev protsess. Oluline on jälgida, 
et valitud tegevused aitaksid saavutada soovitut. Ühes uurimuses võrreldi 
õpilaste väärtusi usuõppele orienteeritud vs. mitte orienteeritud koolides 
(Hofmann-Towfigh, 2007). Usuõppele orienteeritud koolides olid õpilaste 
väärtused sarnasemad sellele, mida kool väärtuskasvatusega taotles. Kuidas 
häid tulemusi saavutati? Usuõppele orienteeritud koolid erinesid teistest 
selle poolest, et usuõpetus oli koolis regulaarne, ühiskondlik tegevus oli 
osa õppeprogrammist, koolis toimusid regulaarsed kogunemised õpetamaks 
moraalseid väärtusi ning usulist ja moraalset haridust peeti olulisemaks 
kui akadeemilist. Oluline sõnum on siin eelkõige see, et tulemuslikkuse 
tagab süsteemsus ja järjepidevus.

• Keskendumine vaid kitsale osale kultuuri- ja väärtuspädevusest. Sageli 
on selleks kitsaks osaks väärtused (mõtiskletakse erinevate väärtuste üle 
ja tegeletakse ühe või teise väärtuse olulisuse muutmisega) või erinevatest 
kultuurilistest identiteetidest vaid etnilisele kuuluvusele ja sellega kaas-
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nevale kultuurile keskendumine. See on vajalik, kuid siiski vaid üks osa 
kultuuri- ja väärtuspädevusest. Pädevuse arendamisel võiks pidevalt meeles 
hoida selle definitsiooni ja jälgida, et pööratakse võrdselt tähelepanu 
kõikidele komponentidele.

• Tagasiside puudulikkus. Tagasiside on oluline mitmel tasandil: näiteks 
tagasiside õpetajatele läbiviidud tegevuste kohta ja tagasiside õpilastele 
nende pädevuse ja selle arengu kohta.

• Stereotüpiseerimine. Erinevatest kultuuridest rääkides on oht laskuda 
stereotüüpidesse. Oluline on koguda kultuuride kohta usaldusväärset infot 
ning rääkida alati ka sarnasustest (mille poolest me sarnaneme). Soodustada 
tuleks avatust ja tolerantsust.

• Koostöö vähesus. Õpilaste kultuuri- ja väärtuspädevuse arendamisel on 
oluline koostöö kolleegidega, õpilastega, lapsevanematega ning koostöö 
õpilaste endi vahel. 

• Vähesed teadmised antud pädevusest ja selle arendamise meetoditest. Mis 
on see, mis arenema peaks? Kuidas seda arendada? Mida mingi meetodiga 
arendada saab? Kas ka kolleegid teavad seda ja see arusaam on ühine? 
Arendamine peaks olema tõenduspõhine – tuginema teooriatel ja teadus-
tulemustel.

• Mõjutegurite mittearvestamine. Näiteks tuleks arvestada õpilaste arengu-
tasemega ning koolis toimuva mitteteadliku tegevusega. Viimase puhul 
on aga täiesti võimalik vähendada seda osa, mis on koolis mitteteadlik.

2.4. Milline on gümnaasiumiõpilaste kultuuri- ja 
väärtuspädevus?

Oma arendusuuringus selgitasime välja, milline on gümnaasiumiõpilaste kul-
tuuri- ja väärtuspädevus ning millised muutused toimuvad selles gümnaasiumi 
vältel. Seejuures kasutasime küsimustikku, mille abil on võimalik eristada tead-
misi, hoiakuid ja oskusi ning väärtusi. Tulemuste üldistamisel tasub aga mõneti 
ettevaatlik olla, sest pikiuuringusse jäi vaid 43 õpilast kolmest erinevast koolist.

Teadmised, hoiakud ja oskused

Tabelis 3 esitatud õpilaste keskmised tulemused 10.–12. klassis kinnitavad, et 
kultuuri- ja väärtuspädevuse hindamisel ja arendamisel on kasulik keskenduda 
selle aladimensioonidele – teadmistele, hoiakutele ja oskustele – ning mitte 
käsitleda kultuuri- ja väärtuspädevust kui ühedimensioonilist konstrukti. Kui 
võrrelda õpilaste teadmisi, hoiakuid ja oskusi, siis üldine tendents on see, et 
oma oskusi käitumist vastavalt kultuurilistele tõekspidamistele muuta hinna-
takse madalamalt kui oma teadmisi ja hoiakuid. Lisaks selgus, et hoiakud oma 
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kultuuride suhtes on paremad kui hoiakud teiste kultuuride suhtes. Senisest 
enam tähelepanu tuleks seega pöörata õpilaste oskuste arendamisele ning samuti 
toetada positiivsete hoiakute kujunemist teiste kultuuride suhtes. 

Kui võrrelda tulemusi kooli, sõpruskonna ja rahvuse tasandil, siis oma teadmisi, 
hoiakuid ja oskusi hinnatakse kõige kõrgemalt sõpruskonna tasandil. See võib 
olla mõneti üllatav tulemus, arvestades, et enamasti räägime me kultuurist rah-
vuse tasandil. Teisalt võib olla ootuspärane, et kõige pädevamalt tuntakse end 
selles grupis, mille liikmetega kõige tugevamalt suhestutakse. Eakaaslased ja 
sõbrad on just teismeeas eriliselt olulised.

Kolme aasta lõikes toimus olulisi muutusi vähe. Tendents on, et teadmised ja 
teadlikkus kultuurist vanemaks saades tõusevad. Hinnang oma oskustele samas 
pigem halveneb. Võib-olla osatakse vanemaks saades oma oskusi adekvaatse-
malt hinnata?

Tabel 3. Kultuuri- ja väärtuspädevuse dimensioonide keskmised tulemused 7-pallisel 
skaalal

Dimensioonid Keskmine 10. kl Keskmine 11. kl Keskmine 12. kl

Teadmised

    Kool 4,7 4,7 5,1

    Sõpruskond 5,3 5,5 5,5

    Rahvus 4,8 4,9 5,0

Hoiakud teiste kultuuride suhtes

    Kool 4,6 4,9 4,9

    Sõpruskond 4,8 5,4 5,1

    Rahvus 4,6 5,0 4,9

Hoiakud oma kultuuri suhtes

    Kool 5,4 5,3 5,4

    Sõpruskond 5,7 5,8 5,5

    Rahvus 5,5 5,5 5,4

Oskused

    Kool 5,3 4,4 4,3

    Sõpruskond 4,9 4,6 4,5

    Rahvus 5,0 4,5 4,4
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Väärtused

Tabelis 4 on ülevaade õpilaste väärtustest 10.–12. klassis. Tasub üle korrata, et 
Schwartzi kümmet põhiväärtust ei saa jagada headeks ja halbadeks. Iga väärtus 
võib olla mingis kontekstis optimaalsel määral hea. Tulemused näitavad, et 
hilisteismelistele on kõige olulisem väärtus heasoovlikkus, mis soodustab häid 
suhteid teistega. Hedonism, enesemääratlemine ja stimulatsioon on samuti kõrgel 
kohal. Tegemist on enesele orienteeritud väärtustega, mille motivatsiooniline 
eesmärk on põnevus, uudsus, iseseisev mõtlemine ja tegutsemine, uudishimu, 
elu nautimine. Selles vanuses võib neid väärtusi eriti funktsionaalseks pidada, 
sest need soodustavad eneseotsinguid ja toetavad identiteedi arengut.

Tabel 4. Kümne väärtuse keskmised tulemused 6-pallisel skaalal

Dimensioonid
10. kl 11. kl 12. kl

Asetus Keskmine Asetus Keskmine Asetus Keskmine

Heasoovlikkus 1 5,1 2 5,1 1 5,1

Hedonism 2 5,0 1 5,1 2 4,9

Enese-
määratlemine

3 4,8 4 4,7 3 4,8

Stimulatsioon 4 4,7 3 4,8 4 4,8

Kõikehaaravus 5 4,5 5 4,7 5 4,7

Turvalisus 6 4,3 6 4,4 6 4,4

Saavutus 7 4,2 7 7 4,1

Traditsioonid 8 3,9 8 3,9 8 3,9

Konformsus 9 3,6 9 3,7 9 3,8

Võim 10 3,2 10 3,2 10 3,4

Väärtuste keskmistes tulemustes aastate lõikes olulisi erinevusi ei ole. 
Väärtushierarhias toimus 10. ja 11. klassi võrdluses paar muutust, kuid 12. 
klassiks on väärtuste järjestus täpselt samasugune nagu 10. klassis. Lisaks hin-
dasime me väärtuste situatsioonideülesust: kuivõrd õpilase, pereliikme ja eest-
lasena (või mõne muu rahvuse esindajana) samu väärtusi oluliseks peetakse? Ka 
selles tulemuses ei ole aastate lõikes muutusi. Senised andmed viitavad pigem 
sellele, et Eesti gümnaasiumiõpilaste väärtused on parajal määral situatsioo-
nideülesed. Näiteks ei leidnud me seoseid väärtuste situatsioonideülesuse ja 
teismeliste enesehinnangu ja suhete (kodus ja koolis) vahel. Samuti on teada, et 
Eesti õpetajate ja lapsevanemate kasvatusväärtused on üsna sarnased – kodus ja 
koolis arendatakse sarnaseid väärtusi. See mängib kindlasti olulist rolli õpilaste 
väärtuste situatsioonideülesuses.
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Taustategurid, mis seostuvad õpilaste kultuuri- ja väärtuspädevusega

Variatiivsus meie uuringus osalenud õpilaste tulemustes oli suur. Mis võiks seda 
variatiivsust selgitada? Seostasime 10. klassi õpilaste kultuuri- ja väärtuspädevuse 
tulemusi õpilaste soo, vanemate haridustaseme ning suhetega koolis ja kodus.

Sugu

Tüdrukute kultuuri- ja väärtuspädevuse punktid olid kõrgemad kui poistel. 
Suurimad erinevused olid hoiakutes teiste kultuuride suhtes. Mitmeid soolisi 
erinevusi esines ka väärtustes. Poiste jaoks olid võim ja konformsus olulise-
mad kui tüdrukute jaoks. Tüdrukud pidasid aga kõikehaaravust, turvalisust, 
stimulatsiooni, hedonismi ja heasoovlikkust olulisemaks kui poisid. Väärtuste 
situatsioonideülesus oli tüdrukutel madalam kui poistel.

Ema ja isa haridus

Ema ja isa haridus seostus eelkõige õpilaste teadmistega. Teismelised, kelle 
vanematel oli madalam haridus, hindasid oma teadmisi ja teadlikkust kul-
tuuridest kehvemaks.

Suhted õpetajate, kaasõppijate ja vanematega

Nõrku, aga samas siiski statistiliselt olulisi positiivseid seoseid ilmnes kõi-
kide kultuuri- ja väärtuspädevuse dimensioonide ja teismeliste suhete vahel 
õpetajate, kaasõppijate ja oma vanematega. Üldistades näitavad tulemused, et 
lähedased ja toetavad suhted õpetajate, kaasõppijate ja vanematega toetavad 
teismeliste kultuuri- ja väärtuspädevust – nii nende teadmisi, hoiakuid kui 
ka käitumist. Õpilaste hinnang oma suhetele seostus kõige tugevamalt nende 
hoiakutega oma kultuuri suhtes: kui õpilane tajub õpetajate, kaasõppijate 
ja vanemate hoolivust, on tal positiivsemad hoiakud oma kultuuri suhtes.

Mitmeid seoseid ilmnes väärtuste ja suhete vahel. Õpilased, kes tajuvad 
suhteid kaasõppijate, õpetajate ja vanematega lähedasemana, peavad näiteks 
heasoovlikkust palju olulisemaks. See seos on tõenäoliselt kahesuunaline. 
Lähedased suhted soodustavad heasoovlikkuse väärtustamist ja nendel, 
kes peavad heasoovlikkust oluliseks, on teiste inimestega paremad suhted.

Väärtuste situatsioonideülesus seostus samuti suhetega. Tulemused näitavad, 
et mida rohkem tajuvad õpilased kaasõppijate hoolivust ja seda, et vanematel 
on aega nendega rääkida, seda situatsioonideülesemad nende väärtused on.
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2.5. Kuidas tagasisidestada kultuuri- ja 
väärtuspädevust gümnaasiumis?

Allpool olev tagasisidelehe näidis on koostatud projektis „Üldpädevuste arenda-
mine gümnaasiumis“ kasutatud hindamisvahenditest lähtudes. Hindamisviisist 
sõltumata on teatud põhimõtted, millest õpilastele tagasisidet andes lähtuda:

• Oluline on koos õpilastega kultuuri- ja väärtuspädevus lahti mõtestada. 
Mis see on ja milleks seda vaja on?

• Oluline on suunata õpilasi märkama oma arengut. Selleks on hea läbi viia 
korduvaid hindamisi. Samuti tasub juhtida õpilaste tähelepanu sellele, kui 
nad oma kultuuri- ja väärtuspädevust rakendavad.

• Arengu ja tugevuste kõrval tuleb tähelepanu pöörata ka nõrgematele 
külgedele. Õpetaja saab muu hulgas õpilasi toetada arengueesmärkide 
seadmisel ja nende saavutamisel.

• Tagasisidestamine peaks olema hoiakuvaba. Kultuuri- ja väärtuspädevuse 
hindamist ja saadud tulemuste analüüsi tasuks pigem käsitleda õpilaste 
arengut toetava tegevusena.
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Tagasisidelehe näidis

Kultuuri- ja väärtuspädevus

1. Hinnatavad dimensioonid

Kultuuri- ja väärtuspädevus hõlmab teadmisi ja teadlikkust kultuurinähtusest 
ning nii enda kui ka teiste kultuuridest ja väärtustest, erinevatest kultuuridest 
huvitumist ja nende austamist ning oskust erinevates kultuurides kohaselt käituda.

Kultuuri- ja väärtuspädevuse küsimustik võimaldab hinnata õpilase eneserapor-
teeritud

1. teadmisi ja teadlikkust kultuurilistest sarnasustest ja erinevustest ning 
erinevate kultuuride iseärasustest;

2. hoiakuid teiste kultuuride suhtes, huvi suhelda teistest kultuuridest pärit 
inimestega, kultuuriliste erinevuste aktsepteerimist ja tundlikkust nende 
suhtes;

3. hoiakuid enda kultuuride suhtes;

4. oskusi suhtlusstiile eristada ning neid efektiivselt kasutada, oskusi oma 
käitumist kultuuriliste erinevuste alusel kohandada ning erinevates kul-
tuurikontekstides sobivalt käituda.

Õpilase teadmisi, hoiakuid ja oskusi hinnatakse kolmes kultuurikontekstis: 
kooli, sõpruskonna ja rahvuse tasandil. Väärtuste küsimustik annab täiendavat 
infot õpilase väärtuste kohta.

2. Kuidas tulemusi tõlgendada?

Tulemuste tõlgendamisel saab lähtuda küsimustiku maksimaalsest võimalikust 
punktisummast ning Eesti ja/või kooli keskmisest tulemusest. Küsimustikel ei 
ole aga norme (tüüpilist õpilast kirjeldavaid arvväärtusi) ning hinnangutega 
tuleb olla ettevaatlik. 

Arvestada tuleb sellega, et tegemist on eneseraporteeritud tulemustega – õpilase 
hinnanguga oma teadmistele, hoiakutele ja oskustele. 

Väärtuste puhul ei saa öelda, et üks oleks hea ja teine halb. Pigem võiks neid 
tulemusi kasutada selleks, et õpilastega kultuuri ja väärtuste üle arutleda.
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Tagasisidelehe näidis 

3. Tulemused

Teadmised, hoiakud ja oskused

Kirjeldatud tunnused
Õpilase 
tulemus*

Kooli keskmisega 
võrreldes

Eesti 
keskmisega 
võrreldes

Teadmised

    Kool 4,5 madalam madalam

    Sõpruskond 4,8 madalam madalam

    Rahvus 4,5 madalam madalam

Hoiakud teiste kultuuride suhtes

    Kool 4,2 madalam madalam

    Sõpruskond 5,0 kõrgem madalam

    Rahvus 4,6 madalam madalam

Hoiakud oma kultuuri suhtes

    Kool 5,3 kõrgem samaväärne

    Sõpruskond 5,8 kõrgem kõrgem

    Rahvus 5,8 kõrgem kõrgem

Oskused

    Kool 5,0 kõrgem kõrgem

    Sõpruskond 5,5 kõrgem kõrgem

    Rahvus 5,0 kõrgem kõrgem

* Tulemused on hinnatud 7-pallisel skaalal, kus kõrgem punktisumma näitab paremat 
tulemust.

Tagasiside: 

Õpilase hoiakud oma kultuuride suhtes ja hinnang oma oskustele käitumist kul-
tuurist lähtuvalt muuta on kooli ja Eesti keskmisest kõrgemad. Samas teadmised 
ja hoiakud teiste kultuuride suhtes on madalamad. Mida võiks õpilasega arutada: 
too näide, kuidas oled oma käitumist vastavalt kultuurilistele tõekspidamistele ja 
väärtustele muutnud. Mis Sa arvad, kuidas Sinu teadmised ja hoiakud käitumises 
avalduvad? Mida Sa tahaksid juurde õppida? Mida tahaksid teiste kultuuride 
kohta teada saada?
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Tagasisidelehe näidis

Väärtused

Kirjeldatud tunnused Õpilase 
tulemus

Kooli keskmisega 
võrreldes

Eesti keskmisega 
võrreldes

Heasoovlikkus 5,0* samaväärne samaväärne

Hedonism 3,5 madalam madalam

Kõikehaaravus 3,7 madalam madalam

Enesemääratlemine 4,5 samaväärne samaväärne

Stimulatsioon 4,5 samaväärne samaväärne

Turvalisus 4,0 madalam madalam

Saavutus 2,5 madalam madalam

Traditsioonid 3,5 madalam madalam

Konformsus 3,5 madalam madalam

Võim 1,5 madalam madalam

*Tulemused on hinnatud 6-pallisel skaalal, kus kõrgem punktisumma näitab väärtuse 
suuremat olulisust.

Arutelu suunamiseks: kuidas heasoovlikkuse väärtustamine Sinu käitumises 
peegeldub? Kas oskad põhjendada, miks just need väärtused Sinu jaoks kõige 
olulisemad on? Mida Sinu meelest Eestis, Sinu koolis ja/või klassis oluliseks 
peetakse? Mille järgi saab teha järeldusi teiste inimeste väärtuste kohta?
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2.6. Mida reflekteerida?
• Olles jõudnud selle peatüki lõppu, tasub endamisi ning koos oma kolleegide 

ja õpilastega kultuuri- ja väärtuspädevus veel kord lahti mõtestada. Mis 
see on ja milleks seda vaja on?

• Milliseid kultuuri- ja väärtuspädevusega seotud teadmisi, hoiakuid ja 
oskusi soovite õpilastes arendada? Millised on õpilaste eesmärgid?

• Mida olete seni oma koolis või kitsamalt mõnes konkreetses tunnis teinud 
õpilaste kultuuri- ja väärtuspädevuse toetamiseks? Milliste koolis juba 
toimuvate (õppe)tegevustega saab kultuuri- ja väärtuspädevuse arendamist 
siduda?

2.7. Mida lugeda?

Kirjandusest ei leia terviklikku ülevaadet gümnaasiumiõpilaste kultuuri- ja 
väärtuspädevusest. Allpool toodud eestikeelsed allikad aitavad paremini mõista 
väärtuspädevust ja pakuvad ideid selle arendamiseks.

• Tulviste, T., & Tamm, A. (2015). Väärtuspädevuse iseärasused ja arengu 
toetamine. Eve Kikas, Aaro Toomela (Toim.). Õppimine ja õpetamine 
kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine (lk 75−88). 
Eesti Ülikoolide Kirjastus. Raamat on veebist kättesaadav aadressil       
https://www.hm.ee/sites/default/files/oppimine_ja_opetamine_3_
kooliastmes.pdf.

• Sutrop, M. (2009). Väärtused ja haridus ühiskondlikus kontekstis. Väärtused 
ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused, 21, 50–67.

Rannu (2016) analüüsis Eesti riiklikku õppekava eesmärgiga selgitada välja, mida 
peetakse võõrkeeltes ja sotsiaalainetes kultuuripädevuse all silmas. Thornberg 
(2013) uuris Rootsi ja Türgi õpetajate vaateid väärtuskasvatusele: milliseid 
väärtusi peetakse oluliseks arendada? Kuidas õpetajatena õpilaste väärtusi kujun-
dada? Mõlemad allikad suunavad muu hulgas oma tegevust õpetajana paremini 
analüüsima.

• Rannu, K. (2016). The Reflection on Cultural Competency in Estonian 
National Curriculum for Upper Secondary School. European Journal of 
Curriculum Studies, 3(1), 426–439.

• Thornberg, R. (2013). Teachers’ views on values education: A qualitative 
study in Sweden and Turkey. International Journal of Educational Research, 
59, 49–56.



44

Yang jt (2014) uurisid Hiina ja Ameerika ülikoolides õppivate üliõpilaste oma-
vahelist veebipõhist koostööd ning selgitasid välja, millised strateegiad toetavad 
koostööd erineva kultuurilise taustaga õpilaste vahel.

• Yang, J., Yu, H., Chen, S. J., & Huang, R. (2014). Strategies for smooth 
and effective cross-cultural online collaborative learning. Journal of 
Educational Technology & Society, 17(3), 208–221.

Kasutatud kirjandus

Allen, J. P., Weissberg, R. P., & Hawkins, J. A. (1989). The relation between 
values and social competence in early adolescence. Developmental Psychology, 
25(3), 458–464.

Arasaratnam, L. A., & Banerjee, S. C. (2011). Sensation seeking and intercultural 
communication competence: A model test. International Journal of Intercultural 
Relations, 35(2), 226–233.

Barkalaja, A. (2007). Identiteet ühiskondliku ja isikulise vahelülina: efektiivse 
keha mõiste kasutusvõimalusi. Arukask, M. (toim.). Muutused, erinevused ja 
kohanemised eesti kultuuriruumis ja selle naabruses. (lk 168−192). Viljandi: TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemia.

Barni, D., Ranieri, S., Scabini, E., & Rosnati, R. (2011). Value transmission 
in the family: do adolescents accept the values their parents want to transmit?. 
Journal of Moral Education, 40(1), 105–121.

Baron, J., & Leshner, S. (2000). How serious are expressions of protected values?. 
Journal of Experimental Psychology: Applied, 6, 183–194.

Behrnd, V., & Porzelt, S. (2012). Intercultural competence and training outco-
mes of students with experiences abroad. International Journal of Intercultural 
Relations, 36, 213–223.

Carter, R. T., Yeh, C. J., & Mazzula, S. L. (2008). Cultural values and racial 
identity statuses among Latino students: An exploratory investigation. Hispanic 
Journal of Behavioral Sciences, 30(1), 5–23.

Fries, S., Schmid, S., & Hofer, M. (2007). On the relationship between value orien-
tation, valances, and academic achievement. European Journal Of Psychology 
of Education, 22, 201–216.

Fung, H. H., Ho, Y. W., Zhang, R., Zhang, X., Noels, K. A., & Tam, K. (2016). 
Age differences in personal values: Universal or cultural specific?. Psychology 
and Aging, 31(3), 274–286.



45

Graham, S., Taylor, A. Z., & Hudley, C. (1998). Exploring achievement values 
among ethnic minority early adolescents. Journal of Educational Psychology, 
90(4), 606–620.

Hofmann-Towfigh, N. (2007). Do students’ values change in different types of 
schools? Journal of Moral Education, 36, 453–473.

Holmes, P., & O’Neill, G. (2012). Developing and evaluating intercultural com-
petence: Ethnographies of intercultural encounters. International Journal of 
Intercultural Relations, 36(5), 707–718.

Imada, T. (2012). Cultural narratives of individualism and collectivism: A content 
analysis of textbook stories in the United States and Japan. Journal of Cross-
Cultural Psychology, 43(4), 576–591.

Kluckhohn, C. (1949). Mirror for man: Anthropology and modern life. McGraw-
Hill book Company, Incorporated.

Knafo, A., & Schwartz, S. H. (2003). Parenting and adolescents’ accuracy in 
perceiving parental values. Child Development, 74(2), 595–611.

Lumkes, J. J., Hallett, S., & Vallade, L. (2012). Hearing versus experiencing: The 
impact of a short-term study abroad experience in China on students’ percep-
tions regarding globalization and cultural awareness. International Journal of 
Intercultural Relations, 36(1), 151–159.

Mayton II, D. M., Diessner, R., & Granby, C. D. (1996). Nonviolence and human 
values: Empirical support for theoretical relations. Peace and Conflict: Journal 
of Peace Psychology, 2(3), 245.

Menesini, E., Nocentini, A., & Camodeca, M. (2013). Morality, values, traditional 
bullying, and cyberbullying in adolescence. British Journal of Developmental 
Psychology, 31(1), 1–14.

Mikulincer, M., Gillath, O., Sapir-Lavid, Y., Yaakobi, E., Arias, K., Tal-Aloni, 
L., & Bor, G. (2003). Attachment Theory and Concern for Others’ Welfare: 
Evidence That Activation of the Sense of Secure Base Promotes Endorsement of 
Self-Transcendence Values. Basic and Applied Social Psychology, 25(4), 299–312.

Peng, R., & Wu, W. (2016). Measuring intercultural contact and its effects on 
intercultural competence: A structural equation modeling approach. International 
Journal of Intercultural Relations, 5, 316–327.

Roest, A. C., Dubas, J. S., & Gerris, J. M. (2009). Value transmissions between 
fathers, mothers, and adolescent and emerging adult children: The role of the 
family climate. Journal of Family Psychology, 23(2), 146–155.



46

Sagiv, L., & Schwartz, S. H. (2000). Value priorities and subjective well-being: 
Direct relations and congruity effects. European Journal of Social Psychology, 
30(2), 177–198.

Sarracino, D., Presaghi, F., Degni, S., & Innamorati, M. (2011). Sex-specific 
relationships among attachment security, social values, and sensation seeking in 
early adolescence: Implications for adolescents’ externalizing problem behaviour. 
Journal of Adolescence, 34(3), 541–554.

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: 
Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in 
Experimental Social Psychology, 25, 1–65.

Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents 
of human-values. Journal of Social Issues, 50(4), 19–45.

Schönpflug, U., & Yan, S. (2014). Deviation from zeitgeist and motivation in the 
intergenerational transmission of individualistic and collectivistic values in East 
Germany and Shanghai, China. The Journal of Genetic Psychology: Research 
and Theory on Human Development, 175(1), 58–75.

Sutrop, M. (2009). Väärtused ja haridus ühiskondlikus kontekstis. Väärtused ja 
väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused, 21, 50–67.

Sutrop, M. (2015). Can values be taught? The myth of value-free education. 
Trames, 19(2), 189–202.

Tan, A., Nelson, L., Dong, Q., & Tan, G. (1997). Value acceptance in adolescent 
socialization: A test of a cognitive‐functional theory of television effects. 
Communications Monographs, 64(1), 82–97.

Tulviste, T. (2013). Socialization values of mothers and fathers: does the child’s 
age matter. Trames, 17(2), 129–140.

Tulviste, T., & Tamm, A. (2014). Brief report: Value priorities of early adolescents. 
Journal of Adolescence, 37(5), 525–529.

Tulviste, T., & Tamm, A. (2015). Väärtuspädevus ja selle arendamine. Kikas, E. 
Toomela, A. (toim.). Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused 
ja nende arendamine (lk 78–88). Tallinn: Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Yang, J., Kinshuk, Yu, H., Chen, S., & Huang, R. (2014). Strategies for smooth 
and effective cross-cultural online collaborative learning. Journal of Educational 
Technology & Society, 17(3), 208–221.



47

3. SotSiaalne pädevuS

lii kaudne, triin peitel

Käesolev peatükk annab ülevaate sotsiaalse pädevuse olemusest ja selle 
viiest dimensioonist: algatusvõime, eneseavamine, emotsionaalse toe 
pakkumine, enesekehtestamine ja konflikti lahendamine. Need viis dimen-
siooni on tänase ühiskonna meeskondlike võtmeoskuste, nagu näiteks 
koostöö ja ettevõtlikkus, vundamendiks. Õpilase arengut antud valdkonnas 
aitab tagada teadlikkus eesmärgist ning süsteemsus ja toetatus harjutamisel. 

3.1. Mis on sotsiaalne pädevus?

Gümnaasiumi riiklikus õppekavas on sotsiaalset pädevust käsitletud koos kodani-
kupädevusega ning see on defineeritud järgmiselt: „ .. suutlikkus ennast teostada; 
toimida aktiivse, teadliku, abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada 
ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja 
kõlbluspõhimõtteid; austada erinevate keskkondade, sh suhtluskeskkondade 
reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, inimõigusi, religioonide ja rahvuste 
omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida 
inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 
suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest; 
väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end dialoo-
givõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis“ 
(Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2014). Käesolevas juhendmaterjalis vaatleme 
neid kahte pädevust teaduskirjanduses väljatoodu põhjal eraldiseisvalt; selles 
peatükis keskendume üksnes sotsiaalsele pädevusele.

Teaduskirjanduses (Paulk, Pittman, Kerpelman, & Adler-Baeder, 2011) käsit-
letakse sotsiaalset pädevust kui mitmedimensioonilist teadmiste, oskuste ja 
hoiakute kogumit, mis väljendub sobilike teadmiste, emotsioonide ja käitu-
misviiside olemasolus ning rakendamises inimestevahelistes olukordades. 
Siinkohal on oluline rõhutada, et sotsiaalse pädevuse definitsioonis käsitletakse 
lisaks sotsiaalsetele oskustele (s.o käitumine) ka emotsioonidega toimetuleku 
oskusi, millest sotsiaalse pädevuse arendamise juures ei tohiks kindlasti mööda 
vaadata (Ewart, Jorgensen, Suchday, Chen, & Matthews, 2002; Sørlie, Hagen, 
& Ogden, 2008).
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Goleman ja Senge (2014) toovad välja sotsiaalse pädevuse arendamise kesksed 
oskused:

• eneseteadlikkus – teadmine sellest, mida tunnen ja miks; sisemiste väärtuste, 
huvide ja tugevuste teadvustamine;

• empaatia (sotsiaalne teadlikkus) – teistele keskendumine, teise inimese 
reaalsuse mõistmine, asjade tajumine teisest perspektiivist;

• enesejuhtimine – võimekus oma tundeid ja käitumist juhtida, baseerub 
eneseteadlikkusel;

• suhtlemisoskused – võimekus esimest kolme reaalselt harmooniliste suhete 
loomiseks kasutada;

• vastutustundlik otsustamine – oskus, mis saab võimalikuks eelmiste toel.

Viimastel aastatel on eespool toodule lisandunud ka tähelepanu ja keskendu-
mise treenimine, samuti eetika ja hoolivuse arendamine ning süsteemsuse ja 
vastastikuse sõltumise mõju väärtustamine (Goleman & Senge, 2014). Selline 
süsteemne lähenemine tõstab sotsiaalse pädevuse arendamise erinevad tahud 
n-ö vihmavarju alla, tuues suhtlemisel esile erinevate oskuste koosmõju, nagu 
näiteks endast teadlik olemine, suutlikkus eesmärgipäraselt suunata oma tähele-
panu ja juhtida oma käitumist ning sellest lähtuvalt olla ka teadlik, heasoovlik, 
uuriv suhtleja, kes mõistab, et iga suhtlusolukorra kujunemisel on oluline osa 
temal endal.

Sotsiaalne pädevus tuleb esile kõikides suhtlust nõudvates olukordades ning 
väljendub efektiivses suhtlemises (Rose-Krasnor, 1997). Sotsiaalne pädevus 
on hinnang laiemale sotsiaalsele toimetulekule, milles rõhutatakse inimese 
käitumise mõju inimestevahelistes suhtlusolukordades. Seega ei ole sotsiaalne 
pädevus otseselt inimese omadus, vaid pigem tema käitumist iseloomustav tunnus 
(Dirks, Treat, & Weersing, 2007).

Sotsiaalselt pädevaks peetakse neid, kes käituvad mingis keskkonnas olukorrale 
kohaselt, rakendades omandatud sotsiaalseid oskusi. Sotsiaalsed oskused on 
õpitud käitumisviisid, mida inimene kasutab mingi ülesande täitmise eesmärgil 
(Sheridan & Walker, 1999). Oskused on konkreetsed, jälgitavad, mõõdetavad ja 
arendatavad. Kusjuures sotsiaalsete oskuste arendamise oluline komponent on 
järjepidev ja teadvustatud harjutamine.

Probleemiks sotsiaalse pädevuse mudeli puhul on küsimus, kui palju ja milliseid 
sotsiaalseid oskusi peaks arendama. Sellele küsimusele vastust otsides seadsid 
Buhrmester jt (1988) oma uurimistöös kolm lähtepunkti eesmärgiga leida dimen-
sioonid, mis on 1) piisavalt laiad, 2) teoreetiliselt seotud oluliste psühholoogiliste 
nähtustega ning 3) teineteisest sisuliselt ja empiiriliselt eristatavad. Töötanud 
läbi nii kliinilise, sotsiaalse kui ka arengupsühholoogia alase kirjanduse, leidsid 
nad lõpuks sotsiaalse pädevuse viis dimensiooni, mis võiksid anda piisavalt 
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informatsiooni kogu pädevuse hindamiseks. Need dimensioonid on järgmised: 
1) algatusvõime, 2) enesekehtestamine, 3) eneseavamine, 4) konfliktiga toime-
tulek ja 5) emotsionaalne toetus. Iga dimensioon sisaldab endas ka konkreetseid 
sotsiaalseid oskusi (vt tabel 1). Neid viit dimensiooni kasutatakse sotsiaalse 
pädevuse avamiseks ja hindamiseks ka tänapäeval (nt Coroiu jt, 2015; Giromini 
jt, 2016). ). Mitmed tänases ühiskonnas olulised oskused (nt koostöö, ettevõtlik-
kus jms) põhinevad just nimetatud dimensioonide integreeritud rakendamisel.

Tabel 1. Sotsiaalsete oskuste näiteid dimensioonide lõikes (Buhrmester, Furman, 
Wittenberg, & Reis, 1988)

Sotsiaalse pädevuse 
dimensioon

Näiteid sotsiaalsetest oskustest

Algatusvõime
• oskus algatada ja arendada vestlust
• oskus teha ettepanekut ühiseks ettevõtmiseks
• oskus osaleda koosviibimisel võõras seltskonnas

Enesekehtestamine

• oskus kasutada mina-sõnumit
• oskus kasutada kehtestavat sõnumit 
• oskus näidata/verbaliseerida oma nördimust, haavatavust jms 

emotsiooni
• oskus seista oma õiguste eest, kui kaaslane on käitunud 

hoolimatult, taktitundetult vms viisil

Eneseavamine

• oskus väljendada oma vajadusi
• oskus tunnistada oma arengukohti
• oskus paluda abi
• oskus ennast avada ja rääkida isiklikest teemadest
• oskus tunnustada kaaslast ja väljendada oma hoolimist, 

imetlust, austust vms

Konfliktiga 
toimetulek

• oskus kuulata teise inimese vaatenurka, sh erinevate 
perspektiivide mõistmise võime

• oskus konfliktiolukorras rahumeelseid lahendusi otsida
• oskus võtta oma käitumise eest vastutust
• oskus vabandada oma eksimuse eest

Emotsionaalne toetus

• oskus peegeldavalt kuulata
• oskus küsida täpsustavaid küsimusi
• oskus abi pakkuda
• oskus olla toeks, kui kaaslane on kurb
• oskus väljendada empaatiat ja hoolimist ka siis, kui kaaslase 

probleem ei tundu endale oluline
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3.2. Kuidas sotsiaalset pädevust arendada?

Teaduskirjanduse (Moote, Smyth, & Wodarski, 1999) põhjal võib öelda, et sot-
siaalsete oskuste treeningutesse võib suhtuda ettevaatliku optimismiga. Moote 
jt (1999) analüüsisid 25 sotsiaalsete oskuste arendamisele suunatud uurimust 
ning leidsid, et 14 puhul saavutati häid tulemusi, 9 puhul olid tulemused osa-
liselt edukad ning ainult kahe uurimuse puhul ei esinenud mingit efekti. Ka 
Dirks jt (2007) tegid järelduse, et sotsiaalsete oskuste arendamiseks läbi viidud 
sekkumised olid pigem edukad. Tõsi, sellistes analüüsides peab alati arvestama 
avaldamisest tuleneva tulemuste kallutatusega – suurema tõenäosusega publit-
seeritakse artikleid tulemuslikest arendustegevustest.

Efektiivsetele sotsiaalse pädevuse arendamise meetoditele on omased neli 
aspekti:

• enesemõistmise ja enesekontrolli ning -regulatsiooni, sh emotsioonide 
regulatsiooni arendamine (Cheung & Lee, 2010; Elias, Gara, Schuyler, 
Branden-Muller, & Sayette, 1991); seda toetab mh enesemääratluspädevuse 
arendamine;

• väärtuste (nt austus, ausus, andestamine) analüüs (Cheung & Lee, 2010); 
seda toetab mh väärtuspädevuse arendamine;

• sotsiaalsete oskuste mudeldamine ja harjutamine (Noble, Adams, & 
Openshaw, 1989) ning sotsiaalse probleemilahendamise oskuse õpetamine 
(Elias, Gara, Schuyler, Branden-Muller, & Sayette, 1991);

• refleksioonioskuse arendamine (Cheung & Lee, 2010; Ee & Ong, 2014); 
seda toetab mh õpipädevuse arendamine.

Siinkohal on oluline rõhutada, et sotsiaalse pädevuse arendamine kätkeb endas 
lisaks sotsiaalsetele ehk suhtlusoskustele ka enesemääratluspädevuse (vt ptk 4), 
väärtuspädevuse (vt ptk 2) ja õpipädevuse (vt ptk 5) teadlikku arendamist. Kuigi 
sotsiaalse pädevuse juures on olulisel kohal inimese endaga seotud aspektid 
(teadmised, oskused, hoiakud), on samavõrra olulised mõjutajad ka füüsiline 
keskkond ja n-ö olulised teised. Dirks jt (2007) toovad välja ka võimaluse, et 
madalana tajutud sotsiaalne pädevus tuleneb hoopis kriitilistest olukordadest, 
mitte noore enda võimekusest, ning sel juhul tuleks mõelda, kuidas muuta kesk-
konda (nt noored, kes elavad väga ohtlikus piirkonnas või suhtlevad ohtlike 
kaaslastega). Samuti on võimalik, et teatud grupis hinnatakse konkreetset käi-
tumist madalalt, ehkki tegelikult on see laiemalt ühiskonnas väärtustatud (nt 
eakaaslased arvavad, et sotsiaalselt pädev noor ei peaks õpetaja küsimustele 
tunnis vastama). Sellisel juhul tuleks kaaluda sekkumisi, mis on suunatud pigem 
hinnangu andjate hoiaku muutmisele (Dirks jt, 2007). Siinkohal ei saa märki-
mata jätta ka seda, et käitumist ei saa pelgalt treenida – see, kuidas inimene 
erinevates suhtlussituatsioonides toime tuleb, on seotud otseselt emotsioonide 
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juhtimise oskusega ja võimekusega seda oskust rakendada. Oluline on õppida 
ennast tundma ja juhtima (vt enesemääratluspädevus, ptk 4) ning seeläbi olema 
edukam ka suhtlusolukordades.

Sotsiaalse pädevuse arendamine on seega mitmetahuline, põimides endasse 
mitmeid erinevaid pädevusi. Inimene, kes mõistab ennast ning suudab oma reakt-
sioone teadlikult juhtida, saab olla edukam ka suhtlussituatsioonides. Seetõttu 
saab sotsiaalse pädevuse arendamine toimuda koostöös enesemääratluspäde-
vuse arendamisega – seda samm-sammult, justkui spiraalina, kus üks oskus ja 
võimekus on aluseks järgnevale. Näiteks oma vajaduste märkamine (enesemää-
ratluspädevus) saab olla aluseks enesekehtestamisele (sotsiaalne pädevus) ning 
emotsiooni teadlik juhtimine (enesemääratluspädevus) konflikti lahendamisele 
(sotsiaalne pädevus). Teisalt mängivad sotsiaalse pädevuse arendamise juures 
märkimisväärset rolli ka väärtus- ja õpipädevus. See, millist suhtlusviisi teatud 
olukorras ja grupis kasutatakse, tuleneb mitte ainult omandatud oskustest, vaid 
ka inimesest, ning veelgi laiemalt selles grupis valitsevast väärtushinnangute 
süsteemist. Nii võib juhtuda, et inimesel on küll hästi arenenud algatusvõime, 
kuid grupis peetakse oluliseks liidri ja tema otsuste järgimist, millest tulenevalt 
ei võta ülejäänud grupiliikmed initsiatiivi. Selleks, et mõtestada ja mõista oma 
käitumist erinevates suhtlussituatsioonides, on õpilastel vaja arendada meta-
mõtlemist (vt täpsemalt õpipädevuse pt 5).

Sotsiaalse pädevuse arendamine eeldab aktiivseid ja järjepidevaid sekkumis-
meetodeid: nt rühma- ja meeskonnatööd, arutelusid, (rolli)mänge ja refleksiooni. 
Seejuures võib sotsiaalse pädevuse arendamine toimuda nii formaalsete tundide 
raames kui ka näiteks mitu päeva kestva eesmärgipärase laagrina, mille sisuks 
on grupitegevused, probleemilahendusele suunatud mängud, aktiivne puhkus, 
igapäevaste ülesannete eest vastutamine, meeskonnatöö, refleksioon jms (Ee 
& Ong, 2014).

Järgnevalt on välja toodud teaduskirjandusest pärinev valik tõhusaid ning 
omavahel seostatavaid meetodeid sotsiaalse pädevuse arendamiseks gümnaa-
siumiastmes. Oluline on siinkohal märkida, et arengu toimumiseks on vajalik 
süsteemne ja järjepidev sekkumiste rakendamine, mille eesmärk on õpilaste 
poolt teadvustatud ning personaalselt eesmärgistatud. Olulised on nii teadmised 
kui ka oskus ning motivatsioon (sh õpitava kooskõla väärtustega) omandatud 
teadmisi praktikas rakendada.
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3.2.1. Küsimuste esitamine arutelude ja teemaarenduse 
suunamisel

Mida võimaldab enim arendada? 

• enesemõistmist ja -regulatsiooni

• teadvustatud väärtuste analüüsi ja võimekust

• konkreetset sotsiaalset oskust

• refleksioonioskust

Selleks, et arendada õpilase sotsiaalset pädevust, on vajalik õpilase enda valmis-
olek ja motivatsioon antud teemaga tegeleda. Mõistmine, millistes olukordades 
need oskused elus kasuks tulevad ning kuidas mõne oskuse puudumine võib 
suhet enda ja teistega kriitiliselt mõjutada, loob selge suuna õpilase enesearen-
guks antud valdkonnas.

Arutelu saab olla sisukam ja tulemuslikum, kui teemat käsitletakse sügavuti 
ja märgatakse võimalikke erinevaid alateemasid. Sisukamad arutelud toetavad 
õpilastes ka sügavamat eneseanalüüsi. Siin on oluline, et õpetaja esitaks küsimusi, 
mis aitavad arutelu teemat selgetes piirides hoida. Samuti peaks õpetaja õpilasi 
küsimustega suunama mõtlema teema üksikute nüansside üle (Säre, Tulviste, 
& Luik, 2017; Pagliaro, 2011; Walsh & Sattes, 2005).

Oluline on jälgida, et küsimused võimaldaksid õpilastel oma seisukohti ja mõtteid 
avardada, suunates neid järgmistele tegevustele:

• Selgitama – kuidas Sa sellisele mõttele tulid?
• Argumenteerima – milline argument toetaks seda seisukohta / lükkaks 

selle ümber?
• Oma seisukohta põhjendama – miks Sa nii arvad? Mis Sinu seisukohta 

kinnitab/toetab?
• Võrdlema (sarnasused, erinevused) – mille poolest erinevad ausus ja õiglus?
• Seoseid märkama – kuidas on seotud ausus ja õiglus?
• Mõtisklema – kuidas oleks siis, kui ...?
• Kahtlema – kas see on alati nii, et ...?
• Tagajärgi märkama – mis võib sellise käitumise tagajärg olla?
• Järeldusi tegema – mida me sellest järeldada saame, kui keegi selliselt 

käitub?
• Mõistet selgitama – millisest valetamisest meil jutt käib? (Pagliaro, 2011; 

Säre, Tulviste, & Luik, 2017; Walsh & Sattes, 2005)
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Oluline on silmas pidada, et olulised kommentaarid saaksid arutelusse kaa-
satud ja et kõik, kes soovivad, saaksid võimaluse oma arvamus välja öelda. 
Samuti julgustada ka ainukordsete, teistest eristuvate arvamuste väljaütlemist. 
Õpetaja ülesanne on jälgida, et ühele küsimusele saaksid vastata mitu õpilast, 
kes seda antud hetkel soovivad. Vajadusel tuleks tõstatada üldist laadi küsimusi 
või seada seisukohti kahtluse alla – läheneda seisukohtadele kahtlevalt ja kriiti-
liselt. Konkreetsele isikule suunatud kriitilised küsimused formuleerib õpetaja 
ümber ja suunab tervele rühmale arutlemiseks:

• Kuidas teised arvavad?
• Kes (veel) teisiti arvab?
• Kuidas selle küsimuse arutamine meid edasi aitab?
• Kas seda probleemi üldse saab lahendada? Miks (mitte)?
• Kas siin saab olla mitu võimalikku lahendust?
• Kas see kehtib igas olukorras?
• Kas sama lahendus aitab ka mõnes teises sarnases situatsioonis?
• Kuidas teised samas olukorras toimiksid? (Pagliaro, 2011; Säre, Tulviste, 

& Luik, 2017; Walsh & Sattes, 2005)

Esmalt on nii õpetajal kui ka õpilastel vaja aru saada sotsiaalse pädevuse mõistest 
ning tajuda sotsiaalsete oskuste olulisust ja mõju igapäevaelus. Seejärel saab 
lähemalt mõtestada lahti erinevaid sotsiaalse pädevuse dimensioone ning ana-
lüüsida neid enda pädevusest lähtuvalt. Mõistmine ja teadlikkus on uute oskuste 
õppimise ja olemasolevate oskuste lihvimise alus. Järgnevalt on teemade lõikes 
välja toodud näitlikud aruteluküsimused.

Õpilaste motivatsiooni ja toetavate hoiakute loomine seoses sotsiaalse pädevuse 
arendamisega:

• Millised on õpilaste omavahelised suhted klassis?
• Kui suhted klassikaaslaste vahel ühel päeval muutuksid, siis millist muutust 

Sa kõige rohkem sooviksid? Miks just sellist muutust?
• Milline oleks igapäevane elu koolis siis, kui õpilaste vahel oleksid paremad 

omavahelised suhted?
• Missugune oleks Sinu koolipäev siis, kui Sinu sees oleks rohkem rahu ja 

tasakaalu?
• Mis Sa arvad, kuidas rahu ja tasakaal inimeste sisse tuleb?
• Kuidas saad luua rahu enda sees?
• Milline on sotsiaalselt pädev inimene?
• Millised võimalused on inimestel oma sotsiaalset pädevust arendada?
• Mis on Sinu arvates enesejuhtimine?
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• Milliste oskuste olemasolu enesejuhtimine eeldab? Milliseid enesejuhti-
misoskusi sooviksid endas arendada?

• Kuidas võivad Sinu arvates õpilaste enesejuhtimisoskused mõjutada õpilaste 
omavahelisi suhteid klassis?

Küsimusi konfliktiga toimetuleku teemadel arutlemiseks:
• Mida võib inimene tunda, kui on sattunud konflikti?
• Mille järgi saad aru, et tegemist on konfliktiga?
• Millised võivad olla konflikti tagajärjed?
• Kes on need inimesed, kellega Sa tavaliselt tülitsed? Millistel teemadel 

Sa tavaliselt tülitsed? Kas inimesed ja teemad on korduvad? Millest see 
võiks tuleneda?

• Kuidas oleks võimalik konflikti lahendada?
• Kas konflikti saaks ka ennetada? Milliseid võimalusi veel on konflikti 

ennetamiseks? Kuidas? Miks mitte?

Küsimused emotsiooniga toimetuleku ja emotsionaalse toetuse teemadel arut-
lemiseks:

• Kuidas oled Sina oma igapäevaelus mõjutatud enda ja teiste emotsioonidest?
• Mida emotsioonid inimesega teevad?
• Kas kõik emotsioonid on lubatud? Palun põhjenda.
• Kuidas tekivad emotsioonid?
• Kui emotsioon vaibub, kuhu see siis kaob?
• Mis on emotsioonide juhtimisel Sinu võimuses?
• Mida oled teinud olukorras, kus oled tundnud ebameeldivaid emotsioone? 

Miks just nii? Kuidas toimis?
• Mida võib inimesega teha üks väga positiivne emotsioon? Too mõni näide. 
• Mis kasu võib saada emotsioonide mõju analüüsimisest?
• Kuidas väljendada emotsionaalset toetust sõbrale?
• Kas sõbra emotsioonist nakatumine toetab või kahjustab sõbra toimetulekut 

keerulise olukorraga? Palun põhjenda.

Küsimusi eneseavamise teemadel arutlemiseks:
• Mida tähendab eneseavamine?
• Kuidas inimesed õpivad ennast avama?
• Kuidas inimesed õpivad ennast mitte avama?
• Kuidas toetab eneseavamine igapäevast toimetulekut inimestevahelistes 

suhetes?
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• Millistel juhtudel on Sinul keeruline ennast avada? Millest võiks nendes 
olukordades kasu olla?

• Miks oleks Sulle kasu teadlikust eneseavamise arendamisest?
• Kuidas teadlikult arendada oma eneseavamise oskust? Millised tagasilöögid 

võivad eneseavamise teekonnal olla? Kuidas tulla toime tagasilöökidega 
uue oskuse arendamisel?

Küsimusi enesekehtestamise teemadel arutlemiseks:
• Mida tähendab Sinu jaoks enesekehtestamine?
• Miks on Sinu arvates enesekehtestamise oskus oluline?
• Millistes olukordades oma elus oled ennast kehtestanud? Palun too mõni 

näide kehtestamisest ja kehtestamise mõjust.
• Miks on vahel lihtsam alistuda?
• Miks vahel üldse käitutakse agressiivselt? 
• Mis võib olla alistuva käitumise tagajärg?
• Mis võib olla agressiivse käitumise tagajärg?

Küsimusi algatusvõime teemadel arutlemiseks:
• Kas algatusvõime on kaasasündinud oskus? Palun põhjenda. Miks Sa arvad, 

et …?
• Kuidas on võimalik arendada oma algatusvõimet?
• Millistel juhtudel elus on kasu algatusvõimest?
• Kuidas oleks siis, kui koos oleksid kõik väga hea algatusvõimega inimesed?
• Mis juhtuks, kui koos tegutseksid vaid inimesed, kes ei ole saanud oma 

algatusvõimet arendada?
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3.2.2. Loovad rühmatööd õpilaste sotsiaalse pädevuse 
arendamiseks

Mida võimaldab enim arendada? 

• enesemõistmist ja -regulatsiooni

• teadvustatud väärtuste analüüsi ja võimekust

• konkreetset sotsiaalset oskust

• refleksioonioskust

Sotsiaalsete oskuste arendamiseks sobivad hästi igasugused tegevused, mis 
eeldavad ühiselt grupis toimetamist: nt ainetunnis tehtavad rühmatööd, rolli-
mängud, kooli- või klassiürituste korraldamine, klassiekskursioonid, väljasõidud 
ja laagrid. Oluline on siinkohal aga teadvustada, et eelpool nimetatud tegevuste 
käigus toimuks tõesti õpilaste sotsiaalse pädevuse arendamine on vajalikud ka 
järgnevad tegevused:

• rühmatööle eelnevalt õpilase isikliku eesmärgi seadmine (vt täpsemalt 
enesemääratluspädevuse ptk 4);

• rühmatööle järgnevalt aine sisule lisaks ka sotsiaalse pädevusega seonduva 
reflekteerimine (nt õpilaste algatusvõime, konflikti lahendamine, kehtes-
tamine). Rühmatööle järgnev refleksioon saab toimuda, kui õpilane on 
endale enne rühmatööd seadnud isikliku eesmärgi ning saab selle täitmist 
ja raskuskohti peale tegevust analüüsida. Sealhulgas on oluline saadud 
kogemusest lähtuvalt seada arengueesmärke järgmiseks rühmatööks. 
Vastasel juhul kinnistavad õpilased märkamatult juba olemasolevaid 
käitumismustreid ning teadlikku ja eesmärgistatud arengut ei toimu.

Selleks, et sotsiaalseid oskusi arendada, on vaja võtta riske – julgust astuda 
suhtlusolukordadesse, mis viivad mugavustsoonist välja ning eeldavad pingu-
tust, sh loovad võimaluse ka ebaõnnestumiseks. Siinkohal on oluline õpilasi 
ette valmistada ning aidata neil teadvustada, et õppeprotsessi on juba eos sisse 
kirjutatud ka ebaõnnestumised. Kui inimesel miski kunagi ei ebaõnnestu, siis 
toimetab ta oma mugavustsoonis ning sooritab tegevusi, mis ei esita talle piisa-
vat väljakutset (ehk tegutseb alla oma võimekuse). Carol Dweck (2017) eristab 
selgelt kahte viisi mõtlemist: kinnistunud mõtteviis ja edenemismõtteviis (vt 
tabel 2). Õppeprotsessis on õpetaja roll julgustada õpilast edenemismõtteviisi 
rakendama. See ergutab õpilasi astuma välja tavapärasest mugavuskäitumisest 
ning katsetama teismoodi suhtlemist (nt algatama suhtlust; seisma oma vajaduste 
eest vms), mõistes, et muutused ei tule iseenesest ning uute suhtlusviiside edukale 
rakendamisele võib eelneda mitmeid poolikuid või ebaõnnestunud suhtluskatseid.
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Tabel 2. Kinnistunud ja edenemismõtteviisi tunnused (Dweck, 2017 põhjal)

Kinnistunud mõtteviis Edenemismõtteviis

toetub soovile paista „tark” toetub soovile õppida

väljakutseid ... väldi väljakutse … võta vastu

takistused … loobu takistused … ületa

pingutamine … kasutu pingutamine … oluline

tagasiside … ignoreeri tagasiside … õpetab

teiste edu … ohustab teiste edu … inspireerib

Edenemismõtteviisi kui julgust võtta riske, soovi areneda ja astuda vastu väl-
jakutsetele, pingutada ja õppida teiste tagasisidest saab arendada, esitades iga 
päev järgmisi küsimusi:

• Mida ma täna juurde õppisin?
• Missuguse vea ma tegin ja mida see mulle õpetas?
• Mille kallal ma täna kõvasti vaeva nägin?
• Mida ma veel teha saan, et ...? (Dweck, 2017)

Mõnikord on väljakujunenud suhtlusmustreid lihtsam muuta või arendada tava-
pärasest teistsuguses õhustikus ja tegevustikus, mida pakuvad näiteks loovad 
rühmatööd. Selline lähenemine loob soodsama pinnase uue oskuse rakendamiseks 
ning positiivse kogemuse saamiseks.

Loova rühmatöö meetodid hõlmavad kolme valdkonda: suhe iseendaga, suhe 
teistega ja suhe laiema maailmaga. Need meetodid võimaldavad luua noortega 
uudse kontakti ja kogemuse vältimaks harjumuspäraseid mõtte- ja käitumismust-
reid. Loovad tegevused, mis soodustavad kujutlusvõime rakendamist, toetavad 
uudsete lahenduste leidmist. Loovtegevuste protsess on orienteeritud aktiivsele 
tegevusele, mille kaudu õpilased uurivad küsimusi ja suhestuvad oma mõtete ja 
emotsioonidega (Malchiodi, 2007b). Õpetaja roll on rääkida õpilastega, mitte 
õpilastele (Groom, 2012). Selline terviklik protsess eeldab õpilaselt aktiivset 
tegutsemist teema käsitlemisel, mõistmisel ja analüüsimisel. Mänguline lähe-
nemine muudab omakorda teistmoodi käitumisviisi katsetamise turvalisemaks.

Loova rühmatöö metoodikas rõhutatakse usaldust ja avatust, tegeletakse prob-
leemidega n-ö siin ja praegu ning nähakse probleeme kui võimalusi muutusteks. 
Rühmatöö käigus suunatakse noori käituma oma kaaslastega positiivsemalt ja 
hoolivamalt ning seeläbi parandama ka suhtumist iseendasse, mis omakorda 
on aluseks ka seesmistele muutustele (Houghughi jt, 1988; Laursen, 2010; Opp, 
Unger, & Teichmann, 2007).
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Loovtegevuste rakendamisel on oluline pidada silmas toetavat struktuuri, kus 
tegevused liiguvad lihtsamast keerulisemaks ning põhitegevused lõpevad alati 
mõtestatud ning juhitud refleksiooni ja analüüsiga. Seetõttu on tõhus lähtuda 
loovtegevuste läbiviimise STRA mudelist (Blatner, 2000):

S – soojendus;

T – tegevus;

R – refleksioon;

A – analüüs.

Uuringud on näidanud, et loovtegevustel põhineval rühmatööl on muuhulgas 
positiivne mõju õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamisele ning eakaaslaste 
positiivse suhtluskultuuri kujunemisele (Goodgame, 2007; Kõiv, Hannus, & 
Kaudne 2017; Kõiv & Kaudne, 2015). Järgnevalt on välja toodud mõned näitlikud 
tunnikavad sotsiaalse pädevuse dimensioonide kaupa.

3.2.3. Loovtegevustel põhinev näidistunnikava eneseavamise 
teemal

„Hommikutervitus” (Hein, 2014)

Eesmärk: soojendustegevus
Aeg: 5 minutit

Tegevuse kirjeldus:

Kõik seisavad ringis ja tervitavad silmade ja peanoogutusega kõiki grupi liik-
meid, püüdes igaühele silmadega öelda (ehk mõttes mõelda): „Mul on hea meel, 
et Sina ka siin oled.” Keerukam on teha seda korraga, lihtsam ja juhendaja poolt 
tõhusamalt suunatud variant on tervitada kaaslasi ükshaaval. (See on väga vajalik 
harjutus tänapäeva noortele. Esiteks sellepärast, et mõnel neist puudub oskus 
teisele silma vaadata, ja teiseks võimaldab see muidu nähtamatutel või tõrjutud 
õpilastel tunda ennast mitmekordselt oodatuna. Selline eelhäälestus annab aluse 
eneseusaldusele, mis on järgnevate tegevuste juures kriitilise tähtsusega.)

„Nimeliigutus” (Hein, 2014)

Eesmärk: soojendustegevus
Aeg: 5–10 minutit
Tegevuse kirjeldus:

Kõik seisavad ringis. Õpetaja ütleb oma nime ja teeb sinna juurde oma liigutuse. 
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Sama tegevust võib teha ka ilma nimeta ja paluda teha liigutus, mida hetkel keha 
ja/või meel tunduvad kõige enam vajavat. Seejärel kordavad kõik koos tema nime 
ja teevad sama liigutuse. Päripäeva ringis ütleb igaüks oma nime ja teeb liigutuse 
ning teised kordavad. Kui ring on täis saanud, kordub sama, aga seekord tuleb 
nimi öelda palju valjemini ja liigutus sinna juurde peab olema jõulisem, kuigi 
võib olla põhimõtteliselt sama, mis eelmisel korral.

„Parim päev minu elus” (Pehk, 2001)

Eesmärk: sisemiste ressursside leidmine, eneseavamise soodustamine
Aeg: 35 minutit
Vahendid: muusikaprogramm (8–10 min), mis toetaks tegevust                          
(nt K. Schoenning „Symphodysse”), paberid ja joonistusvahendid

Tegevuse kirjeldus:

Kujutle muusika abil parimat päeva oma elus (fantaasiamatk, päev, mida pole 
veel olnud). Pärast muusika kuulamist ja visualiseerimist joonista pilt kõige 
olulisemast. Järgneb ühine arutelu. Arutelul ja saadud kogemuse jagamisel ning 
aktsepteerival kuulamisel on siinkohal kriitiliselt oluline osa. Alguses võib teha 
jagamist paarides või väikestes gruppides, seejärel ühiselt. Jälgida tuleks, et 
kõik saaksid võimaluse jagamiseks (jagamise maht ja sügavus võib olla erinev).

3.2.4. Loovtegevustel põhinev näidistunnikava emotsionaalse 
toetuse teemal

„Soojendustegevused”

Eesmärk: soojendustegevus
Aeg: 5 minutit

Tegevuse kirjeldus:

Soojendustegevusteks sobivad hästi erinevad sotsiomeetrilised read (moodustada 
rida kas rääkides või hääletult kehakeelt kasutades, vastavalt grupi võimekusele 
ja avatusele):

• rida eesnimede esitähtede ja/või sünnipäeva järgi; silmavärvi tumeduse 
ja/või juuste pikkuse järgi;

• Eesti/linna kaart sünnikohtade/elukohtade järgi;
• grupid huvialade või lemmikmuusika järgi jms.
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„Tule”

Eesmärk: grupis toetava ja usaldusliku õhustiku loomine
Aeg: 10 minutit

Tegevuse kirjeldus:

Kõik seisavad ringis. Üks osalejatest loob kellegagi pilkkontakti ja ütleb seejä-
rel „Tule!”. See inimene, kellega on pilkkontakt ja kellele öeldi „Tule!”, hakkab 
aeglases tempos kutsuja poole liikuma, et tema kohale seisma minna. Kutsuja ei 
saa aga enne oma kohta vabastada, kui ta on loonud pilkkontakti kellegi teisega 
ringis ja temale on selle teise poolt samuti öeldud „Tule!”. Nii korratakse tegevust 
sujuvalt, kuni grupis on saavutatud rahulik ühtlane liikumine. On üsna loomulik, 
et alguses tekib segadust ja kiputakse üksteist korrale kutsuma. Juhendaja roll 
on hoolivalt ja toetavalt suunata gruppi ja grupiliikmete tähelepanu üksteise 
positiivsele toetamisele ja abistamisele.

„Headuse oja”

Eesmärk: emotsionaalse toetuse tajumine ja jagamine
Aeg: kuni 45 minutit (olenevalt grupi suurusest)

Tegevuse kirjeldus:

Moodustage justkui jõesäng (kaks paralleelset rida, näod vastamisi). Ühekaupa 
hakkavad osalejad jõest läbi kõndima (aeglases tempos ja soovituslikult silmad 
suletult). Kaaslased panevad õrnalt käe kõndijale õlale ning sosistavad talle 
kõrva mõne tema positiivse omaduse või muu tunnustuse. Taustaks võib mängida 
rahulik õrn loodushäältega muusika.

Tegevusele järgneb refleksioon. Refleksiooni toetuseks võib esmalt paluda õpi-
lastel joonistada pilt oma hetketundest. Oma kogemust saab seejärel jagada läbi 
pildil kujutatu. Õpetaja roll on jälgida, et võimalus oma kogemust jagada oleks 
kõikidel osalejatel.
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3.2.5. Rühmatöö-, (rolli)mängu- jms järgse refleksiooni 
küsimused sotsiaalse pädevuse dimensioonide kaupa

Mida võimaldab enim arendada? 

• enesemõistmist ja -regulatsiooni

• teadvustatud väärtuste analüüsi ja võimekust

• konkreetset sotsiaalset oskust

• refleksioonioskust

Oluliseks komponendiks sotsiaalse pädevuse arendamisel on õpilaste refleksioo-
nioskuse arendamine. Erinevate rühma- ja meeskonnatööde ja (rolli)mängude 
kaudu saame noori arendada vaid juhul, kui tegevus on mõtestatud (sh oskavad 
ka õpilased tegevusi eesmärgipäraselt mõtestada).

Refleksioonioskuse arendamiseks ja teadvustatud eesmärkide seadmiseks ning 
nende täitmiseks saab kasutada erinevaid refleksiooniküsimusi. Järgnevalt on 
välja toodud näidisküsimused erinevate teemade kaupa.

Mõned näitlikud küsimused algatusvõime ja eneseavamise dimensioonis:
• Kuidas väljendasin oma mõtteid/seisukohti?
• Kuidas avaldasin oma mõtteid/seisukohti siis, kui need ei ühtinud rühma-

kaaslastega?
• Mis aitas mul oma mõtteid avaldada?
• Mis tegi mõtete avaldamise keeruliseks?
• Mida saaksin teha, et arendada oma algatusvõimet ja eneseavamisvõimet 

rühmatööde käigus? Mis on see konkreetne tegevus, mida järgmisel korral 
teisiti teen?

Mõned näitlikud küsimused emotsionaalse toetuse dimensioonis:
• Mil viisil kuulasin oma rühmakaaslaste seisukohti?
• Kas märkasin rühmakaaslast, kes ei ole oma seisukohta/mõtet avaldanud? 

Kuidas küsisin vaikiva kaaslase arvamust?
• Mis aitas mul rühmakaaslasi kuulata?
• Kas püüdsin mõista ka minu arvamusest erinevat seisukohta?
• Mis aitas mul erinevatest mõtetest ja seisukohtadest huvituda?
• Mis tegi keeruliseks teiste kuulamise ja/või minust erinevatest seisukoh-

tadest huvitumise?
• Mida saaksin teha, et arendada oma oskust väljendada emotsionaalset 

toetust rühmatööde käigus? Mis on see konkreetne tegevus, mida järgmisel 
korral teen / teisiti teen?
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Mõned näitlikud küsimused konfliktilahendamise ja enesekehtestamise dimen-
sioonis:

• Milline oli minu toimimisviis eriarvamuste korral (alistusin, ründasin, 
arutlesin, püüdsin mõista, vaatasin kõrvalt, kehtestasin vms)? Kuidas aitas 
minu valitud käitumisviis olukorda lahendada?

• Mil viisil väljendasin eriarvamuste korral oma mõtteid ja vajadusi?
• Mis aitas mul oma seisukohale kindlaks jääda?
• Mis aitas mul kaaslase vaatenurka kuulata ja mõista?
• Milline konfliktilahendusviis oli / oleks olnud antud olukorras kõige 

tulemuslikum (st suhteid parandav ja lahendusele viivaim üheaegselt)?

Teema klassiruumis aktiivsena hoidmiseks võib kasutada näiteks refleksioonipla-
kateid klassi seintel (vt joonis 1), kuna uue oskuse õppimine eeldab järjepidevat 
harjutamist ning treenimist, oma kogemuse mõtestamist ning sellest õppimist.

Joonis 1. Refleksiooniplakatid sotsiaalse kompetentsuse dimensioonide lõikes
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3.2.6. B. Furmani „Oskuste õppe“ metoodika klassile

Mida võimaldab enim arendada? 

• enesemõistmist ja -regulatsiooni

• teadvustatud väärtuste analüüsi ja võimekust

• konkreetset sotsiaalset oskust

• refleksioonioskust

Klassiaruteludele võiks järgneda toetatud oskuste õpe, et teadmised ka prak-
tikasse saaks rakendada. Õpilane võib teada ja mõista – nt teada, kuidas 
toimub enesekehtestamine ning mõista selle olulisust teatud suhtlussituat-
sioonides. Siiski ei tähenda teoreetilise teadmise olemasolu veel seda, et ka 
reaalses suhtlusolukorras (eriti pingelises situatsioonis) oleks õpilasel või-
mekus olemasolevat teoreetilist teadmist praktikasse rakendada. Kuna sot-
siaalsed oskused on omandatavad nagu kõik teisedki oskused (nt pillimäng, 
lugemine, võõrkeel vms), siis on oluliseks komponendiks sotsiaalse pädevuse 
tõstmise juures treening – järjepidev, toetatud, süsteemne harjutamine (mõis-
tes, et alguses on keerulisem ning kohe ei pruugi kõik soovitu õnnestuda). 
 
Uute oskuste õppimise protsess peab olema õpilastele teadvustatud ning põhinema 
nende seesmisel motivatsioonil. Selle loomiseks ja toetamiseks tasuks ühiselt 
arutada õpitavate oskuste vajalikkust ja olulisust igapäevaelus. 

Oskuste õppe metoodika on tõenduspõhine (Niu & Niemi, 2020) metoodika, mille 
on välja töötanud Soome psühhiaater Ben Furman. Metoodika toetab õpetajat 
aitamaks õpilasi probleemidest üle uute oskuste õpetamise ja treenimise kaudu 
ning põhineb arusaamal, et õpilastel ei ole probleeme, vaid on oskused, mis on 
veel vajalikul tasemel omandamata.

Oskuste õppel on laiemalt neli eesmärki:
1. arendada sotsiaalseid oskusi,

2. toetada klassis soovitud õhkkonna kujunemist,

3. toetada koolis toimetulekut ja õppetöös osalemist,

4. toetada heaolutunnet ja positiivset vaimset tervist (Niu & Niemi, 2020).

Klassiruumis saab õpilased jagada erinevate sotsiaalsete oskuste õpigruppi-
deks. Õpigrupid saavad oskuse üle arutleda ning ühtlasi olla üksteisele toeks ja 
inspiratsiooniks kogu oskuse õppimise perioodi vältel. Õpetaja roll on toetada 
ning luua järjepidevalt võimalusi ka eesmärgistatud grupiaruteludeks ning hoida 
omandatavaid oskusi pidevalt fookuses ka aineõppes (Niu & Niemi, 2020).
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Oskuse õppimise eel arutavad õpilased oma grupiga (võides siin vajada ka õpetaja 
tuge) läbi järgmised küsimused (sh kirjutavad oma arutelu tulemused ka üles ja 
tutvustavad klassikaaslastele):

• Mida selle oskuse omandamine praktikas tähendab? Mida ma peaksin 
tegema, et õpetajad, vanemad, klassikaaslased jt ütleksid, et jah, ta oskab 
seda hästi?

• Mida teen ma ise iga päev, et endale seda oskust meenutada, et see oleks 
mul tervel treeningperioodil meeles?

• Mida ma teen, kui näen, et klassikaaslane on selle oskuse unustanud?
• Mida ma teen siis, kui märkan, et minu klassikaaslane kasutab seda oskust?
• Kuidas hindan iga päev seda, kuidas mul selle oskusega läheb?
• Mis näitab seda, et meie grupp on oskuse omandanud? (Niu & Niemi, 2020)

Õppeprotsessi oluline osa on ka motivatsiooni hoidmine (nt oskuste omandamisel 
ootab klassi mõnus ühistegevus), järjepidev tagasiside ja tunnustamine. Oluline 
on, et õpilased harjuksid üksteist heatahtlikult õppeprotsessis toetama – tunnus-
tust väärib nii see, kui kaaslane märkab, et keegi oma õpitavat oskust rakendab, 
kui ka see, kui sobival hetkel heatahtlikult (nt võib viisi eelnevalt kokku leppida) 
uue oskuse rakendamise vajadust teisele meelde tuletatakse. Eksimised on loo-
mulik õppeprotsessi osa. Edusamme hinnatakse klassipõhiselt ning õpetaja ei 
tähtsusta liialt ühe inimese individuaalset protsessi (Niu & Niemi, 2020).

Motiveeriva tähistava ühistegevuse käigus arutatakse muuhulgas ka järgmisi 
küsimusi:

• Kuidas valisin oskuse, mida hakkan õppima (miks just selle oskuse)?
• Mis toetas mind õppimisel, millist tuge ma kasutasin?
• Mida tegin, et oma oskust arendada?
• Kuidas ma aitasin ja toetasin oma grupikaaslasi? (Niu & Niemi, 2020)

Selleks, et saada klassipõhist olulist sisendit õpilaste sotsiaalse pädevuse taseme 
kohta ning õpilaste nägemust võimalikest arengukohtadest, saab sotsiaalse päde-
vuse klassipõhise hindamise edukalt integreerida nt matemaatilise statistika 
õppimisse, kus õpilased saavad koostada küsimustiku (viies ennast seeläbi kurssi 
sotsiaalse pädevuse dimensioonidega ning neid dimensioone iseloomustavate 
oskustega) ning rakendada erinevaid andmetöötluse ja andmeanalüüsi viise.

Mõned näited võimalikest õpitavatest oskustest:
• oskus olla suhetes algataja – algatan klassikaaslastega vestlusi;
• oskus olla tegevustes algataja – algatan ühistegevusi klassis/koolis;
• enesekehtestamise oskus – kehtestan ennast olukordades, kus tunnen, et 

minuga on ebaõiglaselt käitutud;
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• eneseavamise oskus – vestlustes sõbraga räägin midagi olulist/tähenduslikku 
endast; avaldan oma arvamust;

• emotsiooniga toimetuleku oskus – konflikti sattudes luban endale pausi, 
et lasta emotsioonil vaibuda; keeruliste emotsioonidega toimetulekuks 
valin ühe ennast ja kaaslasi hoidva nn tööriista – olen ise oma käitumise 
üle otsustaja;

• teise inimese perspektiivi nägemise oskus – konflikti sattudes püüan mõista 
teise osapoole käitumise tagamaid, küsin ja kuulan teda;

• vabandamise oskus – kui olen käitunud teisega lugupidamatult, vabandan;
• positiivse märkamise ja väljendamise oskus – iga päev tunnustan ühte oma 

kaaslast, nt märkan tema juures midagi positiivset ning väljendan talle 
seda ka sõnades.

3.2.7. Näiteid sotsiaalse pädevuse arendamisest ainetunni 
osana

Mida mitmekülgsemalt sotsiaalse pädevuse temaatikat koolis käsitletakse ja 
igapäevategevustesse, sh õppetöösse, integreeritakse, seda märkimisväärse-
mad on arengud. Oluline on koolis saavutada sotsiaalse pädevuse süsteemne ja 
järjepidev, eesmärgipärane ja teadvustatud õpe. Üks viis seda toetada on leida 
ainekavas teemad, millega sotsiaalne pädevus teadlikult siduda. Järgnevalt ongi 
välja toodud konkreetseid näiteid sotsiaalse pädevuse arendamiseks ainetunni 
osana. Sellisel viisil leiab teema käsitlust erinevate õpetajate eestvedamisel.

3.2.7.1. Sotsiaalse pädevuse õpetamisest eesti keele ja kirjanduse tunni osana

Eespool kirjeldatud metoodikat saab rakendada ka ainetunni osana pisut lihtusta-
tud kujul. Sellisest lähenemisest annab näitliku ülevaate enesejuhitud sotsiaalsete 
oskuste arendamise meetodi kirjeldus. Üks võimalus sotsiaalsete oskuste aren-
damiseks on tundides arutleda sotsiaalse pädevuse dimensioonide üle, avades 
need mõisted nii, et õpilased saavad aru iga dimensiooni sisust.

Sisu avamiseks võib kasutada mõistekaarte (nt millistes olukordades ja milline 
käitumine peaks avalduma näitlikustamaks emotsionaalse toetuse oskusi) või 
juhtumianalüüse filmide, videote või raamatute näitel. Seejärel saavad õpilased 
ise analüüsida, millised osad kõnealusest sotsiaalse pädevuse dimensioonist 
on neil edukalt omandatud ja milliste osadega võiks veel tööd teha. Analüüsi 
tulemusel leitud aspektidest ühe, enda jaoks olulisima, valib õpilane välja aren-
damiseks. Järgmise etapina kirjeldatakse rühmatöös olukord, milleni on vaja 
jõuda, ja mõeldakse välja võimalused, kuidas selle eesmärgini jõuda. Järgnev 
näide aitab eespool kirjeldatut paremini mõista.
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10. klassi eesti keele tunnis on teemaks sotsiaalne pädevus. Õpetaja on tahvlile 
kirjutanud sotsiaalse pädevuse viis dimensiooni: 1) algatusvõime, 2) enese-
kehtestamine, 3) eneseavamine, 4) konfliktiga toimetulek ja 5) emotsionaalne 
toetus. Klassis arutletakse suures ringis, millised näited inimese (raamatukange-
lase, filmitegelase) käitumisest erinevates olukordades viitavad ühele või teisele 
dimensioonile. Näiteks algatusvõime võib väljenduda nii ürituste korraldamises, 
erinevatesse organisatsioonidesse kuulumises kui ka erinevates olukordades 
uute inimestega tutvumises jne. Kõik pakutud variandid võib kirjutada tahvlile.

 Arutletakse ka selle üle, kas ja miks on iga dimensioon oluline; kas mõned sot-
siaalsed oskused ei sobitu ühegi dimensiooni alla jms. Seejärel saavad õpilased 
individuaalselt mõtiskleda, millised dimensioonid ja dimensiooni osaoskused 
on tal väga hästi omandatud ning millistes on veel arenguruumi. Viimastest 
ühe, enda jaoks kõige olulisema osaoskuse valib iga õpilane välja ning kirjutab 
oma päevikusse/tahvelarvutisse vm.

Seejärel jaotatakse õpilased võimalusel rühmadesse dimensioonide kaupa (st 
kõik, kes sooviksid enda juures arendada algatusvõime mõnda osaoskust, moo-
dustavad ühe rühma). Rühmas arutletakse selle üle, kuidas täpselt näeb välja 
olukord, kus iga õpilase soovitud oskus on omandatud soovitaval tasemel. Näiteks 
õpilane võib soovida arendada oma julgust või pealehakkamist osaleda erine-
vatel üritustel. Selline sõnastus ei võimalda eesmärgi saavutatust hinnata. Siit 
edasi võiks jõuda sõnastuseni, mille puhul on selgesti arusaadav, kui eesmärk 
on täidetud. Näiteks „Soovin käesoleva õppeaasta jooksul osaleda vähemalt 
kolmel koolivälisel üritusel“.

Kui eesmärk on paigas, saab asuda analüüsima seniseid takistusi selle saavu-
tamisel ning välja töötama viise nende ületamiseks. Kas abiks oleks see, kui 
keegi klassikaaslastest ühineks? Või hoopis see, et otsida allikaid, kust leiab 
informatsiooni toimuvate ürituste kohta? Takistusi ületava tegevusplaani juurde 
võiksid kuuluda ka tähtajad erinevate alaosade täitmiseks. Kokkulepitud aegadel 
peaksid toimuma uuesti kohtumised samade rühmade kaupa, toetamaks üksteist 
järjepideval oskuste arendamisel. Oluline on rõhutada, et plaanile peab järgnema 
ka otsus oma käitumist muuta ning teadlik aktiivne tegutsemine selle eesmärgi 
saavutamise suunas.

Pädevuse arendamiseks on tähtis, et eesmärk tuleneks kindlasti õpilaselt endalt 
ning oleks realistlik ja saavutatav. Pigem on soovitatav pisut kergemini saavutatav 
kui suurt eneseületust nõudev eesmärgi sõnastus. Lisaks peab eesmärk olema 
üles kirjutatud kuhugi, kus õpilane seda ära ei kaota ning saab hiljem hinnata, 
kas on eesmärgi soovitud kujul saavutanud.
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3.2.7.2. Sotsiaalse pädevuse õpetamisest rahvastiku ja majandusgeograafia tunni 
osana

Üks võimalus on õppida teiste kogemuse kaudu. Selleks võib suunata õpilasi 
ühiskonna arengu ja globaliseerumise teemaga seonduvalt viima läbi intervjuud 
või miniuurimust firmaomanikuga või juhatuse liikmega, idufirma loojaga. 
Intervjuu/miniuurimuse eesmärk on uurida aktiivse ja ettevõtliku inimese aren-
gulugu läbi kahe aspekti:

1. milliseid sotsiaalseid oskusi selline tegevus eeldab;

2. kuidas on intervjueeritav need oskused omandanud (sh mis on olnud  
keerukas ja kuidas tekkinud takistusi on ületatud).

Intervjuule saab järgneda eneseanalüüs: „Mida on minul sellest kogemusest 
õppida? Mida on arendav teada? Mida kavatsen rakendada? Miks ja millal?“ 
Siinkohal on oluline siduda kuuldud kogemus endaga, et see ei jääks vaid teo-
reetiliseks teadmiseks, vaid leiaks rakendust ka isiklike hoiakute kujunemisel 
ning käitumuslikult uute käitumismustrite treenimisel/rakendamisel.

Samadel põhialustel saab miniuurimust läbi viia ka rahvastiku teema juures, kus 
uuritavateks saavad olla nt Vahemere maade kultuuriruumi kuuluvad inimesed 
(eelkõige eneseavamise ja emotsionaalse toetuse dimensioonides). Võimalusel 
saab neid intervjueerida või hoopis uurida kirjanduse põhjal. Õpilase sotsiaalse 
pädevuse arendamise seisukohast on taas oluline informatsioonist inspireeritud 
refleksioon ning isiklike tugevuste ja arengukohtade teadvustamine ning uute 
suhtlusmustrite teadlik rakendamine.

Uue sotsiaalse oskuse treenimist toetab see, kui klassis hoitakse teemat pikemalt 
üleval – tullakse tagasi seatud eesmärkide juurde, reflekteeritakse edusamme, 
leitakse viise esinenud takistuste ületamiseks ning kavandatakse uusi teadlikke 
samme oma sotsiaalse pädevuse tõstmiseks. Arutelud ei pea olema pikad ning 
neid võib suunatult läbi viia paarides või väikestes gruppides, usaldades protsessi 
ja õpilaste eneseteadlikkust ning huvi seesmise kasvamise vastu.
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3.3. Mida sotsiaalse pädevuse arendamisel 
arvestada?

Bioloogilistest ja perega seotud teguritest on sotsiaalset pädevust ennustavana 
välja toodud sugu (Cheung & Lee, 2010; Romer, Ravitch, Tom, Merrell, & Wesley, 
2011), suhted vanematega (Engels, Finkenauer, Meeus, & Deković, 2001; Fraley, 
Roisman, & Haltigan, 2013; Laible & Carlo, 2004; Segrin, 1994), pere kuulumine 
riskigruppi (Aronen & Kurkela, 1998) ja pere toetus (Schoenrock, Bell, Sun, 
& Avery, 1999). Uuringud on näidanud, et sotsiaalselt pädevamad on noored, 
kellel on pere toetus. Ühtlasi tulevad sotsiaalsetes situatsioonides lihtsamini 
toime tüdrukud.

Õpilase omadustest, hoiakutest ja iseloomulikest käitumisviisidest on sotsiaalse 
pädevusega positiivselt seotud enesemonitooring (Schoenrock, Bell, Sun, & 
Avery, 1999), füüsiline atraktiivsus (Schoenrock, Bell, Sun, & Avery, 1999), 
emotsionaalne intelligentsus (Brackett jt, 2006), empaatia ja eesmärgile suunatud 
(means-end) mõtlemine (Ford, 1982) ning sotsiaalne enesetõhusus ja suhtlemis-
oskused (Erozkan, 2013). Sotsiaalsetes olukordades toimetulekut raskendavad 
aga vältimine ja ärevus (Paulk, Pittman, Kerpelman, & Adler-Baeder, 2011), 
internetis identiteediga eksperimenteerimine (Valkenburg & Peter, 2008) ning 
akadeemilised raskused ja käitumisprobleemid (Zach, Yazdi-Ugav, & Zeev, 2016).

Lisaks õpilase enda ja tema perega seotud aspektidele on leitud ka ümbritseva 
keskkonna seos sotsiaalse pädevusega. Sotsiaalse pädevuse arengut toetavad 
osalemine mingis organisatsioonis, näiteks skautide tegevuse (Chou, 1999), ja 
sõprade olemasolu (Glick & Rose, 2011). Keerulisteks aegadeks sotsiaalse päde-
vuse avaldumisel osutuvad erinevad üleminekuperioodid, nagu koolivahetus ja 
puberteet (Monahan & Steinberg, 2011). Olulise tegurina tuleb arvesse võtta ka 
keskkonnas kehtivaid norme (Chang, 2004), mis võivad mõjutada sotsiaalsete 
oskuste rakendamist nii positiivselt kui ka negatiivselt.

Selleks, et õpilaste sotsiaalne pädevus gümnaasiumiastmes areneks, on vaja 
viia läbi süsteemseid, järjepidevaid eesmärgistatud tegevusi sotsiaalsete oskuste 
arendamiseks. Vastasel juhul jäävad olulised kitsaskohad ületamata, kuna õpi-
lane püsib suhetes oma mugavustsoonis. Meie uuring on näidanud, et tavapärase 
õppetöö raames gümnaasiumis sotsiaalne pädevus märkimisväärselt ei arene. 
Peamised riskitegurid võivad siinkohal olla järgmised:

• süsteemsuse ja järjepidevuse puudumine tegevustes;
• rühmatöödele järgneva sotsiaalse pädevuse teemalise arutelu ja analüüsi, 

sh õpilaste isiklike arengueesmärkide püstitamise, puudumine;
• aktiivsete ja sotsiaalselt pädevamate õpilaste kaasatus sotsiaalse pädevuse 

dimensioonide arengut toetavatesse tegevustesse, kusjuures kõrvale jäävad 
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õpilased, kelle sotsiaalsed oskused on nõrgemad (nt vabatahtliku tuumiku 
kaasatus projektidesse, õpilasalgatustesse, ürituste planeerimisse ja läbi-
viimisesse);

• liigne rõhuasetus teooriale ning verbaalsele õpetusele, mille varju jäävad 
nii õpilaste refleksioon kui ka oskuse järjepidev toetatud praktiseerimine;

• sotsiaalsete oskuste õpetamine ilma väärtuspädevusse süüvimata või 
enesemääratluspädevust arendamata – sellisel juhul võivad õpetaja poolt 
esitletud oskused minna klassi väärtustega vastuollu või võib oskuste 
rakendamisel saada takistuseks hoopis enesejuhtimisvõimekuse madal 
tase.

3.4. Milline on gümnaasiumiõpilaste sotsiaalne 
pädevus?

Sotsiaalse pädevuse üheks levinud hindamisvahendiks läbi aastate on olnud 
inimestevahelise kompetentsuse küsimustik (Buhrmester, Furman, Wittenberg, 
& Reis, 1988). Selle küsimustikuga hinnatakse sotsiaalse pädevuse viit dimen-
siooni (algatusvõime, enesekehtestamine, eneseavamine, konfliktiga toimetulek 
ja emotsionaalne toetus). Nimetatud dimensioonide eristamise võimalust kinnitas 
ka meie analüüs Eesti õpilaste seas läbi viidud uuringus kogutud andmete põhjal.

Eesti gümnasistide seas läbiviidud uuringu tulemustest selgus, et muutused 
õpilaste sotsiaalses pädevuses kolme aasta vältel on vähesed. Kõige märkimis-
väärsem positiivne muutus toimus õpilaste üleminekul kümnendast klassist 
üheteistkümnendasse, kus positiivset arengut võib täheldada kõigis sotsiaalse 
pädevuse dimensioonides. Statistiliselt oluline muutus ilmnes siiski vaid õpilaste 
konfliktiga toimetuleku oskuse arenemise osas. Üleminekul 11. klassist 12. klassi 
õpilaste sotsiaalses pädevuses olulisi muutusi ei ilmnenud. Samas näitas hoopis 
langustendentsi eneseavamise dimensioon (vt joonis 2).

Joonis 2. Õpilaste keskmised hinnangud oma sotsiaalse pädevuse dimensioonidele 
kolme aasta võrdluses
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Eespool kirjeldatud tulemustest lähtuvalt võib öelda, et täiendavate sekkumisteta 
õpilaste sotsiaalne pädevus neljas dimensioonis gümnaasiumiastmes üldiselt ei 
muutu. Loomulik õpikeskkond toetab vaid konfliktilahendamise oskuse aren-
gut. Selleks, et õpilaste sotsiaalset pädevust gümnaasiumiastmes arendada, on 
vaja süsteemselt ja eesmärgipäraselt rakendada täiendavaid meetmeid. Näiteks 
on võimalus kasutada maailmas uuritud ning tõenduspõhiseid tegevusi, mis on 
kirjeldatud käesoleva peatüki teises alapeatükis.

3.5. Kuidas tagasisidestada sotsiaalset pädevust 
gümnaasiumis?

Tagasisidestades õpilaste sotsiaalset pädevust on oluline suunata õpilasi enesea-
nalüüsile, sest objektiivsed testipõhised hindamiskriteeriumid selle pädevuse 
hindamiseks puuduvad. Sotsiaalse pädevuse tagasisidestamisel tasub lähtuda 
edenemismõtteviisist, kus õppimine on protsess ning sisaldab endas mitte nii-
võrd oskamist, vaid harjutamist ja eksimist (Dweck, 2017). Sotsiaalne pädevus 
areneb läbi elukaare – seetõttu on vahetagasiside kui protsessi osa, kus tead-
vustatakse hetkeolukord ning seatakse sihid edasiliikumiseks. Siinkohal ongi 
arengu toimumise oluliseks lähtealuseks, et õpilane ise mõistaks oma pädevuse 
taset ning võimalikke arengukohti. Sotsiaalsete oskuste teadlik arendamine saab 
gümnaasiumis edukalt toimuda vaid õpilaste seesmise motivatsiooni olemasolul. 
Õpetaja roll on olla suunajaks ja toetajaks läbi avatud küsimuste esitamise ning 
arutelude jaoks ruumi loomise, selmet anda hinnangut hetkeolukorrale.

Lähtudes õppimise astmetest (vt joonis 3) algab muutus sellest hetkest, kui 
muutuse tegija teadvustab oma arenguvajadust (on astmel „teadlikult oskuseta“) 
ning otsustab hakata tegema teadlikke samme selleks, et muutust ellu kutsuda 
(nt arendada oma algatusvõimet) ehk õppima ja harjutama n-ö uut oskust. Alles 
pika protsessi tulemusel saab õpitavast uuest oskusest kasvada vilumus ning 
selle oskuse rakendamine ei vaja enam teadlikku otsust, vaid on muutunud 
automaatseks (Curtiss & Warren, 1973; Hansen, 2013).

Joonis 3. Õppimise astmed

AHHAA!

Õ

ppim
ine ja harjutamine

Meisterlikkus!

Alateadlikult
oskuseta

Alateadlikult
oskusega

Teadlikult
oskuseta

Teadlikult
oskusega

Teadlik otsus uue oskuse õppimiseks ja harjutamiseks!
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Gümnasist vajab suunamist jõukohase arengueesmärgi sõnastamisel, eesmärgi 
saavutamiseks konkreetsete ja mõõdetavate tegevuste planeerimisel ning tuge 
uue oskuse järjepidevaks harjutamiseks (sh kerkivate raskuste ületamisel). Selleks 
pakume siinkohal ühe võimaliku tulemusliku tagasiside näidistegevuskava, 
mida võib võtta õpetaja abivahendina töös klassiga, aga ka jagada õpilastele 
arenguteekonna „spikrina“.

Tulemusliku tagasiside näidiskavand

• Mõtestan avatud küsimuste toel ja/või klassiaruteludes enda sotsiaalset 
pädevust.

• Leian isiklikud arengukohad.
• Valin (esmalt) ühe arenguülesande, mida pean oluliseks ning jõukohaseks 

saavutada.
• Sean oma isiklikud arengueesmärgid.

Mõjus eesmärk peab olema konkreetne, mõõdetav, saavutatav ja ajaliselt 
määratletud:

 ‒ mõtestada lahti, millest näevad kaaslased, et olen antud eesmärgi 
saavutanud;

 ‒ mõtestada lahti, mis näitab mulle endale, et olen antud eesmärgi 
täitnud;

 ‒ kirjeldada ära väga konkreetsed tegevused, mis aitavad eesmärgini 
jõuda;

 ‒ märkida tegevuste sooritamise aeg/ajad;
 ‒ leida viisid iga päev hindamiseks, kuidas mul antud eesmärgi 

saavutamisega läheb;
 ‒ leida viisid endale iga päev meenutada, et olen sellisel arenguteel 

(ehk saab toeks ja inspiratsiooniks olla ka mõni arengukaaslane – 
sellisel juhul leppida ka kokku, kuidas üksteist toetate);

 ‒ otsustada, et olen valmis planeeritud muutused ka tegelikult ellu 
viima.

• Asun tegutsema ja hindan oma edusamme – tean, et uue oskuse õppimine 
nõuab pingutust ning tõsist treeningut, vilumuse saavutamine võtab aega 
ja eeldab teadlikku tegutsemist.

• Olen enda suhtes heatahtlik, kui vahel märkan ennast siiski vana käitu-
mismustrit kasutamas (see on õppimise protsessi loomulik osa)– märkamine 
on hea võimalus teadlik muutus teha.
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3.6. Mida reflekteerida?
• Sotsiaalne pädevus on käesolevas peatükis avatud läbi viie dimensiooni. 

Sageli tegeletakse nendega alateadlikult. Seetõttu tuleks nii kolleegide kui 
ka õpilastega süsteemselt teadvustada, kuidas endast räägitakse, tullakse 
toime konfliktidega, algatatakse uusi tegevusi, toetatakse üksteist emot-
sionaalselt ja ennast kehtestatakse. Teadlik õppimine algab vaatlemisest 
ja teadvustamisest. Iga dimensiooni osas võiks ühiselt läbi arutada: mida 
tehti, miks nii tehti, milline oli tegevuste tõhusus, kas midagi võiks koge-
tust õppida ja teha samamoodi või teisiti tulevikus?

• Sotsiaalse pädevuse avaldumine võib sõltuda sellest, kuidas seda soodustab 
keskkond. Kui näiteks koolikultuur soosib avatust ja uusi algatusi, siis on 
õpilased ka vabamad enda väljendamisel ja ideede väljapakkumisel. Seetõttu 
võiks kolleegide ja õpilastega koos arutada, millised õppekeskkonna tegurid 
soodustavad või takistavad sotsiaalse pädevuse arengut.

• Sotsiaalse pädevuse arendamiseks on väga palju võimalusi erinevates 
õppetegevustes. Hea oleks uurida (või lasta õpilasel gümnaasiumi uurimistöö 
raames uurida), millised koolis juba tavapärased tegevused toetavad 
sotsiaalse pädevuse erinevate dimensioonide arengut ja milliste dimen-
sioonide arendamine on jäänud tagaplaanile. Tuvastatud tegevuste puhul 
oleks hea hinnata ka nende efekti pädevusele. Tagaplaanile jäänud dimen-
sioonide toetamiseks oleks hea rühmatöödes kavandada arendustegevusi.

• Sotsiaalne pädevus on tihedalt seotud ka õpitulemustega. Toetavad suhted 
ja turvalisus klassikollektiivis toetavad uute teadmiste omandamist. 
Nimetatud seos väärib sügavamat teadvustamist. Arutlege kolleegidega 
või mõtestage ise järgmist: Millist mõju võib ainetunni efektiivsusele 
avaldada õpilase sotsiaalse pädevuse arendamine? Kuidas sotsiaalse päde-
vuse arendamiseks võetud aeg ainetunnist mõjutab aineõppeks kuluvat 
aega (nt ärev, suhetega raskustes olev õppija vs ainele keskenduv rahulik 
õppija)? Kuidas toetada süsteemselt ainetunni raames õpilase sotsiaalse 
pädevuse arengut?

3.7. Mida lugeda?

Eesti keeles ei ole gümnaasiumiõpilaste sotsiaalse pädevuse kohta palju allikaid 
ilmunud. Põhikooli kolmandas kooliastmes sotsiaalse pädevuse arendamise 
kohta on lugemismaterjali Kikase ja Toomela koostatud kogumikus „Õppimine 
ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine“.

• Kaldoja, M. L. (2015). Sotsiaalne pädevus. Kikas, E. ja Toomela, A. (toim.). 
Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende 
arendamine (lk 185–207). Tallinn: Eesti Ülikoolide Kirjastus.
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Arusaama sotsiaalse pädevuse arendamise alustaladest, aga ka õppimisest üldise-
malt, aitab laiendada Carol S. Dwecki raamat „Mõtteviis. Uutmoodi psühholoogia 
edu saavutamiseks“. Raamatu autor eristab selgelt kahe mõtteviisi (kinnistunud 
mõtteviis vs. edenemismõtteviis) mõju tulemuslikule õppimisele ning edukale 
toimetamisele elus. Ühtlasi on raamatus eraldi vaadeldud kooli mõju õpilaste 
mõtteviisi kujunemisele.

• Dweck, C. S. (2017). Mõtteviis. Uutmoodi psühholoogia edu saavutamiseks. 
Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda.

Teismeliste ajus toimuvat aitab lahti mõtestada Daniel J. Siegeli raamat „Ajutorm. 
Teismelise aju jõud ja siht“, avardades vaadet noorukite ja täiskasvanute omava-
helisele suhtlusele. Raamatust leiab praktilisi nippe ja harjutusi nii endale kui 
ka õpilastega rakendamiseks.

• Siegel, G. J. (2018). Ajutorm. Teismelise aju jõud ja siht. Tallinn: Helios 
Kirjastus.

Sotsiaalse pädevuse ja enesemääratluspädevuse seovad selgelt ja oskuslikuks 
üheks tervikuks Daniel Goleman ja Peter Senge oma raamatus „The Triple 
Focus: A New Approach to Education“. Selle raamatu sõnumi kohaselt oleme 
inimesena terviklikud ning sotsiaalselt edukad vaid siis, kui oleme kontaktis 
oma sisemaailmaga (emotsioonide ja mõtetega) ning teadvustame selle mõju 
suhtlussituatsioonidele. Raamat on kättesaadav ka e-raamatuna.

• Goleman, D., & Senge, P. (2014). The Triple Focus: A New Approach to 
Education. More Than Sound, LLC Florence.
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4. eneSemääratluSpädevuS

triin peitel

Selles peatükis vaadeldakse enesemääratluspädevust kui arusaama 
iseendast, positiivset suhtumist endasse ning oskust oma tegevust juhtida. 
Arutletakse enesemääratluspädevuse arendamise võimaluste ja nende 
efektiivsuse üle gümnaasiumis, pakkudes seejuures ideid, mida õpetajana 
enesemääratluspädevuse arendamisel silmas pidada.

4.1. Mis on enesemääratluspädevus?

Enesemääratlusega seotud teemade üle on arutletud läbi aegade, ent siiani pole 
jõutud päris ühise arusaamani sellest, mis see on. Eelkõige jaotuvad uurimis-
teemad identiteedi ja minapildi valdkondadesse. Siin näitavad uurimistulemu-
sed, et kõrgem enesemääratluspädevus (nt selgem minapilt, adaptiivsed iden-
titeediprotsessid või -staadiumid) seostub selliste oluliste väljunditega nagu 
oma käitumise tagajärgede ennustamine ja paremini kontrollitud käitumine 
(Weinstein & Alschuler, 1985); teiste inimeste parem mõistmine ning oskus 
läheneda küsimustele ka teiste vaatenurgast (Jensen, 2011); suurem vaimne 
heaolu (Hanley & Garland, 2017); väiksem tõenäosus kogeda depressiooni (van 
Dijk, Branje, Keijsers, Hawk, Hale, & Meeus, 2014) ja kõrgem rahulolu suhetega 
(Lewandowski, Nardone, & Raines, 2010). Seega võib järeldada, et tegemist on 
olulise pädevusega, millele on vaja tähelepanu pöörata. Just teismeiga peetakse 
oluliseks perioodiks iseenda ja oma koha määratlemisel maailmas (Erikson, 1968, 
viidatud Ragelienė, 2016), mistõttu enesemääratluspädevusele keskendumine 
gümnaasiumiastmes on eriti asjakohane.

Kuidas aga defineerida enesemääratluspädevust? Gümnaasiumi riiklikus õppeka-
vas on see sõnastatud kui „suutlikkus mõista ja hinnata adekvaatselt oma nõrku 
ja tugevaid külgi, arvestada oma võimeid ja võimalusi; analüüsida oma käitumist 
erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise; lahendada 
oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid probleeme; käituda inimsuhetes 
sõltumatult; hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta, 
kavandada oma karjääri“ (Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2014). Käesolevas 
peatükis lähtutakse süstemaatilisest teaduskirjanduse analüüsist, mistõttu päris 
kõik õppekavas välja toodud punktid käsitlemist ei leia. See aga ei tähenda, 
et need oleks vähem olulised. Peatüki lõpus on toodud ka mõtted edasiseks 
uurimiseks ja arendamiseks, mis osaliselt katavad peatükis käsitlemata jäänud 
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osad. Teaduskirjandusest lähtuvalt on enesemääratluspädevus oskus iseennast 
mõista, suhtuda endasse hästi ja oma tegevust juhtida. Pisut spetsiifilisemalt 
saab enesemääratluspädevust defineerida järgmiselt: enesemääratluspäde-
vus väljendub indiviidi selgesti defineeritud minapildis, mis on seesmiselt 
konsistentne (ehk kooskõlaline) ning ajaliselt püsiv (järjepidev, aga mitte 
muutumatu) ja tajutud selgesti defineerituna, seesmiselt konsistentsena ja 
ajaliselt püsivana ka teiste inimeste poolt.

Seejuures on minapildi selguse (selgesti defineeritud, seesmiselt konsistentne ja 
ajaliselt püsiv minapilt) kujul tegemist minapildi strukturaalse aspektiga, mis 
seostub sellega, kuidas on enesekohased uskumused organiseeritud (Matto & 
Realo, 2001). Lisaks strukturaalsele aspektile on minapildi teoorias eristatud 
sisuline aspekt, mis omakorda jaguneb kaheks: a) teadmised ehk spetsiifili-
sed uskumused enda omadustest, rollidest, väärtustest ja eesmärkidest; ning b) 
hinnanguline komponent – üldine hinnang enda väärtuslikkusele ja positiiv-
sed või negatiivsed enesekohased uskumused (Matto & Realo, 2001). Seega 
võib enesemääratluspädevuse uurimisel eristada vähemalt kahte dimensiooni 
– strukturaalne ja sisuline minapilt –, mis omakorda jagunevad alaosadeks. 
Strukturaalse minapildi hindamiseks võib kasutada minapildi selgust. Sisulise 
aspekti iseloomustamiseks saab kasutada enesekohaseid teadmisi ja hinnanguid.

Lisaks strukturaalsele ja sisulisele minapildile on mitmed autorid rõhutanud 
eneseregulatsiooni rolli enesemääratluspädevuse juures (Jones & Deutsch, 2013; 
Nota, Soresi, Ferrari, & Wehmeyer, 2011; Serafini & Maitland, 2013; Soenens, 
Berzonsky, Vansteenkiste, Beyers, & Goossens, 2005; Whitney-Thomas & 
Moloney, 2001). Näiteks kirjutavad Whitney-Thomas ja Moloney (2001), et kõrge 
enesemääratluspädevusega inimene muuhulgas tunneb hästi iseennast, omab 
positiivseid enesekohaseid hoiakuid (nt enesetõhusus) ja oskab ennast reguleerida, 
saavutamaks soovitud tulemusi. Viimasest lähtudes saame enesemääratluspä-
devuse puhul eristada kokku kolme dimensiooni: 1) enesekohased teadmised ja 
nende struktuur, 2) enesekohased hoiakud ja 3) eneseregulatsioonioskused (vt 
joonis 1). Enesekohastest teadmistest ja nende struktuurist oli juttu eelnevas 
lõigus; järgnevalt mõne sõnaga ka eneseregulatsioonist ning enesekohastest 
hoiakutest.

Joonis 1. Enesemääratluspädevuse dimensioonid

Enesemääratluspädevus

Teadmised
Minapildi selgus

Hoiakud
Enesehinnang ja enesetõhusus

Oskused
Eneseregulatsioon



80

Eneseregulatsioon on oskus paindlikult aktiveerida, jälgida, piirata, säilitada 
ja/või kohandada oma käitumist, tähelepanu, emotsioone ja kognitiivseid stra-
teegiaid vastusena seesmistele või välistele stiimulitele (tagasisidele) selleks, 
et saavutada isiklikult olulisi eesmärke (Moilanen, 2007). On selge, et enese-
regulatsioon mängib olulist rolli igas elu valdkonnas – koolis, tööl, eraelus, 
hobides jne. Oskus oma mõtteid, tundeid ja käitumist reguleerida võimaldab 
inimesel saavutada pikaajalisi soovitud tulemusi ning ennustab tervist (Bub, 
Robinson, & Curtis, 2016) ning tajutud heaolu (Fomina, Burmistrova-Savenkova, 
& Morosanova, 2020).

Enesekohastest hoiakutest on enesehinnang sõna otseses mõttes hinnang ise-
enda väärtusele ehk uskumus iseenda väärtuslikkusest (Baumeister, Campbell, 
Krueger, & Vohs, 2003). On leitud, et kõrge enesehinnang ennustab seda, kuidas 
inimene tuleb toime läbikukkumisega, initsiatiivikust suhete algatamisel; õnne-
likkust ning väiksemat tõenäosust kogeda depressiooni (Baumeister, Campbell, 
Krueger, & Vohs, 2003). Ent nagu enesekohaste teadmiste struktureerituse puhul, 
nii on ka enesetõhususe ja enesehinnangu puhul tegu tajuga, mis ei pruugi seos-
tuda inimese tegeliku võimekuse või omadustega. Kõrge enesehinnang võib olla 
nii inimesel, kelle edulood ja tagasilöögid ning erinevad pädevused on tasakaalus 
ja adekvaatsed, kui ka inimesel, kes arvab endast liiga hästi, on teiste suhtes üle-
olev ja halvustav. Seega on heaolu huvides oluline just adekvaatne ja põhjendatud 
enesehinnang, mille puhul inimene lisaks oma positiivsete külgede, oskuste jms 
väärtustamisele on teadlik ka enda nõrgematest külgedest ja arengukohtadest.

Üks laia kõlapinda saavutanud ja oluliste väljunditega seotud enesekohane hoiak 
on enesetõhusus, mis väljendub inimese usus oma võimekusse saavutada soo-
vitavaid tulemusi (Bandura, 2006, viidatud Bandura, 2012). Teisiti sõnastades 
väljendab enesetõhusus inimese usku sellesse, kas ta saab mingi ülesandega 
hakkama või mitte. Bandura (2012) sõnul kujunevad inimeste uskumused oma 
võimekusse neljal viisil:

1. edukad varasemad kogemused (mille juures on oluline just läbi raskuste 
edu saavutamine; et inimene ei ootaks pidevalt lihtsasti saavutatavaid tu-
lemusi);

2. sotsiaalne mudeldamine (nähes endaga sarnaseid inimesi läbi pingutuse 
edu saavutamas, tõuseb ka enda usk hakkama saamisse);

3. sotsiaalne veenmine (kui teised julgustavad inimest endasse uskuma ka 
raskustega silmitsi seistes, suureneb tema püsivus ja visadus);

4. füüsilised ja emotsionaalsed seisundid (enesetõhusust toetab ärevuse ja 
depressiooni vähenemine, füüsilise tugevuse ja vastupidavuse arendamine 
ning füüsiliste ja emotsionaalsete seisundite tõlgendamisel tekkinud viga-
de parandamine).
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Enesetõhususe olulisus väljendub inimese elu paljudes eri tahkudes, kuna 
enesetõhusus mõjutab inimese funktsioneerimist läbi kognitiivsete, moti-
vatsiooniliste ja afektiivsete protsesside (Bandura, 2012). Näiteks mõjutab 
enesetõhusus seda, kas inimene mõtleb endast pigem positiivselt või nega-
tiivselt; kuivõrd ta oskab ennast motiveerida raskustega toime tulema; kui 
hästi ta suudab reguleerida oma emotsioone jne (Bandura, 2012). Inimene, 
kes usub, et ta ei saaks hakkama tehnoloogiaga seotud erialal, ei lähe suure 
tõenäosusega seda õppima, isegi kui tema võimed on võrdsed teiste tehno-
loogia eriala õpilastega. Nii mõjutab enesetõhusus tugevasti ka seda, milli-
seid valikuid inimene oma elus üldse kaalumise alla võtab, mistõttu võib 
öelda, et enesetõhusus mõjutab inimese tervet elukäiku (Bandura, 2012). 
 
Juba ainuüksi enesetõhususe näitel võib märgata, et enesemääratluspädevus on 
tihedalt seotud teiste pädevustega. Enesetõhusus mängib rolli näiteks selles, 
kuivõrd õpilane hakkab teisi pädevusi arendama. Kui õpilane arvab, et ei ole 
hea suhtleja, siis on vähem tõenäoline, et ta otsib võimalusi oma sotsiaalse 
pädevuse arendamiseks. Keerulisem on analüüsida enesemääratluspädevuse 
seost väärtuspädevusega – need kaks on omavahel osaliselt suisa kattuvad, aga 
see analüüs ja arutelu ei mahu siinsesse peatükki.

4.2. Kuidas enesemääratluspädevust arendada?

Süstemaatilise kirjanduse analüüsi käigus leidsime gümnaasiumiealiste vanu-
segrupis ainult kuus uurimust, mille eesmärgiks oli mõne enesemääratluspäde-
vusega seotud aspekti arendamine koos sekkumise efekti kontrollimisega. Kõik 
peale ühe neist sekkumistest toimusid grupiformaadis (enamasti väiksed kuni 
5-liikmelised grupid), rõhusid meeskonnatöö- või suhtlemisalastele oskustele 
ning pakkusid igale liikmele mingis olukorras juhi rolli ja vastutust. Kõikide 
programmide oluliseks komponendiks oli refleksioon ja kriitiline analüüs iseenda 
omaduste, kogemuste või arengu teemadel, sageli päeviku täitmise ning arutelu 
vormis. Tähelepanu oli pööratud ka probleemi- ja konfliktilahendusoskustele 
ning oma mõttemustrite jälgimisele ning vajadusel positiivsemaks muutmisele. 
Läbivalt nimetati olulisena toetavat keskkonda ja üksteist austavat kohtlemist. 
Kolm kuuest sekkumisest sisaldasid ööbimisega väljasõitu loodusesse, neist kahe 
puhul olid kesksel kohal aktiivsed tegevused looduses koos ellujäämisõpetuse 
ja jagatud vastutusega grupi toidu, peavarju jms eest.
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Lisaks on spetsiifilistest tehnikatest leitud teadveloleku (mindfulness) harju-
tusi, millel on leitud positiivne efekt eneseregulatsiooni oskustele (Deplus, 
Billieux, Scharff, & Philippot, 2016; Vago, & Silbersweig, 2012), eneseteadlik-
kusele (Vago, & Silbersweig, 2012) ja minapildi selgusele (Hanley, & Garland, 
2017). Teadveloleku arendamine koolikontekstis eeldab aga treenitud juhen-
daja kutsumist kooli või õpetaja enda poolt läbitud vastavaid kursusi näiteks 
„Vaikuseminutite“ koolitajate juures. Allpool on toodud selle tehnika kohta 
rohkem infot.

Mainitud pidepunktid on abiks igale õpetajale, kes soovib pöörata tähelepanu 
enesemääratluspädevuse arendamisele. Järgnevalt on täpsemalt kirjeldatud Eesti 
koolide näiteid enesemääratluspädevuse arendamiseks ja täiendavaid võimalusi 
teaduslikust kirjandusest. Meetodeid võiks kasutada läbi gümnaasiumi ükstei-
sega kombineerides ja kohandada vastavalt klassi vajadustele ja võimalustele.

4.2.1. Vaikuseminutite noorteprogramm OMA

Vaikuseminutite noorteprogramm OMA (autor Lii Kaudne) on kompaktne mee-
tod, mis on üles ehitatud rühmatöödele, aruteludele, mängudele ja eksperimen-
tidele ning refleksioonile. Programmi eesmärk on õpilase enesemõistmise ja 
enesekontrolli ning -regulatsiooni tõhustamine. Programmi on võimalik läbi 
viia nt valikaine raames, klassijuhataja tunni raames, aga ka huvitegevusena.

Mis on vaikuseminutid?

Vaikuseminutite nime alla on koondatud lühikesed tähelepanu ja meelerahu 
harjutused, mis aitavad paremini märgata enda sees ja ümber toimuvat, et olla 
tähelepanelik ja hooliv nii enda kui teiste suhtes. Vaikuseminutite peamised 
eesmärgid on kasvatada keskendumisvõimet ja enesejuhtimise oskusi. Suutlikkus 
mõista ja mõjutada enda sees toimuvat võimaldab paremini hakkama saada 
keeruliste emotsioonide, takistavate mõttemustrite ja probleeme tekitavate käi-
tumisharjumustega.

Analoogsed tähelepanu ja meelerahu harjutused, mida rahvusvaheliselt tun-
takse enamasti mindfulness’i nime all, on juba üle 35 aasta kasutusel erine-
vates psühhoteraapia koolkondades ja stressi taset alandavates programmides. 
1990ndatest alates on rakendusalad järjest laienenud ning tänapäeval kasutatakse 
mindfulness-tüüpi harjutusi lisaks kliinilisele ja tervisepsühholoogiale ka hari-
duses, õiguses, spordis, rekreatsioonis ja majanduses. Hüppeliselt on kasvanud 
ka vastavateemaline uurimistöö ning viimase 15 aasta jooksul on ilmunud üle 
3000 teadusartikli mindfulness-tüüpi harjutuste kasutamise kohta.

Esimesed kaasaegsed mindfulness-tüüpi harjutuste programmid koolidele ja 
lasteaedadele loodi teadaolevalt umbes 20 aastat tagasi ning esimesed teadusar-
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tiklid nende programmide mõju ja tulemuste kohta laste ja noorukite hulgas 
ilmusid 2002. aastal. 2017. aastal katsetati ka Eestis esimest Vaikuseminutite 
harjutuste programmi kolmes koolis. Juba toona näitasid uuringu tulemused 
harjutuste positiivset mõju emotsioonide regulatsioonile ja sõprussuhetele, samuti 
katkendliku ja rahutu une ning väsimuse kiiret vähenemist.

Mis on vaikuseminutite noorteprogramm OMA?

Vaikuseminutite noorteprogramm OMA on kantud viimastel aastakümnetel 
teadusmaailmas ja paljudes edukates programmides suurt kõlapinda saavu-
tanud positiivse psühholoogia koolkonna käsitustest. Positiivse psühholoogia 
koolkonna uurijad keskenduvad eelkõige elamist väärt inimelule, inimeste tuge-
vustele, sh vooruste ning nende kasvatamise võimaluste uurimisele. Nii on ka 
Vaikuseminutite noorteprogramm OMA suunatud noores oleva potentsiaali 
täieliku avanemise toetamisele.

Vaikuseminutite noorteprogrammi eesmärk on toetada kogemuslike tegevuste 
kaudu positiivse muutuse tekkimist noorte tähelepanus ja enesejuhtimise oskus-
tes:

• treenida õpilaste võimet oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda; 
• õpetada toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete 

olukordadega, et hoolitseda enda vaimse tervise ja heaolu eest;
• kasvatada võimet oma emotsionaalset seisundit teadvustada ja reguleerida 

ning mitte jääda negatiivsete mõttemustrite ohvriks;
• kujundada heatahtlikku ja tähelepanelikku hoiakut, mis aitab leida loovaid 

ja kõigi suhtes hoolivaid lahendusi.

Vaikuseminutite noorteprogrammi läbinud õpilane
• oskab märgata, kus on tema tähelepanu;
• oskab treenida võimet hoida tähelepanu vajalikul/valitud tegevusel ja tuua 

mujale liikunud tähelepanu aina selle juurde tagasi;
• oskab rakendada harjutusi, mille abil parandada kontakti enda kehaga ning 

vajadusel lõdvestuda või soodustada und;
• märkab ja kirjeldab emotsioonide mõju käitumisele;
• on õppinud, milliste tehnikatega saab emotsionaalses olukorras võtta aeg 

maha ja rahuneda;
• oskab eristada toimivaid ja mittetoimivaid emotsioonidega toimetuleku 

tehnikaid oma käitumises;
• tunneb tehnikaid, mida kasutada ärevuse või stressi korral;
• teab, et mõtted mõjutavad enesetunnet ja et oma mõtteid saab teadlikult 

valida;
• mõistab konfliktide edasiviivat mõju suhetele;
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• oskab teadlikult viia tähelepanu toetavatele ja kosutavatele aspektidele 
enda elus;

• mõistab, et tähelepanu fookus ja enda suhtumine mõjutab oluliselt heaolu;
• märkab väikeste heategude mõju teistele ja ka endale;
• mõistab, et tähelepanuga praegusel hetkel toimuva juures olemine on 

tulemuslikum ja vähem kurnav võrreldes automaatselt mineviku/tuleviku 
teemades hüpleva tähelepanuga;

• oskab selgitada, kuidas saab valida enda käitumist ja kuidas enda poolt 
tehtavad valikud mõjutavad oluliselt enda heaolu.

Vaikuseminutite noorteprogramm on üles ehitatud ühele eelkohtumisele (kontakti 
loomiseks õpilastega ja programmi tutvustamiseks) ja kümnele kogemuslikule 
kohtumisele arutelutundides (üks koolitund, s.o minimaalselt 45 minutit, aga 
optimaalselt 70–90 minutit nädalas), kus käsitletakse koos õpilastega erinevaid 
teemasid (vt tabel 1) ning õpetatakse neile enesejuhtimise viise. Lisaks võetakse 
programm ja selle mõjusus õpilastele kokku järelkohtumisel. Ühtlasi kuuluvad 
programmi kümne nädala sisse igapäevased tähelepanu- ja meelerahuharjutused 
(mida juhendavad kas koolis aineõpetajad või kooliväliselt teeb õpilane harjutusi 
ise programmi toeks loodud noorteäpi toel). Noorteäpp võimaldab toetada õpi-
laste järjepidevat praktiseerimist, mis on oluline harjutuste mõju avaldumiseks. 
Kogemuste jagamist võimaldab noorteprogrammis osalejate ühine Facebooki 
grupp (gruppi haldavad ja suunavad noorteprogrammi loojad) ning arutelutunnid 
toetavad noortele enesejuhtimise temaatika avamist läbi mängulise ja eksperi-
mentaalse lähenemise. Õppetöö läbiviimist toetab töövihik õpilastele.

Tabel 1. Vaikuseminutite noorteprogrammi OMA raames käsitletavad teemad

Nädal Teema

1. Vaikuseminutid. Miks see mulle vajalik on?

2. Tähelepanu teadlik eesmärgipärane suunamine

3. Kohalolu ja keha

4. Vastutus ja valik

5. Emotsioonid

6. Emotsioonide juhtimine

7. Mõtete teadvustamine

8. Teadlikkus suhetes – konfliktid

9. Heasoovlikkus, tänulikkus ja kaastunne

10. Tasakaal minu elus
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4.2.2. Pikaajalise eesmärgi sõnastamine

Teine võimalus õpilaste enesemääratluspädevust arendada on toetada nende ene-
seanalüüsi läbi eesmärkide seadmise programmi (Morisano jt, 2010). Isiklikud 
eesmärgid peegeldavad teadlikult sõnastatud ja iseenda jaoks tähenduslikke sihte, 
mis juhivad inimese taju, emotsioone, mõtteid ja käitumist. Inimesed, kellel 
on selged eesmärgid, suudavad paremini juhtida oma tähelepanu ja pingutusi 
oma eesmärgiga seotud tegevuste suunas ja eemale tegevustest, mis ei seostu 
eesmärgiga, väljendudes nii eneseregulatsioonis. Selgete eesmärkide seadmine 
ja nende suunas püüdlemine suurendab nii enesetõhusust kui ka entusiasmi ning 
püsivust, aidates üle saada ärevusest, pettumustest ja frustratsioonist. Lisaks on 
näidatud, et selgesti sõnastatud eesmärgid aitavad inimestel avastada ja kasutada 
efektiivsemaid strateegiaid.

Arendamismeetodi kaheksa etappi:

1. Vabakirjutamine

Esmalt on õpilaste ülesandeks kirjutada ettenähtud aja jooksul vabas vormis 
järgmistel teemadel:

a) minu ideaalne tulevik (4–5 min);
b) omadused, mida ma teistes imetlen (4–5 min);
c) mida saaksin oma elus teha paremini (2–3 min);
d) minu kooli, haridustee ja karjääriga seonduv tulevik (3–4 min);
e) teemad, mille kohta sooviksin rohkem teada saada (2–3 min);
f) harjumused, mille osas sooviksin ennast arendada – nt seotud kooli, töö, 

suhete, tervisega (2–3 min).

Selle ülesande eesmärk on pakkuda osalejatele võimalus mõtiskleda erinevate 
võimalike tulevikus oluliste aspektide üle ning avastada tulevik, mis on nende 
jaoks kõige ihaldusväärsem. Kujuteldava tuleviku soovitud aspektide üle mõtisk-
lemine võib osutuda oluliseks motivaatoriks eesmärkide suunas püüdlemisel.

2. Eelneva põhjal 7–8 eesmärgi sõnastamine

Teises etapis palutakse õpilastel uurida esimeses osas kirjutatut ning selle põhjal 
sõnastada seitse või kaheksa eesmärki, mille suunas oleks vaja püüelda, selleks et 
soovitud tulevikku saavutada. Iga eesmärki peaks lühidalt kirjeldama ning see-
järel täpselt sõnastama. Eesmärkide sõnastus peaks vastama SMART-meetodile 
– see tähendab, et eesmärk peab olema spetsiifiline (specific), mõõdetav (mea-
surable), saavutatav (achievable), asjakohane (relevant) ja ajaliselt määratletud 
(time specific). Sellisel kujul sõnastatud eesmärgid on paremini saavutatavad 
kui ähmaselt sõnastatud nn hakkan-paremini-elama-eesmärgid.
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3. Sõnastatud eesmärkide hindamine (olulisuse ja saavutatavuse osas)

Kolmandas etapis on õpilaste ülesandeks hinnata oma eesmärke, reastades need 
olulisuse järjekorras, pannes detailselt kirja põhjused iga eesmärgi suunas pür-
gimiseks ja hinnates iga eesmärgi saavutatavust iseenda poolt määratud aja-
vahemiku jooksul. See etapp on vajalik, et kindlustada eesmärkide efektiivne 
tähtsuse järjekorda seadmine, vältimaks potentsiaalseid eesmärkidevahelisi 
konflikte ja sellega seotud kehvemaid tulemusi. Eesmärkide päriselt saavutamise 
analüüsimine on oluline, kuna positiivne ootus eesmärk saavutada motiveerib 
inimest eesmärgipäraselt käituma. Ebarealistlikud eesmärgid ei ole üldjuhul 
nii motiveerivad.

4. Iga eesmärgi saavutamise mõju

Neljandas etapis palutakse õpilastel kirjutada mõjust, mida iga eesmärgi saavu-
tamine avaldaks nende endi ja lähedaste elu erinevatele tahkudele. Selliselt oma 
eesmärgi tulevaste tagajärgede ettekujutamine on heaks motivatsiooniallikaks. 
Seega on neljanda etapi eesmärk luua detailsem arusaam oma eesmärgi oluli-
susest ning selle saavutamise lõpptulemusest.

5. Alaeesmärgid ja konkreetsed strateegiad iga eesmärgi jaoks

Viiendas etapis läbivad õpilased alaeesmärkide seadmise protsessi.

6. Võimalikud takistused ja nendest üle saamine

Kuuenda etapi eesmärk on leida potentsiaalsed takistused iga eesmärgi saavu-
tamisel ning tuvastada strateegiad nende takistuste ületamiseks.

7. Konkreetsete mõõdetavate vaheväljundite seadmine

Seitsmendas etapis juhitakse õpilane seadma konkreetseid ja mõõdetavaid vahe-
väljundeid, mis aitab jälgida enda edasijõudmist ja saada seeläbi tagasisidet 
juba tehtule. Detailse tegevuskava paika panemine suurendab eesmärgi tajutud 
saavutatavust, suurendades nõnda motivatsiooni.

8. Eesmärgile pühendumise hindamine

Eesmärgile pühendumine on oluline osa eesmärgi saavutamisest. Kaheksas etapp 
on justkui isiklik leping, mis aitab säilitada pühendumist enda jaoks seatud ja 
põhjalikult lahti mõtestatud eesmärkidele.
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4.2.3. Iseenda analüüs ilukirjandusliku või ajaloolise tegelase 
taustal

Allpool on toodud mõned näited küsimustest, mille hulgast valida vastamiseks 
eelnevalt loetud raamatu / nähtud filmi põhjal. Pärast arutelu tuleks vastata 
samadele küsimustele iseenda kohta (vt ka https://ajalugu.haridusekraanil.ee).

• Kuidas võiks tegelast lühidalt ja tabavalt kirjeldada?
• Mis on tegelase positiivsed/negatiivsed omadused?
• Mida oskab tegelane väga hästi? Milliseid oskusi tahaks ta ise enda juures 

arendada? Milliseid oskusi peaks ta teiste tegelaste meelest arendama? 
Milliseid oskusi peaks ta Sinu meelest arendama?

• Kuidas tuleb tegelane toime keeruliste olukordadega?
• Kuidas reguleerib tegelane oma emotsioone? Kuidas mõjub see talle endale 

ja tema kaaslastele?
• Mida väärtustavad teised tegelased analüüsitava tegelase juures? Mis neid 

tema juures häirib?
• Kes on tegelase jaoks olulised inimesed? Millist rolli nad tema elus 

mängivad? Kuidas tegelane neisse suhtub? Kui palju aega ja energiat võtab 
tegelane suhete jaoks?

• Mida peab tegelane elus oluliseks? Mille järgi seda hindad?
• Milliseid tegevusi tegelane naudib või hea meelega teeb? 
• Kas tegelane on iseenda vastu aus? Milles see väljendub?
• Kas tegelane austab iseennast ja ümbritsevaid? Milles see väljendub?

Sel moel küsimuste läbimõtlemine erinevate teoste taustal aitab iseennast pare-
mini tundma õppida ja pöörata tähelepanu külgedele, millele seni ehk ei osa-
nudki mõelda. Muuhulgas aitab see paremini tundma õppida ja sõnastada kõike 
positiivset, mis kahtlemata igas inimeses leidub.

4.2.4. Noppeid karjäärikursustelt

Informatsiooniline intervjuu ja refleksioon

Informatsiooniline intervjuu on mitteformaalne vestlus inimesega, kes töötab 
huvipakkuvas valdkonnas ja saab anda intervjueerijale informatsiooni ning 
nõuandeid. See on hea võimalus koguda lisainfot, mille alusel analüüsida enda 
sobivust tööks vastavas valdkonnas. Kuigi võib tunduda kummaline kutsuda 
võõras inimene kohvi/teed jooma, on enamiku inimeste jaoks iseendast ja oma 
saavutustest rääkimine nauditav kogemus. Informatsiooniline intervjuu või-
maldab saada vahetut aja- ja asjakohast infot ning mõista eeldusi vastavale 
karjäärirajale sisenemiseks.
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Selleks et saada kohtumisest maksimaalselt kasu, on vaja teha eeltööd. 
Intervjueerijal tuleks viia end kurssi nii töö valdkonna kui ka intervjueeritava 
taustaga. Samuti tasub mõelda enda lühitutvustusele ja sõnastada oma ootused 
intervjuule. Kirja tuleks panna ka peamised (avatud) küsimused, millele loo-
detakse vastused leida.

Nõuandeid:
• Jää alati viisakaks!
• Intervjuu kokku leppimiseks võid pöörduda näiteks e-kirja teel, tutvustades 

end põgusalt, selgitades lühidalt oma soovi ja sõnastades selgesti ka palu-
tava aja hulga.

• Ära heitu, kui inimene ei leia aega intervjuule tulemiseks. Proovi leida 
mõni teine huvipakkuv professionaal.

• Väljenda oma tänulikkust nii intervjuu alguses kui ka lõpus (näiteks võid 
saata tänusõnadega lühikese e-kirja).

• Mõtle oma kuvandile (mida selga panna; kuhu on küsimused kirja pandud, 
kas taskus kägardatud paberilehel või kausta vahel; õigeaegne saabumine 
ja lõpetamine jne).

• Mõtle oma eneseväljendusele – mida ja kuidas ütled?
• See ei ole koht töö küsimiseks, vaid informatsiooni hankimiseks.
• Võid intervjuu läbi viia ka oma tuttavaga, aga väljakutse oleks teha seda 

võõra inimesega tõeliselt huvi pakkuvast valdkonnast.
• Selgita kohe alguses välja, kui palju aega intervjuu jaoks võimaldatakse 

ja hoia kohtudes kokkuleppest kinni.
• Kasulik on intervjuult saadud mõtted hiljem enda jaoks kirja panna.

Intervjuu baasil võiks õpilane esitada refleksiooni, milles analüüsib kuuldud info 
põhjal enda sobivust vastavale tööle. Millised valdkonnaga seonduvad aspektid 
on õpilase jaoks huvitavad ja paeluvad, milliste osas ei oska seisukohta võtta 
ning millised pigem vastukarva? Milliste õpilase tugevustega vastav töö sobiks? 
Mida peaks enda juures arendama? Milline elustiil tööga kaasneb ja kuidas see 
meeldiks õpilasele?

• (Praktikavõimaluste) otsimine ja katsetamine

Iseennast avastatakse suures osas läbi tegevuste. Päriselt ei saa teada, kas mulle 
meeldib küpsetada, enne kui ma olen seda proovinud – ja soovitatavalt proovinud 
küpsetada erinevates köökides, erinevate inimeste juhendamise all, erinevate 
retseptide ja varustusega. Samamoodi on ka kõigi muude tegevuste ja rollidega. 
Seetõttu on enesemääratluspädevuse seisukohalt oluline suunata noori katsetama 
erinevates rollides, erinevatel ametipostidel ja tegevustes. Näiteks sobib selleks 
hästi kogukonnas aktiivne kaasalöömine (koolimaja sisustamises/kaunistamises 
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kaasalöömine; ühise aia rajamine ja selle eest hoolitsemine; projektid, millega 
tuuakse ümbritsevale kasu jne).

Kogukonnas kaasa löömise kõrval tuleks noortele juba gümnaasiumiaastatel 
pakkuda võimalusi lühiajaliselt katsetada erinevaid ameteid. Lisaks enda karjääri-
võimaluste avardamisele ja teadlikkuse tõstmisele annab see ka võimaluse mõista 
erinevate ülekantavate ja spetsiifilisemate oskuste olulisust. Karjäärimentorite 
olemasolu võib siinjuures mängida otsustavat rolli. Nagu enamiku tegevuste 
puhul, nii ka praktikavõimaluste katsetamisel tuleks suunata noored oma koge-
muse üle reflekteerima ja kirja panema enda jaoks olulised avastused. Suunavad 
mõtted ja küsimused võivad olla näiteks sellised:

• Kirjelda saadud kogemust.
• Milliseid mõtteid see kogemus Sinus tekitas? Milliseid emotsioone see 

kogemus Sulle pakkus?
• Mis Sulle kogemuse juures meeldis? Mis ei meeldinud?
• Mille kohta tahaksid informatsiooni juurde saada?
• Kas arvad, et see tegevus võiks olla osa Sinu igapäevaelust praegu või 

tulevikus? Millisel kujul? Miks?

4.2.5. Enesearengukaardid

Enesearengukaardid on sisuliselt võimalus iseenda regulaarseks analüüsiks sar-
naselt päeviku pidamisega. Kaartidel võib ette anda soovituslikud küsimused, 
et suunata õpilasi mõtlema ka sellistele aspektidele enda juures, millele pole 
varem ehk mõeldud. Näidisküsimused:

• Kes ma olen? Millised rollid on minu jaoks elus kõige tähtsamad?
• Mis on minu tugevused? Millised on minu nõrgemad küljed?
• Mida tahaksin enda juures arendada?
• Milliseks täiskasvanuks tahaksin kujuneda?
• Mida soovin teha sissetuleku teenimiseks?
• Milliste hobidega mulle meeldib tegeleda?
• Milliseid tegevusi naudin lihtsalt tegevuse enda pärast?
• Milliseid emotsioone kogen nädala jooksul kõige enam? Millised olukorrad 

neid esile kutsuvad?

Enesearengukaartide ülesannet võib kombineerida aruteludega turvalises õhus-
tikus või mängides seltskonnamänge (nt „Äsk“).
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4.2.6. Aktiivne tegevus looduses

Aktiivne tegevus looduses suunab tegevuses osalejaid vastutust võtma ja reflek-
teerima. Aktiivseks tegevuseks võib olla näiteks ekskursioon, kus õpilaste vahel 
on ära jagatud vastutavad rollid (söögitoimkond, raamatupidamine, marsruudi 
ja ööbimise planeerimine, tegevuste toimkond, kommunikatsiooni eest vastu-
tamine jne). Väljasõidul võiks olla võimalus iseennast proovile panna ning teisi 
julgustada ja abistada. Selleks võivad sobida näiteks seikluspargid, kanuumatkad, 
etteasted vmt.

Refleksioonile suunavad küsimused:
• Kirjelda kogetud väljasõitu.
• Mis mulle kogemuse juures meeldis? Miks?
• Mida saaks teha paremini? Kuidas?
• Mis mulle kaaslaste käitumise juures meeldis? Mida saaksin neilt õppida? 

Mis mind kaaslaste tegevuse puhul häiris? Kas saaksin selle osas midagi 
ette võtta?

• Mis mulle enda puhul meeldis? Miks? Mida tahaksin ise teisiti teha? Kuidas 
seda saavutada?

• Millega sain eriti hästi hakkama?
• Milliseid emotsioone väljasõidul kogeti? Kuidas neid väljendati? Kas neid 

võiks väljendada kuidagi teisiti?
• Milliseid emotsioone kogesin mina väljasõidul? Kuidas neid väljendasin? 

Kas neid võiks väljendada kuidagi teisiti?

4.3. Mida enesemääratluspädevuse arendamisel 
arvestada?

Enesemääratluspädevust ennustavateks olulisteks teguriteks on metakognitiiv-
sed oskused (Arro, Ots, & Kangro, 2015) ja ratsionaalsus (Berzonsky, 2008; 
Klaczynski, Fauth, & Swanger, 1998).  Seetõttu peab sellega samaaegselt aren-
dama harjumust ja oskusi oma mõtlemisest mõelda ning oma tegevust põhjen-
dada. Potentsiaalseteks ennustavateks teguriteks, mida enesemääratluse taseme 
uurimisel arvesse võtta, on ka vanus ja haridustase. Mida kõrgem on nooruki 
vanus ja haridustase, seda kõrgem on ka tema enesemääratluse tase (van Hoof & 
Raaijmakers, 2002). See tähendab, et vanemas eas õppijate puhul ei ole mõistlik 
alustada päris algtasemelt, vaid esmalt peaks püüdma välja selgitada nende 
enesemääratluspädevuse taseme.
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Üks enim uuritud enesemääratlust mõjutavatest teguritest on vanemate kas-
vatusstiil. Selle puhul on leitud, et range kontroll on seotud negatiivsete 
enese identiteedi analüüsimise protsessidega, samas kui vanemate toetus 
seostub positiivsemate identiteedi analüüsimise protsessidega (nt Beyers 
& Goossens, 2008; Pesigan, Luyckx, & Alampay, 2014). Samuti on erine-
vaid teooriaid ühendavalt leitud, et enesemääratlusteooria baasvajaduste 
(seotus, autonoomia, tajutud kompetentsus) rahuldatus soodustab oluliselt 
identiteedi arengut (Luyckx, Vansteenkiste, Goossens, & Duriez, 2009). 
Probleemilahendusoskus ning kalduvus otsida sotsiaalset toetust soodustavad 
samuti enesemääratlust (Luyckx, Klimstra, Duriez, Schwartz, & Vanhalst, 2012). 
Nende tulemuste valguses saaksid koolid mõelda võimaluse üle korraldada lapse-
vanematele koolitusi või veebiseminare, milles tutvustatakse pädevuse olemust 
ja viise, kuidas koolis vastavat pädevust arendatakse, ning jagatakse infot selle 
kohta, kui olulist rolli mängib kodu enesemääratluspädevuse arendamisel. 

Keskkonnas tegutsemisega seotud aspektidest on uuritud sportimist ja kogukonda 
kaasatust ning leitud, et enesemääratluspädevust arendavad edukogemused, ees-
märkide seadmine ja sporditegevustes eakaaslastega suhtlemine (Blomfield & 
Barber, 2011) ning kaasatus kogukonda (Hardy, Pratt, Pancer, Olsen, & Lawford, 
2011).

Veel võib öelda, et kuigi enesemääratluspädevuse toetamiseks võiks väga hästi 
sobida teadveloleku harjutused, on nende eduka läbiviimise eelduseks vastav 
ettevalmistus. Mõned uurimused näitavad küll ka lihtsalt harjutuste kuula-
mise ja neile kaasa mõtlemise positiivset mõju, aga meie kogemus on näidanud, 
et harjutuste edukaks läbiviimiseks on väga oluline eeldus vastava koolituse 
(nt Vaikuseminutid) läbimine ja teadveloleku tehnikate iseseisev praktiseeri-
mine. Ilma isikliku kogemuseta on õpetajal keeruline tehnikate sisu ja oluli-
sust avada ning see võib õpilastes esile kutsuda pigem negatiivse reaktsiooni. 
 
Lõpetuseks tuleks enesemääratluspädevuse arendamise puhul rõhutada tervik-
liku lähenemise olulisust. Juba sai mainitud, et oluline oleks otsida võimalusi 
koostööks kodu ja kooli vahel, aga ka koolisiseselt tuleks enesemääratluspädevust 
arendada erinevate (kõikide) ainetundide raames. On ju enesetõhusus oluline nii 
matemaatikas, kirjanduses kui ka kehalises kasvatuses; eneseregulatsioonioskust 
saab arendada nii eesti keele kui ka ajalooõpetaja ja terviklik iseenda mõist-
mine kujuneb just nimelt kõikidest killukestest kokku. Nagu iga teise teadmise 
või oskuse omandamise puhul, nii ka enesemääratluspädevuse juures ei tohi 
alahinnata mudeldamise jõudu. Õpetaja, kes teadlikult tegeleb oma enesemää-
ratluspädevusega, on selles vallas ilmselt üks suurimaid arengu motivaatoreid.
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4.4. Milline on gümnaasiumiõpilaste 
enesemääratluspädevus?

Ilmestamaks õpilaste enesemääratluspädevuse arengut, toome oma uuringust 
siinkohal välja andmed kolme aasta kohta nendest koolidest, kus me ei viinud 
sihipäraselt läbi enesemääratluspädevuse arendamist. Joonisel 2 on esitatud 
nende õpilaste tulemused, kes vastasid küsimustikele kõigil kolmel korral läbi 
gümnaasiumi – 10., 11. ja 12. klassis. Kuna kordushindamistel vastas märgata-
valt väiksem osa algsest valimist, tasub tulemuste üldistamisel olla ettevaatlik.

Joonis 2. Gümnaasiumiõpilaste enesemääratluspädevuse alaosade tase erinevates 
klassides (n = 28)

Jooniselt näeme, et minapildi selguse keskmine tase on kõige madalam, eneseko-
hased hoiakud on pigem positiivsed ning eneseregulatsioon nendega enam-vähem 
samal tasemel. Need keskmised ei olegi võib-olla kõige kõnekamad, aga huvitav 
on see, et käesolevas uuringus enesemääratluspädevuse neljas dimensioonis 
statistiliselt olulisi muutusi gümnaasiumi jooksul ei toimunud. Sellist tulemust 
tuleks vaadata mitme erineva nurga alt. Esiteks võib see olla seotud enesemää-
ratluspädevuse väga laia mõistega gümnaasiumi riiklikus õppekavas ja nii ei 
pruugi meie uuringus käsitletud enesemääratluspädevuse neli alaosa olla sobivad 
kooli kontekstis sihipäraseks arendamiseks, kuigi oma olemuselt sobivad need 
pädevuse avamiseks. Ehkki kirjanduse analüüsis leidus uuringuid, mis näitavad 
nii minapildi selguse, enesehinnangu, enesetõhususe kui ka eneseregulatsiooni 
taseme kasvu erinevate pädevuse arendamise meetodite rakendamisel, võib nende 
arendamiseks olla tarvis psühholoogia väljaõppega spetsialisti tausta. Kui jääda 
selle tõlgenduse juurde, siis tasuks edaspidi uurida üldisemaid enesemääratlusega 
seonduvaid meetodeid ja võimalust nende rakendamiseks koolides. Näiteks meie 
projekti raames toimunud aruteludest õpetajatega selgus, et karjääriteemad ja 
tuleviku valikutega seonduvad küsimused on õpilaste jaoks väga olulised ning 
loovad õppekeskkonnas palju ärevust. Võib-olla tuleks enesemääratluspädevuse 
arendamise kontekstis tähelepanu pöörata just karjäärivalikute ja eneseotsinguga 
seonduvatele teemadele, aidates õpilastel jõuda selgusele, mida nad pärast güm-
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naasiumi lõpetamist edasi soovivad teha ning hinnates gümnaasiumi jooksul 
näiteks õpilaste karjäärialase selguse või sellega seotud ärevuse muutumist. 
Käesolevas jäid need teemad välja, kuna lähtusime teaduslikust süstemaatilise 
kirjanduse analüüsist ning seal ei tulnud karjääri temaatika esile. Välja jäid ka 
laiemalt tervisliku eluviisi ja füüsilise tervisega seonduvad teemad, mis samuti 
on teaduslikus mõttes hoopis eraldi uurimissuund. Sellest lähtuvalt võiks kaaluda, 
kas ei oleks praktilisem eristada iseenda mõistmise ja juhtimisega seonduvaid 
teadmisi-oskusi karjäärialastest ja füüsilise tervise ning tervisliku eluviisiga 
seonduvatest teadmistest-oskustest. Kui neid kõiki koos ei ole võimalik teadus-
likul (st täpselt hinnataval ja defineeritaval) viisil uurida, siis millist väärtust 
pakub nende ühe nimetaja all hoidmine õppekavas?

4.5. Kuidas tagasisidestada 
enesemääratluspädevust gümnaasiumis?

Enesemääratluspädevuse tagasisidestamiseks näiteks meie poolt läbi viidud 
uuringus kasutatud küsimustikuga saadud tulemuste alusel sobib järgnevalt 
tutvustatav tagasisideleht. Seejuures võib tagasisidestada eraldi teadmisi, hoia-
kuid ja oskusi.

Tagasisidelehe näidis

Enesemääratluspädevus

1. Hinnatavad dimensioonid

Enesemääratluspädevus on defineeritud kui oskus iseennast mõista, suhtuda 
endasse hästi ja oma tegevust juhtida. Seejuures on hinnatud kolme dimensiooni:

1. minapildi selgust,

2. enesehinnangut ja enesetõhusust,

3. eneseregulatsiooni.

2. Kuidas tulemusi tõlgendada?

Tulemuste tõlgendamisel saab lähtuda küsimustiku maksimaalsest võimalikust 
punktisummast ning Eesti ja/või kooli keskmisest tulemusest. Küsimustikel ei 
ole aga norme (tüüpilist õpilast kirjeldavaid arvväärtusi) ning hinnangutega 
tuleb olla ettevaatlik.
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Tagasisidelehe näidis

Arvestada tuleb sellega, et tegemist on eneseraporteeritud tulemustega – õpilase 
hinnanguga oma teadmistele, hoiakutele ja oskustele.

3. Tulemused

Teadmised, hoiakud ja oskused

Kirjeldatud tunnused Õpilase tulemus*
Kooli keskmisega 
võrreldes

Eesti keskmisega 
võrreldes

Teadmised

Minapildi selgus 2,2 madalam madalam

Hoiakud 

    Enesetõhusus 4,0 kõrgem madalam

    Enesehinnang 4,9 kõrgem kõrgem

Oskused

    Eneseregulatsioon 4,0 kõrgem kõrgem

* Tulemused on hinnatud 5-pallisel skaalal, kus kõrgem punktisumma näitab paremat 
tulemust.

Tagasiside: 

Õpilase minapildi selgus on madalam kui Eestis või koolis keskmiselt. Ta võib 
tunda segadust selle osas, kes ta täpselt on. Õpilasega võiks arutada: paluda tal 
ennast kirjeldada, oma huvisid, oskusi, väärtusi jmt etteantud näidetele tuginedes 
(nt „Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat“, 69. ja 70. ptk).

Õpilase enesetõhusus ja enesehinnang on keskmisest kõrgemad. Kõigiga 
tasuks arutleda selle üle, et iseenda väärtustamine ehk kõrge enesehinnang on 
vägagi kasulik omadus, sest iga inimene on väärtuslik ja eriline. Mis on need 
aspektid, mis aitavad enesehinnangut hoida enda käitumise / teiste käitumise 
puhul? Mis võib lüüa enesehinnangu kõikuma? Kuidas sellega toime tulla?

Õpilase eneseregulatsioon on samuti keskmisest kõrgem. Tähelepanu võiks 
pöörata sellele, kui palju õpilane ise teadvustab strateegiaid, mis tal ennast 
reguleerida aitavad. Kuidas ta tuleb toime näiteks emotsionaalsetes olukorda-
des või olukordades, kus millestki toredast tuleb loobuda, et püsida järjel oma 
pikaajaliste eesmärkide saavutamisega? Nende strateegiate teadvustamine võib 
olla abiks tulevikus teistsuguste keeruliste olukordadega toimetulekul.
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4.6. Mida reflekteerida?
• Kas ja kuidas toetada (alustava) õpetaja enesemääratluspädevust?
• Millised on võimalused õpilase enesemääratluspädevuse järjepidevaks ja 

teadlikuks arendamiseks (nt õpimapp enesekohaste analüüsidega läbi 
kooliaastate)?

• Kuidas leida võimalus õpetajate-vaheliseks koostööks enesemääratluspä-
devuse arendamisel?

• Enesemääratluspädevuse arendamisel mängib väga olulist rolli turvaline 
ja positiivne õhkkond – kuidas seda klassiruumis saavutada? Või tuleks 
pädevust arendada väiksemates rühmades?

• Pädevuse arendamisel näib efektiivne olevat väljasõit loodusesse koos 
vastutava rolliga– kas ja kuidas siduda kooliellu rohkem loodust ja mõnusat 
koosviibimist koos vastutusega iseenda ja teiste ees?

4.7. Mida lugeda?

Raamatuid, mille teemaks on iseendast teadlikumaks saamine, positiivsete 
hoiakute kujundamine enda suhtes ning oma käitumise regulatsioon, on ilmselt 
tuhandeid. Siin on välja toodud vaid käputäis – sellised, mis eestikeelsed ning 
hõlpsasti loetavad ja praktilised, ent samas teadusliku taustaga kooskõlas.

Kindlasti soovitaks lugeda üldpädevuste käsiraamatut, mis seotud kolmanda 
kooliastmega: „Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused 
ja nende arendamine“. Seal on valitud lähenemine osaliselt natuke teise nurga alt 
(metakognitsioon) kui käesolevas käsiraamatus ja see pakub kahtlemata olulise 
arendamisvõimaluse ka gümnaasiumis.

• Arro, G., Ots, A., & Kangro E.-M. (2015). Enesemääratluspädevus. Toim. 
Kikas, E. ja Toomela, A. Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. 
Üldpädevused ja nende arendamine (lk 89–111). Tallinn: Eesti Ülikoolide 
Kirjastus.

Teiseks tasub ära mainida Alliku jt (2002) poolt koostatud „Psühholoogia 
gümnaasiumile“, täpsemalt selle 12. peatükk, mille teemaks on isiksus. 
Teadusmaailmas üks levinumaid lähenemisi isiksuse omaduste kirjeldamisel 
on Suure Viisiku teooria, mille kohaselt kõiki inimesi saab kirjeldada järg-
miste dimensioonide alusel: neurootilisus, ekstravertsus, avatus kogemusele, 
sotsiaalsus ja meelekindlus. Oluline on meeles pidada, et tegemist ei ole dihho-
toomse liigitusega (kas oled või ei ole selline), vaid suurem osa inimesi langeb 
kõigil viiel skaalal kusagile keskele, mitte äärmusesse. Oma isiksuse ja sellega 
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seonduvate aspektide tundmine (nagu ka üldiselt iseenda erinevatest tahkudest 
teadlik olemine) aitab elus endale sobivamaid valikuid teha ning kokkuvõttes 
suurema eluga rahulolu saavutada.

• Allik, J., Häidkind, R., & Harro, J. jt (2002). Psühholoogia gümnaasiumile. 
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kolmandaks teeme soovituse enesehinnangu teemal. „Enesehinnangu tööraamat 
teismelisele“ on suunatud noortele ja on täis mitmesuguseid mõtlemapanevaid 
harjutusi. Selle raamatu läbitöötamine on kindlasti abiks enda tugevuste ja nõr-
kuste analüüsimisel ja aitab tõenäoliselt teha kaalutletumaid valikuid haridustee 
jätkamisel või töömaailmas.

• Schab, L. M. (2019). Enesehinnangu tööraamat teismelistele. Tallinn: Varrak.

Enda analüüsimisel võib tutvuda ka raamatuga „Õppimine kõrgkoolis. Tudengi 
käsiraamat“, täpsemalt selle 69. ja 70. peatükiga. Neist leiab väärt soovitusi oma 
karjääritee esimesteks sammudeks ning mõned harjutused oma motivatsiooni 
ja huvide mõtestamiseks.

• McMillan, K., & Weyers, J. (2011). Õppimine kõrgkoolis: tudengi käsiraamat. 
Tallinn: Tallinna Raamatu Trükikoda.

Viimaseks ei saa üle ega ümber teadveloleku temaatikast. Tänapäeva kiire tem-
poga ühiskonnas on juba noorest east alates inimesed sageli stressi ja ärevuse 
küüsis, tunnevad, et kogu aeg on kuhugi kiire, kogu aeg peaks justkui midagi 
tegema. Selline pikaajaline ja pidev stressiseisund ei mõju inimese tervisele 
hästi, mistõttu on vaja õppida, kuidas tuua stressirohkete tundide kõrvale rahu-
likku puhkeaega. Selleks sobib väga hästi teadvelolek (ehk ärksus, ingl mindful-
ness). Raamatus „Ärksus. Tee rahuni pöörases maailmas“ on olemas kuldaväärt 
juhtnöörid selleks, et pidevast kiirustamise rattast välja pääseda ja võtta hetk 
mõtlemiseks, kaalutlemiseks ja tänu sellele teha enda jaoks õigemaid valikuid. 
Loomulikult nõuab efekti saavutamine järjepidevat harjutamist, aga harjutused 
on lühikesed ja paindlikud sooritamise keskkonna ning ajahetke suhtes. Seda 
raamatut võiksid lugeda kahtlemata kõik inimesed, aga eeskätt õpetajad ja õpi-
lased, kes iga päev stressirohkes keskkonnas viibivad.

• Williams, M., & Penman, D. (2013). Ärksus. Tee rahuni pöörases maailmas. 
Tallinn: Pegasus.
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5. ÕpipädevuS

katrin SakS 

Õpipädevust vaadeldakse selles peatükis lähtuvalt eneseregulatsiooni-
teooria käsitlusest, mis eristab kognitiivseid ja metakognitiivseid õpioskusi. 
Nende hindamisel ja mõtestamisel lähtutakse Pintrichi (1991) eneseregu-
latsioonimudelist, mis eristab motivatsiooni ja õpistrateegiate dimensioone. 
Kirjeldatud sekkumistegevused võimaldavad õppijatel teadvustada oma 
õpi- ja mõttetegevust ning õpetajal paremini toetada nende õpipädevuse 
arengut.

5.1. Mis on õpipädevus?

Õpipädevus kui õppija oskus tulla toime erinevates õpisituatsioonides on üks 
olulisemaid eeldusi õpiedu saavutamiseks nii formaalhariduses kui elukestvas 
õppes. Gümnaasiumi riiklikus õppekavas on õpipädevus defineeritud kui „suut-
likkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning hankida 
õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat 
teavet; leida sobivad teabeallikad ja juhendajad ning kasutada õppimisel nende 
abi; planeerida õppimist ja seda plaani järgida; kasutada erinevaid õpistrateegiaid 
ja õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades; seostada omandatud 
teadmisi varemõpituga; analüüsida oma teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja 
enesekindlust ning selle põhjal edasiõppimise võimalusi“ (Gümnaasiumi riiklik 
õppekava, 2014).

Gümnaasiumiõpilastelt ei eeldata võrreldes III kooliastme õpilastega oluliselt 
erinevamaid õpioskusi. Ainsana on lisandunud oskus leida sobivaid teabeallikaid 
ja juhendajaid ning kasutada õppimisel nende abi. See viitab õppijate suuremale 
iseseisvusele oma õpitegevuse organiseerimisel ja vajadusel abi otsimisele, 
nende paremale eneseregulatsioonioskusele. Seetõttu lähtutaksegi käesolevas 
kontseptsioonis viimaste aastakümnete ühest olulisemast õppimise käsitusest, 
milleks on enesereguleeritud õppimine (ingl self-regulated learning). Õpipädevust 
mõjutab suur hulk erinevaid tegureid; eneseregulatsiooni kontekstis on oluline 
keskenduda eelkõige õppija kognitsioonile (mõtlemisele), metakognitsioonile 
(mõtlemisest mõtlemisele) ja motivatsioonile, mis moodustavad ka põhilise 
jaotuse enamikus eneseregulatsiooni raamistikes (Boekaerts, 1996; Cleary & 
Zimmerman, 2012; Zimmerman & Moylan, 2009; Zimmerman & Schunk, 2011). 
Õpipädevusi vaadeldakse sageli koos õpihoiakutega. Tõhusate õpioskuste oman-
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damine ja mõtestatud kasutamine on oluline sügava õpihoiaku tekkeks, mis 
omakorda iseloomustab just oma õpitegevust reguleerivat ennastjuhtivat õppijat.

Õpipädevust on mõistetud ja defineeritud erinevalt. Anna-Liisa Jõgi ja Kati Aus 
on kolmanda kooliastme üldpädevuste käsiraamatus sõnastanud õpipädevuse kui 
õppimiseks vajalike teadmiste ja oskuste ning õppimist soodustavate uskumuste 
ja hoiakute süsteemi (Jõgi & Aus, 2015). Käesoleva uuringu tarbeks läbi viidud 
kirjanduse analüüsi põhjal ei ole üheselt mõistetavat õpipädevuse definitsiooni 
võimalik välja tuua. Küll aga võib nende käsitluste põhjal üldistavalt väita, et 
õpipädevuse all mõistetakse oskust kasutada õpistrateegiaid oma õpite-
gevuse organiseerimisel, õppematerjali omandamisel ja taasesitamisel. 
Õpisituatsioonis rakendatavad õpioskused on õpihoiaku kujunemise aluseks.

Õpioskustest rääkides eristatakse kaht põhilist kategooriat: kognitiivsed ja meta-
kognitiivsed õpioskused, mis väljenduvad kognitiivsete ja metakognitiivsete 
õpistrateegiate oskuslikus kasutamises. Õpistrateegiate (learning strategies) all 
mõistetakse süstemaatilisi protseduure või tegevusi, mida rakendatakse õppimise 
käigus ning mis toetavad õppijaid teksti ja teiste õppematerjalidega (joonised, 
tabelid jne) töötamisel (Meneghetti jt, 2007). Head õpioskused ja harjumused 
on olulised akadeemilise edu saavutamiseks, need on 21. sajandi baasoskused, 
mis toetavad paremat toimetulekut nii isiklikus elus kui töökeskkonnas.

5.1.1. Kognitiivsed õpioskused

Kognitiivsed õpioskused (cognitive learning skills) väljenduvad selles, kuidas 
õppija hangib, säilitab ning taaskasutab oma teadmisi ja oskusi. Kognitiivsed 
õpioskused viitavad kognitiivsetele, afektiivsetele ja käitumuslikele protsessi-
dele, mida õppijad rakendavad saavutamaks oma õpieesmärke ja hindamaks oma 
tegevuse tulemuslikkust (Cantor & Zirkel, 1990). Kognitiivsete õpistrateegiate 
taksonoomiaid on väga palju erinevaid. Enim on nimetatud mälu-, kujutlus-, 
harjutamis-, viimistlemis-, probleemilahendamis-, ülekande- ja info organiseeri-
mise strateegiaid (Al-Hilawani & Sartawi, 1997; Hart & Speece, 1998; Hernstein 
jt, 1986; Meneghetti, De Beni, & Cornoldi, 2007). Kognitiivsed õpistrateegiad 
avalduvad informatsiooni otsimise ja organiseerimise tegevustes, materjali 
kordamise, varem õpitu seostamise, informatsiooni säilitamise ja taasesitamise 
käigus. Kognitiivsed õpioskused avalduvad õpitegevuses sõltumata õppeainest. 
Need on protseduurilised teadmised, mis võimaldavad õppijal teostada kogni-
tiivset käitumist. Uuringu käigus läbi viidud kirjanduse analüüs andis meile 
allpool esitatud rikkaliku loetelu kognitiivsetest õpistrateegiatest (sealsamas).
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Töötamisel tekstilise materjaliga:
• õppematerjali leidmine
• teksti mõistmine
• peaidee leidmine
• tekstiosade märgistamine
• info töötlemine
• ülevaate/kokkuvõtte tegemine
• informatsiooni analüüsimine/sünteesimine

Analüütilise mõtlemise protsessid:
• seostamine
• ennustamine
• erinevate teemade sidumine
• klassifitseerimine
• põhjendamine
• kriitiline mõtlemine
• keele kriitiline kasutamine
• võrdlemine/vastandamine
• alternatiivide leidmine
• probleemilahendus

Kognitiivne käitumine (cognitive behaviour) on selline õppija käitumine, mis 
on seotud tema mõtlemisega (nt õppimine, ülesannete sooritamine, arutlemine). 
See on igat tüüpi teadmiste, nii deklaratiivsete kui protseduuriliste teadmiste 
rakendamine. Kognitiivne käitumine kujuneb kognitiivsete oskuste baasilt. 
Kognitiivse oskuse rakendamine tähendab rea kognitiivsete operatsioonide 
ehk tegevuste sooritamist, mis on suunatud soovitud tulemuse saavutamisele. 
Seega, kognitiivsed operatsioonid, mis on väikesed protseduuriliste teadmiste 
ühikud (nt andmete sisestamine tabelisse, eseme kirjeldamine), moodustavad 
kognitiivse oskuse (Eilam, 2002).

5.1.2. Metakognitiivsed õpioskused

Metakognitiivseid õpioskusi käsitletakse tavaliselt koos metakognitiivsete tead-
mistega. Metakognitiivne teadmine (metacognitive knowledge) on deklaratiivne 
teadmine inimese, õpiülesande ja õpistrateegiate tunnuste omavahelistest seostest 
(Flavell, 1979). Metakognitiivsed õpioskused (metacognitive learning skills) on 
protseduuriline teadmine oma õpikäitumise reguleerimisest ja kontrollimisest 
(Brown & DeLoach, 1978; Veenman jt, 2005). Metakognitsioon (metacognition), 
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mis sisaldab nii metakognitiivseid teadmisi kui metakognitiivseid õpioskusi, on 
teadmine ja kontroll, mida õppija omab oma mõtlemise ja õppimistegevuse üle 
(Baker & Brown, 1984).

Metakognitiivsed teadmised ning oskus neid õpiprotsessis rakendada on õppija 
eneseregulatsiooni (self-regulation) tekke aluseks. Enesereguleeritavate õpios-
kustega kaasneb õppija teadlikkus endast kui õppijast, õpimotivatsioon ning 
õppija võimekus seada õppimiseks sobivad eesmärgid ning valida strateegiad 
nendeni jõudmiseks (Samuelsson, 2008).

Õpistrateegiate kasutus ja õpipädevus määravad õppija õpihoiaku. Õpihoiaku 
all mõistetakse õppija suhtumist õppimisse. Sügav õpihoiak (deep learning 
approach) väljendub õppija sisemises motiveerituses, tema pingutuses mõista ja 
integreerida õpitut; see on püüd mõista ja leida tähendus, otsides selleks lisama-
terjali ja analoogiaid, metakognitiivsete oskuste teadlik kasutamine ja iseseisvus 
õpitegevuses (Biggs & Tang, 2008). Pindmise õpihoiakuga (surface approach 
to learning) õppijat iseloomustab püüe saavutada tulemus minimaalse pingutu-
sega, ka siis, kui eeldatakse keerukamaid kognitiivseid tegevusi, nagu kriitilist 
mõtlemist ja õpitu seostamist. Pindmine õppija püüab aine mõistmise asemel 
meelde jätta faktid, õpitu seostamise ja sellele tähenduse andmise asemel õpi-
tut reprodutseerida, ta muretseb õppimisele kuluva aja pärast ning kaldub oma 
õpiülesandeid sooritama võimalikult väikese aja- ja energiakuluga (sealsamas).

Siinses kontekstis on oluline vaadelda õpioskusi koos õpihoiakutega, sest õpi-
tegevuse üks oluline eesmärk lisaks aineteadmiste omandamisele on ka õppija 
arengu toetamine. Õpioskuste õpetamine ning nende arengu teadlik toetamine 
toob kaasa õppijate õpihoiaku sügavamaks muutumise, mis on omakorda üks 
õppimise eesmärkidest ja paremate õpitulemuste saavutamise eeldustest (Diseth, 
2011; Skidmore jt, 2009).

Metakognitiivseid õpioskusi käsitledes võib märgata, et nende baasjaotus – õpi-
tegevuse planeerimine, monitoorimine ja hindamine – on sarnane pea kõikides 
metakognitsiooni teoreetilistes raamistikes (nt Zimmermann, 1986; Pintrichi, 
2000 jpt). Need kolm kategooriat sisaldavad aga erinevaid alajaotusi, millest 
põhilised olid selle uuringu raames vaatluse all olnud artiklites järgmised (Diseth, 
2011; Fazal jt, 2012; Maqsud, 1997; Samuelsson, 2008; Stel & Veenman, 2010; 
Veenman jt, 2014; Zepeda jt, 2015).

Planeerimine:
• eesmärgile orienteeritus
• eesmärgi seadmine
• ülesande analüüs
• varasemate teadmiste aktiveerimine
• planeerimine (aja, õpitegevuse ja ressursikasutuse)



104

Monitoorimine:
• süstemaatiline korrastamine
• oma strateegiate tõhususe jälgimine ja reguleerimine
• ajakasutuse jälgimine ja reguleerimine
• eesmärgi suunas liikumise jälgimine

Hindamine:
• oma tegevuse tulemuse hindamine seatud eesmärgi valguses
• kokkuvõtte tegemine
• viimistlemine
• refleksioon

Kui uurida kognitiivsete ja metakognitiivsete õpistrateegiate mõju õpiedule, siis 
selgub, et kognitiivsed õpistrateegiad prognoosivad otseselt õpiedu saavutamist 
(Purpura, 1997; Saks, Leijen, & Täht, 2016). See tähendab, et head õpitulemused 
sõltuvad otseselt sellest, milliseid kognitiivseid õpioskusi õppija kasutab (joonis 1). 
Metakognitiivsed õpistrateegiad mõjutavad aga õpiedu kaudselt kognitiivsete 
kaudu (sealsamas). See tähendab seda, et metakognitiivsete õpioskuste oskuslik 
rakendamine muudab kognitiivsete õpistrateegiate kasutuse tulemuslikumaks 
ja mõjusamaks.

Joonis 1. Kognitiivsete ja metakognitiivsete õpistrateegiate mõju õpiedule

Seetõttu on oluline, et lähtuvalt õpisituatsioonist oskaks õppija teadlikult valida 
ja rakendada sobivaimaid kognitiivseid õpistrateegiaid ning toetada kogu õpiprot-
sessi teadlikult metakognitiivsete õpistrateegiatega. Kui kognitiivseid õpistra-
teegiaid kasutavad õppijad igapäevaselt, siis oma metakognitiivsele tegevusele 
ei pööra õppijad sageli tähelepanu ning seega ei ole neil kujunenud teadlikkust 
endast kui õppijast, nad ei ole teadlikud oma tugevustest, nad ei mõtle sellele, 
kuidas nad saaksid tulemuslikumalt õppida ega analüüsi oma tegevuse tule-
muslikkust.

Metakognitiivsed õpistrateegiad 
mõjutavad tulemusi kaudselt

ÕpitulemusedKognitiivsed õpistrateegiad 
mõjutavad tulemusi otseseltÕppĳa
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5.1.3. Õpipädevus

Õpipädevus, mis väljendub õppija tegutsemises erinevates õpiolukordades ja 
tema õpiedus, on kirjeldatav väga erinevate tegurite kaudu. Lisaks kognitiiv-
setele ja metakognitiivsetele õpioskustele on olulisel kohal motivatsioon. Nii 
metakognitsioon kui ka eneseregulatsioon laiemalt on valdkonnaspetsiifilised: 
see tähendab, et õppijal võivad olla olemas nii metakognitiivne teadmine kui ka 
eneseregulatsioonioskus, kuid ta ei pruugi neid rakendada, kui puudub motivat-
sioon ja huvi selle valdkonna või õppeaine vastu. Seega – selleks, et käivituks 
teadlik, õppija poolt reguleeritud õpikäitumine, et õppija teadlikult rakendaks 
metakognitiivseid õpistrateegiaid, on vaja huvi ja motivatsiooni seda ainet või 
teemat õppida. Seetõttu on motivatsioonil oluline roll enamikus eneseregulat-
siooni teooriates (Boekaerts, 1996; Boekaerts, 2011; Efklides, 2011; Pintrich, 
2000; Winne, 1996; Winne & Hadwin, 1998; Zimmerman, 2000; Zimmerman 
& Moylan, 2009).

Siinses käsitluses lähtuti Pintrichi teoreetilisest mudelist (1991; 2004), mis 
omakorda on Zimmermani teoreetilise mudeli edasiarendus (1989). Pintrichi 
mudelis avaldub õppija eneseregulatsioon kahes dimensioonis: õpimotivatsioon 
ja õpistrateegiad. Õpimotivatsiooni nähakse jaotununa kolme komponendi vahel, 
milleks on väärtuste, ootuste ja afektiivne komponent (joonis 2). Väärtuste kom-
ponent hõlmab sisemist eesmärgisuunitlust, välist eesmärgisuunitlust ja ülesande 
väärtustamist. Ootuste komponent väljendub õppija enesetõhususes ja kontrollis 
oma õpiuskumuste üle ning afektiivne komponent väljendub testiärevuses.

Väärtuste komponent
• Sisemine eesmärgisuunitlus – näitab õppija taju sellest, kuidas ta on 

õpiülesande või õpiprotsessiga seotud, kuidas ta tajub õpiülesandes 
väljenduvat väljakutset, kas ta tunneb huvi selle teema vastu ja kui 
tugevana ta end selles teemas tunneb.

 � Miks see on oluline? Oma arengule orienteeritud õppijate puhul käivitab 
see kõik teised eneseregulatsiooni tegevused; see viib sügava, teadvus-
tatud õppimiseni.

• Väline eesmärgisuunitlus – näitab, kuidas õppija tajub endast väljapoole 
jäävaid ajendeid õppimiseks (hinded, õpetaja/vanemate heakskiit, 
konkureerimine kaaslastega jne).

 � Miks see on oluline? Tulemusele orienteeritud õppijate puhul käivitab 
see eneseregulatsiooni tegevused; kui sellega ei kaasne sisemist moti-
vatsiooni, võib õppimine jääda pindmiseks.
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• Ülesande väärtustamine – see on õppija hinnang sellele, kui huvitav, 
kasulik ja oluline see ülesanne või teema tema jaoks on. See näitab, 
kuidas õppija kursuse materjali väärtustab.

 � Miks see on oluline? See on seotud sisemise motivatsiooniga. Ülesande 
väärtustamine toob kaasa sisemise motivatsiooni tõusu. Samal ajal on 
see võimalus õpetajatele õpilaste jaoks huvitavate ja eakohaste õpiüles-
annete loomise kaudu toetada nende õpihuvi ja sisemise motivatsiooni 
tõusu.

Ootuste komponent
• Enesetõhusus – see on õppija hinnang oma võimekusele ülesanne 

edukalt sooritada. Enesetõhusus hõlmab hinnangut oma võimekusele 
ülesanne sooritada ja kindlustundele, et tal on olemas ülesande 
sooritamiseks vajalikud oskused.

 � Miks see on oluline? See loob positiivse häälestatuse õpiülesande 
lahendamiseks ja annab kindlustunde hakkamasaamiseks.

• Kontroll oma õpiuskumuste üle – see viitab õppijate uskumusele, et 
nende õppimiseks tehtavad jõupingutused toovad kaasa positiivse 
tulemuse. Samuti on see veendumus, et õppija õpiedu sõltub tema enda 
pingutusest, mitte välistest teguritest, näiteks õpetajast („Ma ei olnud 
piisavalt õppinud“ vs. „Õpetaja hindas liiga rangelt“).

 � Miks see on oluline? Kui õppija mõistab, et tema õpiedu sõltub tema 
enda pingutusest, pöörab ta rohkem tähelepanu sellele, mida ta oma 
õpiprotsessi käigus teeb ja hakkab õppima strateegilisemalt.

Afektiivne komponent
• Testiärevus – siin on kaks dimensiooni: (1) muretsemine ehk 

kognitiivne dimensioon väljendub õppija negatiivsetes mõtetes, mis 
hakkavad segama sooritust; (2) emotsionaalne dimensioon viitab 
ärevuse afektiivsetele ja füsioloogilistele aspektidele.

 � Miks see on oluline? Liigne muretsemine on faktor, mis kahandab 
soorituse edukust. Seetõttu tuleks õppijate hirme maha võtta ja luua 
turvaline õpikeskkond, kus kõik osapooled end hästi ja kindlalt tunnevad.

ENESEREGULATSIOON

Sisemine eesmärgisuunitlus

Väline eesmärgisuunitlus

Ülesande väärtustamine

Kontroll oma õpiuskumuste üle

Enesetõhusus

Harjutamine

Viimistlemine

Organiseerimine

Kriitiline mõtlemine

Metakognitiivne eneseregulatsioon

Aeg ja õpikeskkond

Jõupingutuse reguleerimine

Kaaslastelt õppimine

Abiküsimine

Testiärevus

Kognitiivsed ja 
metakognitiivsed 

strateegiad

Ootuste 
komponent

Motivatsiooni 
skaala

Väärtuste 
komponent

Afektiivne 
komponent

Ressursside 
haldamise 

strateegiad

Strateegiate
skaala
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Joonis 2. Eneseregulatsioonimudeli aluseks olevate komponentide jaotus (Pintrich jt, 
1991 põhjal)

ENESEREGULATSIOON

Sisemine eesmärgisuunitlus

Väline eesmärgisuunitlus

Ülesande väärtustamine

Kontroll oma õpiuskumuste üle

Enesetõhusus

Harjutamine

Viimistlemine

Organiseerimine

Kriitiline mõtlemine

Metakognitiivne eneseregulatsioon

Aeg ja õpikeskkond

Jõupingutuse reguleerimine

Kaaslastelt õppimine

Abiküsimine

Testiärevus

Kognitiivsed ja 
metakognitiivsed 

strateegiad

Ootuste 
komponent

Motivatsiooni 
skaala

Väärtuste 
komponent

Afektiivne 
komponent

Ressursside 
haldamise 

strateegiad

Strateegiate
skaala
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Teine suurem jaotus Pintrichi mudelis (1991) puudutab õpistrateegiaid. Need 
omakorda jagunevad kognitiivseteks ja metakognitiivseteks õpistrateegiateks 
ja ressursside haldamise strateegiateks. 

Kognitiivsed ja metakognitiivsed strateegiad
• Harjutamine – siia alla kuuluvad valdavalt mälustrateegiad: kordamine, 

tsiteerimine, nimetamine. Need sobivad lihtsate ülesannete puhul, 
kasutatakse lühimälus olevat infot. Need strateegiad mõjutavad 
tähelepanu ja mõtestamise protsesse. Ei sobi seoste loomiseks ega uute 
teadmiste varasematega seostamiseks.

 � Miks see on oluline? Tegu on toetava kognitiivse strateegiaga, mis on 
aluseks kõrgema taseme mõtlemisprotsessidele ja võimaldab neid 
paremini rakendada.

• Viimistlemine – võimaldab õppijal salvestada informatsiooni 
pikaajalisse mällu, luues sisemisi seoseid käsitletavate teemade vahel. 
Nende strateegiate alla kuulub parafraseerimine, kokkuvõtete tegemine, 
analoogiate loomine ja õpitava põhjal oma konspekti loomine.

 � Miks see on oluline? Võimaldab luua õppijal seoseid uue materjali ja 
varem õpitu vahel.

• Organiseerimine – aitab õppijal leida olulist informatsiooni ja luua 
seoseid varem õpitud materjaliga. Võimaldab distantseeruda detailidest 
ja näha „suurt pilti“. Organiseerimisstrateegiad on näiteks 
klasterdamine, skeemide ja mõttekaartide loomine, loetust peaidee 
leidmine jne.

 � Miks see on oluline? Toetab õppija teadlikumat suhestumist õpiüles-
andega, õppija hakkab paremini hoomama tervikut.

• Kriitiline mõtlemine – viitab õppijate oskusele kanda varem omandatud 
teadmisi ja oskusi üle uutesse olukordadesse ning kasutada neid uute 
ülesannete lahendamisel, otsuste tegemisel ja hinnangute andmisel.

 � Miks see on oluline? Õppijal tekivad ülekantavad oskused, mida ta on 
võimeline piisava seostamis- ja analoogiate kasutamise oskuse korral 
rakendama uutes olukordades.

• Metakognitiivne eneseregulatsioon – viitab õppija teadlikkusele oma 
kognitiivsetest tegevustest ja oskusele seda kontrollida. Koosneb 
kolmest etapist: (1) ettevalmistav etapp, mis seisneb eesmärgi 
seadmises, õpitegevuse planeerimises ja varasemate teadmiste 
aktiveerimises, (2) tegutsemise etapp, mis seisneb oma õpitegevuse 
monitoorimises ehk jälgimises ning vajadusel reguleerimises 
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(ajaplaneerimine, strateegiate valik, seostamine varem õpituga, 
kohandamine vastavalt muutunud oludele jne) ja (3) hindamise etapp, 
mille käigus õppija hindab oma sooritust seatud eesmärkide valguses, 
reflekteerib oma (eba)edu üle ja mõtestab selle põhjusi.

 � Miks see on oluline? Annab õppijale võimaluse jälgida ja kontrollida 
oma õpiprotsessi, saada teadlikumaks endast kui õppijast ja suunata 
teadlikult oma õpitegevust ning enda kui õppija arengut.

Ressursside haldamise strateegiad
• Aeg ja õpikeskkond – ajaplaneerimine on realistliku ajakava 

koostamine, oma õpinguteks kuluva aja kavandamine, jälgimine ja 
reguleerimine, efektiivne ajakasutus. Õpikeskkonna haldamine on 
õppijale sobiliku keskkonna loomine, häirivate tegurite kõrvaldamine.

 � Miks see on oluline? Loob edukaks õppimiseks vajalikud tingimused.

• Jõupingutuse reguleerimine – see on õppija suutlikkus kontrollida oma 
jõupingutust ja tähelepanu segavate asjaolude suhtes. Peegeldab õppija 
pühendumust oma õpieesmärkide täitmisele, ka raskuste ilmnemisel.

 � Miks see on oluline? Reguleerib õpistrateegiate mõtestatud ja kontrol-
litud kasutust.

• Kaaslastelt õppimine – koos kaaslastega õppimine rikastab, sest lisab 
õpitavale uusi vaateid. Uus teadmus tekib ühendatud jõudude sünergias. 
Samuti on oluline teada, kust saada vajadusel abi, osata end probleemide 
korral aidata.

 � Miks see on oluline? Aitab õppijat edasi, kui ta jääb hätta, toetab 
sotsiaalseid strateegiaid ja loob ühtse õpikogukonna.

• Abiküsimine – oskus leida raskuste tekkimisel lahendusi; teada, kuhu 
(allikad, materjalid) või kelle poole (õpetaja, kaasõpilased) pöörduda abi 
saamiseks. Eeldab õppijalt probleemi või abi vajava olukorra mõistmist 
ja hindamist ning võimalike ressursside tundmist.

 � Miks see on oluline? Oskus abi küsida, seda õigest kohast otsida ja 
oskuslikult kasutada tagab kiirema, sujuvama ja tulemuslikuma õppi-
mise.

Pintrichi (1991) mudel ei esinda ainuvõimalikku strateegiate jaotust. Erinevad 
autorid on kasutanud erinevaid taksonoomiaid, kuid kolme põhikategooria osas– 
kognitiivsed õpistrateegiad, metakognitiivsed õpistrateegiad ja motivatsioon – on 
enamik uurijaid ühel meelel.
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5.2. Kuidas õpipädevust arendada?

Õpipädevuste arendamiseks on loodud palju erinevaid sekkumisi, alates spet-
siaalsetest (õppima-õppimise) õppekavadest (Hernstein jt, 1986; Schur jt, 2002; 
Tuckmann & Kennedy, 2011) ja mõttemängudest (Ouellet, 2004) kuni õpetaja-
poolse mudeldamise (Hung, 2008), toetuse ja nõustamiseni (Bowers jt, 2015). 
Ka Eesti koolides pakutakse õpilastele õpioskuste või õppima-õppimise ainet. 
Paraku annab selline muudest ainetundidest eraldiseisev kursus vaid deklara-
tiivse teadmise sellest, kuidas võiks või peaks õppima. Kui sellega ei kaasne 
strateegilist ja protseduurilist teadmist, mida pakub vaid konkreetne praktiline 
kogemus, siis on tõenäoline, et õppijate õpistrateegiate kasutus ei pruugi sellest 
muutuda. Selle põhjuseks on eespool nimetatud domeeni- või valdkonnapõhisus, 
mille tõttu ei ole õpistrateegiate kasutus lihtsasti ülekantav ühest valdkonnast 
teise – seepärast tuleks õpistrateegiate õpetamisele tähelepanu pöörata kõikides 
ainetundides.

Õpioskuste õpetamine ei ole lihtne, kuid see on võimalik. Tulemuse saamiseks on 
oluline, et nii õpetaja kui ka õpilane on teadlikud selle olulisusest ning lähenevad 
õpistrateegiate arendamisele teadlikult. Metakognitiivsete õpioskuste õpetamise 
võti on panna õppijad mõtlema iseendale kui õppijale, sellele, kuidas nad õpivad, 
miks nad nii õpivad ja kuidas oleks efektiivseim õppida. Need on ebamugavad 
küsimused, mille üle me tavaliselt pead ei murra. Enamasti ka mitte õpilased. 
Seetõttu ongi õpetaja siin võtmeisikuks, kes suunavate küsimuste ja aruteludega 
saab panna õppijaid mõtlema ja analüüsima oma õpitegevust. Teaduskirjanduses 
ongi kõige enam viidatud just küsimuste kujul esitatud märguannetele (prompts) 
kui parimaid tulemusi andvale sekkumisele õpioskuste arendamisel (Kramarski 
& Michalsky, 2010; Lee jt, 2010; Saks & Leijen, 2014).

Teiseks enimlevinud strateegiate õpetamise viisiks on õpetajapoolne mudelda-
mine ehk ettenäitamine. Seda rakendatakse eelkõige kognitiivsete õpistratee-
giate õpetamisel (nt matemaatikaülesannete lahendamine, keemiavõrrandite 
lahendamine, praktilised tegevused käsitöö, tehnoloogia või kehalise kasva-
tuse tundides jne). Mudeldamise juures on oluline, et õpetaja roll ettenäitamisel 
järk-järgult väheneb või taandub, kuni õppija tuleb kogu protsessiga ise toime. 
Metakognitiivseid strateegiaid on mõnevõrra keerulisem mudeldada, kuna need 
on seotud valdavalt mõttetegevusega ning ette näidata ei ole neid alati võima-
lik. Selle asemel kasutatakse pigem arutlemist erinevate mõttetegevuste üle.
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Õpistrateegiate õpetamisel on teatud „kuldreeglid“, mida tuleks silmas pidada.

Üldised soovitused õpistrateegiate arendamiseks
• Õpistrateegiate õpetamine peab olema lõimitud aineõppesse ja olema 

konkreetse ainekursuse osa.
• Õpistrateegiate rakendamise tingimusi ja nende kasulikkust tuleb õppija-

tele selgitada, sest muidu võivad õppijad sattuda segadusse ja tunda end 
häirituna (selle vältimiseks soovitatakse näidata ja selgitada, kuidas teatud 
oskused toetavad nende õpitegevust).

• Õppijatele tuleks jätta piisavalt aega harjutamiseks, et uued õpistrateegiad 
ja -oskused saaksid omandatud ja muutuksid automaatseks.

• Parimaid tulemusi annavad kombineeritud sekkumised, st toetatakse 
üheaegselt nii kognitiivseid kui ka metakognitiivseid õpistrateegiaid.

Järgnevalt tutvustatakse mõningaid tegevusi, mis võimaldavad arendada õppijate 
metakognitiivseid õpioskusi.

5.2.1. Tean – tahan teada – sain teada

See tegevus võimaldab õppijal

• aktiveerida ja hinnata oma eelnevaid teadmisi vastava teema või  
 valdkonna kohta

• seada eesmärke uue teema läbimiseks

• hinnata seatud eesmärkide täitmist

Enne uue teemaga alustamist saavad õpilased kolmeosalise tabeli (tabel 1), millest 
kaks esimest veergu täidavad nad enne selle teema õppimist ning viimase pärast 
õppimist. Soovitatav on anda kõigepealt õppijatele pisut aega, et nad saaksid 
mõtiskleda ja meelde tuletada, mida nad on varem selle teema kohta kuulnud 
ja õppinud. Pärast seda, kui nad on oma varasemad teadmised tabeli esimesse 
veergu märkinud, võiks anda neile võimaluse arutleda sel teemal oma pingi-
naabriga. Ühise arutelu käigus võib meenuda veel infot, mida saaks tabelisse 
lisada. Arutelu võib läbi viia ka kogu klassiga, sest sünergias tekib uus teadmine, 
mis on kasulik kõigile õppijaile. Samuti saab õpetaja sellest ülevaate, kui palju 
õpilased varasemast mäletavad, kus võivad olla lüngad nende teadmistes ning 
millele tuleks hilisemas teemakäsitluses rohkem tähelepanu pöörata.
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Tabel 1. Näide tean-tahan-teada-sain-teada-tüüpi tegevusest

Mida ma sellest teemast 
tean? (ehk varasemate 
teadmiste aktiveerimine)

Mida ma tahaksin sellest 
teada? (ehk eesmärgi seadmine ja 
tegevuse planeerimine)

Mida ma õppisin? 
(ehk refleksioon)

1. 1. 1.

2. 2. 2.

... ... ...

Pärast seda kui varem õpitu või kuuldu on meelde tuletatud, minnakse tabeli 
teise veeru juurde: mida ma tahaksin sellest teemast teada ehk seatakse endale 
õpieesmärk. Eesmärk peaks tulenema varasemast teadmisest, täpsemalt tead-
mise puudumisest. Püstitatav eesmärk ei pea olema kõigil õppijail klassis sama, 
samuti ei pea see kindlasti kokku langema õpetaja seatud eesmärgiga, vaid võiks 
väljendada iga õppija individuaalset huvi käsitletava teema vastu ning olema 
kooskõlas tema varasemate teadmistega. Eesmärgi sõnastamisega käsikäes käib 
ka tegevusplaani koostamine: kuidas püstitatud eesmärgini jõuda.

Teema läbimise järel tuleks see tabel uuesti ette võtta, tuletada meelde püstitatud 
eesmärgid ning anda hinnang oma tegevusele: mida ma õppisin; kas ma saavu-
tasin seatud eesmärgid; mis tähendus on omandatud teadmistel minu jaoks ehk 
miks on omandatu minu jaoks oluline jne. Eesmärkide püstitamist, hinnangu 
andmist nende täitmisele ja reflekteerimist on kasulik harjutada kõigis tundides 
ja regulaarselt. Esialgu võib see õppijatele raske olla, kuna nad pole harjunud 
oma õpitegevusele ise eesmärke seadma, kuid suunates neid seda tegema, suu-
name me neid ka rohkem mõtlema oma õppimisele ja väärtustama õpiprotsessi.

5.2.2. Märguanded suunavate küsimuste näol

See tegevus võimaldab õppijal

• planeerida oma õpitegevust vastavalt seatud eesmärgile

• õppida jälgima oma tegevust õpiprotsessi käigus ning seda vastavalt  
 vajadusele reguleerima

• sügavuti analüüsida oma õpiprotsessi ning anda hinnangut oma   
 õpitegevusele

Uuringud on kinnitanud, et üks efektiivsemaid eneseregulatsiooni arendamise 
viise on märguannete (ingl prompts) kasutamine. Märguandeid esitatakse tava-
päraselt küsimuse vormis ning nende eesmärk on panna õppija mõtlema oma 
õpitegevuse üle. Märguandeid saab õppijatele esitada erineval moel: õpikutes on 
need tihtipeale esitatud tekstikastides ülesannete eel, ajal ja/või järel, veebima-
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terjalides on need lingitud õppematerjali juurde või kuvatakse need õppijatele 
programmi poolt määratud moel ja sagedusel. Linkidena lisatud märguanded 
võimaldavad seirata nende avamise ehk kasutamise aega ja sagedust ning selle 
põhjal analüüsida õppija õpimustreid. 

Järgnev näide kujutab metakognitiivsete õpioskuste arendamise toetamiseks 
sõnastatud märguandeid: 

Planeerimine

Kui planeerid oma tööd, mõtle järgmistele küsimustele:
• Mida ma peaksin sellest ülesandest õppima?
• Missugused varasemad teadmised mind selle ülesande juures aitavad?
• Millega peaksin alustama? 
• Kui palju on mul aega selle ülesande sooritamiseks?
• Mis suunas ma peaksin mõtlema?

Monitoorimine

Kui jälgid oma töö edenemist, küsi endalt järgmisi küsimusi:
• Kuidas mul läheb?
• Kas ma olen õigel teel? 
• Kuidas ma peaksin edasi liikuma? 
• Milline info on oluline meelde jätta? 
• Kas ma peaksin töö tempot muutma? 
• Mida ma saan teha, kui jään hätta?

Hindamine

Kui annad oma tööle hinnangut, küsi endalt järgmisi küsimusi:
• Kui hästi mul läks?
• Mida ma õppisin?
• Kas sain loodetud tulemuse? 
• Mida oleksin võinud teha teisiti?
• Kas ma saan õpitut rakendada ka teiste sarnaste ülesannete/probleemide 

korral?
• Kas mu teadmistes esines lünki?
• Kas saan veel midagi teha nende lünkade täitmiseks?
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Kuni selliste küsimuste üle mõtisklemine ei ole muutunud õppijate jaoks auto-
maatseks, tuleks neid aeg-ajalt nende küsimuste juurde suunata. Selleks, et üles-
anne ei jääks vaid formaalsuseks, on soovitatav vähemalt algul arutleda nende 
küsimuste üle ühiselt.

5.2.3. Õpipäevik

Õpipäevik on õppija enese poolt loodav dokument tema õpitegevuse reflektee-
rimiseks. Sinna pannakse kirja kõik mõtted ja küsimused, mis võivad õppijal 
õpiprotsessi käigus tekkida. Õpipäevik jätab jälje õppija arengust läbi ühe kursuse 
või pikema ajaperioodi.

Kui õpipäevikut kasutada, on hea seda alustada õpiplaani koostamisega, kuhu 
pannakse kirja eesmärgid ja ootused seoses konkreetse kursusega. Õppijal on 
lihtsam koostada õpiplaani ja reflekteerida oma õpitegevust, kui talle on antud 
ette toetavad küsimused. Küsimused peaks õpetaja koostama sellised, et need ei 
piirduks õppijate poolt vaid jah/ei-vastustega, vaid sunniksid õppijaid sügavamalt 
enesesse vaatama, analüüsima oma varasemat õpikogemust ja -harjumusi ning 
mõtestama oma õpitegevust.

Õpipäeviku sissekannete hulk ei ole ette määratud – seda võiks iga õpetaja ise 
otsustada, kui sageli ta soovib, et tema õpilased oma õpitegevust reflekteeriksid. 
Soovitus on siiski õpilasi selle kohustusega mitte üle koormata, et see ei muutuks 
sisutuks formaalsuseks. Optimaalne sissekannete hulk on 3–4 kursuse jooksul, 
sagedusega 1 kord kuus.

Arvestades, et meie õpilased ei ole harjunud oma õpitegevust reflekteerima ning 
et see oskus ei teki iseenesest, on äärmiselt oluline õppida seda alguses tegema 
koos. Selleks võib suunavad küsimused kõigepealt tahvlile või ekraanile kuvada. 
Vaadake küsimused koos õpilastega läbi – kas need on kõik arusaadavad. Seejärel 
jätke õpilastele 5–10 minutit aega, et nad saaksid kõik küsimused ükshaaval 
koos pinginaabriga läbi arutada. Seejärel võiks teha klassis ühise arutelu, kus 
õpilased saaksid väljendada oma mõtteid nende teemade kohta. Oluline on luua 
õppijates tunne, et kõik nende vastused ja mõtted oma õppimisest on õiged ja et 
nad võivadki üksteisest erinevalt arvata. Õpetaja toetav suhtumine ja erinevuste 
aktsepteerimine on otsustava tähtsusega, et õppijad tunneksid end oma mõtteid 
ja tundeid avades turvaliselt. Järgnevalt mõned näidisküsimused õpipäeviku 
sissekannete toetamiseks:

Õpiplaan
• Kuidas see kursus/aine võiks Sulle Sinu arvates kasulik olla?
• Mis eesmärgi tahad selle kursuse lõpuks saavutada?
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• Missuguseid muutusi või arenguid endas kui õppijas loodad Sa näha 
kursuse lõpul? 

• Missuguseid oskusi peaksid Sa kõige enam harjutama?
• Mis võiks kujuneda Sinu jaoks probleemseks?
• Kuidas Sulle meeldiks, et Sinu tegevust hinnatakse? 
• Kuidas Sa tead, et oled püstitatud eesmärgid saavutanud?
• Mis ootused on Sul õpetajale? Kuidas saaks õpetaja Sind kõige paremini 

toetada? 

Vaherefleksioon kursuse keskel
• Kuidas oled seni enda arvates sellel kursusel toime tulnud?
• Mis on seni parim/halvim kogemus sel kursusel?
• Kui saaksid midagi sel kursusel muuta, siis mis see oleks?
• Mis on aidanud Sul sel kursusel edu saavutada?
• Mis on olnud suurimad takistused?
• Kas saad siin kursusel omandatut kasutada mujal: teistel kursustel, väljas-

pool kooli? Mil moel?
• Kas võid öelda, et oled õppijana arenenud? Kui jah, siis mis seda näitab?

Refleksioon kursuse lõpul
• Mis oli sellel kursusel Su eesmärk ja kuivõrd Sa selle saavutasid?
• Kas oleksid saanud teha midagi teisiti, et saavutada veelgi enam?
• Mis aitas või takistas Sul edu saavutada?
• Milliseid õpioskusi Sa kursuse käigus enim arendasid? Millistest õpios-

kustest jääb veel vajaka?
• Millised sellel kursusel omandatud teadmised/oskused/kogemused aitavad 

Sind järgmistel kursustel?

Need küsimused on vaid näidiseks õpetajale. Neid võib muuta, täiendada ja 
kohandada vastavalt ainekursusele ja õpetaja nägemusele. Oluline on meeles 
pidada, et õpipäevikust ja reflekteerimisest on kasu vaid siis, kui seda tehakse 
sisuliselt ja läbimõeldult.
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5.2.4. Refleksiooniküsimused

Metakognitiivne refleksioonioskus kuulub iga teadliku õppija tööriistakasti. 
Aga nii, nagu kõigi teistegi eespool kirjeldatud metakognitiivsete tegevuste 
puhul, ei ole ka refleksioonioskus see, mis tekib iseenesest tühja koha peale. 
Järgnevat refleksioonimudelit saab kasutada pea kõikide teemade lõpetuseks. 
Tegemist on kolmetasemelise mudeliga (kirjeldav – analüüsiv – sünteesiv), mille 
iga järgmine tase toetab järjest sügavamat refleksiooni. Ka selles näites on ära 
toodud küsimused, mida iga õpetaja võib kohandada vastavalt oma aine, teema 
või tunni eripärale.

❶②③ KIRJELDAV: mis toimus?

• Mis oli ülesanne? Mida ma tegin?
• Kas ma saavutasin oma eesmärgid? Kas ma saan ülesande eri osadest ja 

nende omavahelistest seostest aru? Kas ma täitsin ära kõik ülesandes nõutu?

①❷③ ANALÜÜSIV: mis läks hästi ja mida saaks paremini teha?

• Kas minu kasutatud strateegiad, oskused, meetodid olid selle ülesande 
jaoks efektiivsed? Milliste tulemusteni valitud lähenemine viis – kas see 
oli tõhus või oleksin ma näiteks saanud mõne tegevuse ära jätta või tegevuste 
järjestust muuta?

• Kui hästi mul läks? Mis töötas ja mis vajaks parandamist? 

①②❸ SÜNTEESIV: miks see oluline on ning kuidas seostub   
        õpipädevusega?

• Millal ma varem midagi sellist teinud olen? Mil moel sarnanes antud 
ülesanne varasematega? 

• Kas ma mõistan, kuidas konkreetne ülesanne seostub minu õpipädevusega?
• Mida ma õppisin enda ja oma õpioskuse kohta? Kus ja kuidas saaksin ma 

ülesandes tehtut ja õpitut kasutada? Mida ma õppisin oma tugevuste ja 
arendamist vajavate külgede kohta? Kuivõrd olen oma õpipädevust aren-
danud?

• Mida ma oma õpipädevuse arendamiseks järgmiseks tegema peaksin? Kuidas 
saaksin kasutada oma tugevaid külgi edasijõudmiseks? Milliseid samme 
peaksin astuma oma eesmärkide saavutamiseks?
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Sellegi refleksiooniülesande õnnestumise eeldus on teadlik lähenemine oma 
õpitegevusele, sügavam analüüs ja mõtestamine. Kui algselt on soovitatav teha 
seda koos ja ühiselt arutledes, siis hiljem, kui õppijad on juba harjunud oma 
õpitegevust reflekteerima, saavad nad seda teha iseseisvalt.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik need tegevused kannavad vilja vaid siis, kui 
õpetaja usub nende kasulikkusse ning suudab selle veendumuse viia ka oma 
õppijateni. Samas ei maksa neid tegevusi päris igas tunnis teha, kuna esiteks 
võtavad need omajagu aega ja teiseks võivad õpilased neist päris kiiresti tüdineda. 
Küll aga on oluline meeles pidada regulaarsuse printsiipi. Kui erinevate ainete 
õpetajad kasutavad erinevatel ajahetkedel üht või teist eespool väljapakutud 
tegevust, sõltuvalt käsil olevatest õpiülesannetest ja teemadest, siis jõuab ka 
õpilasteni teadmine, et õppimisele saab ja peab lähenema teadlikult igas aine-
tunnis, igal kursusel. Sel viisil on võimalik arendada õppijates metakognitiivseid 
õpioskusi, mis ei jää pelgalt valdkonnapõhiseks ja mida nad oskavad rakendada 
valdkonnaüleselt.

5.3. Mida õpipädevuse arendamisel arvestada?

Õpipädevust käsitlenud uuringud ei ole leidnud olulisi mõjutegureid õpioskuse 
arendamise kontekstis. Ainus, millele on viidatud, on õppija sugu (Bowers 
jt, 2015; Fazal jt, 2012; Saks & Leijen, 2020) ja vanus (Saks & Leijen, 2020; 
Veenman jt, 2014). Nende uuringute tulemuste põhjal võib eeldada, et tütarlastel 
on üldiselt paremad õpioskused (ja sellest lähtuvalt ka paremad õpitulemused) 
kui noormeestel. See avaldub eriti harjutamise, teadmiste organiseerimise ja abi 
küsimise strateegiates. Noormeestel ilmnevad kõrgemad tulemused kriitilise 
mõtlemise ja metakognitiivse eneseregulatsiooni strateegiates. Metakognitiivsete 
õpioskuste uuringus (Bowers jt, 2015) leiti, et kuigi noormeeste metakognitiivsete 
õpioskuste tase on üldjuhul kõrgem neidude omast, siis pärast vastava nõusta-
miskursuse läbimist paranesid neidude metakognitiivsed õpioskused noormeeste 
omadest enam. Kui hinnata õppijate õpioskusi erinevates vanusegruppides, siis 
ilmneb teatud langus murdeeas (13–15-aastaselt). Hüppelise tõusu teeb mitmete 
strateegiate kasutus põhikooli lõpus ja gümnaasiumi lõpus, mis tõenäoliselt pole 
seotud mitte niivõrd arenguliste iseärasustega, vaid kooli lõpetamisest tõukuva 
välise motivatsiooniga.

Õpipädevuse arendamiseks tehtavad tegevused ei pruugi anda tulemust, kui 
rikutakse kolme põhireeglit: kognitiivsete ja metakognitiivsete õpistrateegiate 
arendamine kombineeritult aineõpetuse kontekstis, õpistrateegiate ja nende 
kasutamise vajalikkuse selgitamine õppijatele ning piisava aja andmine nende 
strateegiate harjutamiseks ning automatiseerumiseks. Õpioskuste käsitlemine 
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väljaspool aineõpetuse konteksti võib jääda vaid passiivseks deklaratiivseks 
teadmiseks, mida õppija ei pruugi kunagi üle kanda reaalsesse õpisituatsiooni 
või ühest ainevaldkonnast teise.

Põhilisim tegur, mis mõjutab õppijate õpipädevust, on siiski õpetaja teadlikkus 
oma õppijate õpioskustest, suutlikkus märgata õppijate kognitiivset ja meta-
kognitiivset tegevust õpiprotsessis ning valmisolekut suunatult ja järjekindlalt 
õpioskusi õpetada.

5.4. Milline on gümnaasiumiõpilaste õpipädevus?

Õpipädevuse hindamine on keeruline, kuna õpistrateegiate kasutamine toimub 
sageli õppija poolt teadvustamata ning automaatselt. Õpipädevust on võima-
lik hinnata nii samaaegsete (online) kui tagasivaateliste (offline) meetoditega. 
Mõlemal on omad eelised ja puudused ning sõltuvalt õpetaja võimalustest ja 
eesmärgist saab valida erinevate meetodite vahel. Enim kasutatavate samaaegsete 
meetodite hulka kuuluvad tunnivaatlus, pilgujälgimine, valjult mõtlemise pro-
tokoll, veatuvastusülesanded ja õpipäevik. Tagasivaateliste meetodite näideteks 
on enesekohane küsimustik, intervjuu ja õpetaja hinnang.

Meie arendusprojekti uuringus soovisime hinnata suurt hulka õpilasi erineva-
tes Eesti koolides. Selleks oli sobivaim kasutada enesekohast küsimustikku. 
Küsimustiku eelisteks võib pidada võimalust lühikese ajaga testida suurt hulka 
vastajaid, võimalust võrrelda hinnatavaid sarnaste ja usaldusväärsete kritee-
riumite alusel ning valideerida mõõdikut, mida õpetajad saavad ka tulevikus 
ise hõlpsasti kasutada. Lisaks paneb enesekohasele küsimustikule vastamine 
õppijad mõtlema oma õpitegevuse ja kasutatavate õpistrateegiate üle, suunab 
neid teadvustama ja teadlikumalt jälgima oma õppimist. Seega võib eeldada, 
et hindamisvahend toimib samaaegselt ka toetusvahendina. Sarnaselt teistele 
enesekohastele küsimustikele on ka sellel küsimustikul teatavad puudused: 
õppijad ei pruugi alati vastata tõepäraselt, kas seetõttu, et nad ei mäleta täpselt, 
ei hinda end adekvaatselt või soovivad teadlikult endast paremat muljet luua. 
Teiseks piiranguks on asjaolu, et õppija metakognitiivsed õpistrateegiad võivad 
avalduda valdkonnapõhiselt ja seega võivad antavad vastused sõltuda ainetunnist 
või -kursusest, kus andmeid kogutakse. See teeb õppija õpipädevuse hindamise 
sõltuvaks kontekstist. Neid piiranguid tuleks alati silmas pidada, kui hinnatakse 
küsimustikuga kogutud andmeid ja tõlgendatakse tulemusi.

Üldpädevuste uuringus hinnati gümnaasiumiõpilaste õpipädevust 10., 11. ja 12. 
klassis. Selleks kasutati maailmas laialt tuntud enesekohast küsimustikku MSLQ 
(ingl Motivated Strategies for Learning Questionnaire, vt lisa 1). See küsimustik 
põhineb Pintrichi (1991) ja Zimmermani (1989) teoreetilistel raamistikel. Esimese 
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andmekogumise järel jaanuaris 2018 viidi läbi mõõdiku valideerimine, mis andis 
meile võrreldes originaalfaktorstuktuuriga mõnevõrra teistsugused faktorid nii 
motivatsiooni- kui ka strateegiate skaalas (vt tabel 1). Lõplik küsimustik, mida 
Eesti gümnaasiumiõpilaste õpipädevuse hindamiseks kasutati, koosnes 57 väitest, 
mis jagunesid 13 faktorisse (tabel 3) ja mida vastajad hindasid 7-pallisel skaalal.

Tabel 3. Valideeritud MSLQ faktorid ja 3 aasta mõõtmiste keskmised (skaalal 1–7)

Faktorid Keskmine 10. kl Keskmine 11. kl Keskmine 12. kl

Motivatsiooni skaala

   Sisemine motivatsioon 4,4 4,2 4,3

   Väline motivatsioon 4,7 4,4 4,6

   Ülesande väärtustamine 4,6 4,5 4,4

   Enesetõhusus 4,4 4,2 4,4

   Testiärevus 4,1 4,1 3,9

Strateegiate skaala

   Ideede seostamine 4,1 4,1 4,1

   Harjutamine 4,7 4,9 4,8

   Organiseerimine 3,5 3,6 3,5

   Metakognitiivne       
   eneseregulatsioon 3,8 3,9 3,7

   Enese distsiplineerimine 4,7 4,6 4,6

   Abi küsimine 5,1 5,3 5,1

   Toimetulek raskustega 3,9 3,8 3,9

   Ühisarutelud 4,1 4,1 4,2

Kolme gümnaasiumiklassi keskmiste väärtuste võrdlus näitab, et statistiliselt 
olulisi muutusi õppijate motivatsioonis ja õpistrateegiate kasutuses kolme aasta 
lõikes ei ilmnenud. Need suhteliselt püsivad väärtused viitavad sellele, et nende 
aastate jooksul õppijate õpioskuste arendamisega ei tegeldud või kui tegeldi, 
siis nähtavat tulemust see ei andnud. Ühtlasi on see kinnituseks ka tõsiasjale, 
et ilma teadliku ja sihipärase õpetamise ning arendamiseta ei pruugi õppijate 
õpioskus paremaks muutuda.

Mõningad muutused ilmnesid aga nende koolide tulemustes, kus meie aren-
dusprojektis osalenud õpetajad teadlikult tegelesid õppijate kognitiivsete ja 
metakognitiivsete õpioskuste arendamisega. Katsekoolides toetati õpioskusi 
erinevate ainete raames. Tegevustest rakendati arutelu uue teemakäsitluse algul 
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ja lõpus ning suunavaid küsimusi. Leiti, et sellise meetodi kasutamine aitas 
õpilasi aktiveerida, nad olid entusiastlikud ja avatud. Arutelu läbiviimine uue 
teemaga alustades ja lõpetades võimaldab teemat raamistada ning selle lõppe-
des peegeldada nii uusi sisuteadmisi kui oma õpikogemust. Väga väärtuslikuks 
hinnati suunavaid küsimusi uurimistöö aines. Õpilastega arutleti oma tegevuse 
eesmärgistamise üle, räägiti ajaplaneerimisest, prokrastineerimisest (ülesannete 
edasilükkamisest) ja motivatsiooni hoidmisest. Samuti tuli jutuks varasemate 
teadmiste aktiveerimise olulisus ning tõhusaimate kognitiivsete õpistrateegiate 
kasutamine nii info otsimisel, kriitilisel hindamisel kui ka töötlemisel.

Ühes katsekoolis viidi lisaks pakutud tegevustele regulaarselt läbi koolitusi 
õpetajatele, toimusid ümarlauad aineõpetajatele ja kohtumised gümnaasiumiosa 
õpilastega. Tundides pöörati tähelepanu mahukamate õpiülesannete planeerimi-
sele ja monitoorimisele. Koostati õpimapp, kus kajastati oma õpitegevuse pla-
neerimist, reflekteeriti ja hinnati oma tegevust ning anti tagasisidet kaaslastele. 
Õppijad jälgisid regulaarselt oma arengut ja reflekteerisid kolm korda kursuse 
vältel. Kehalises kasvatuses täitsid õpilased liikumispäevikut, kus eesmärgis-
tasid oma tegevust ning jälgisid, analüüsisid ja tagasisidestasid regulaarselt 
oma eesmärkide poole liikumist. Koolide tagasisidest selgus, et neis koolides, 
kus sekkumistegevusi rakendasid üheaegselt mitmed õpetajad mitmes aines, 
oli ka muutus õppijate õpioskustes märgata. Küll aga ei saa anda üht ja kindlat 
„retsepti“ või juhist, mille järgimine annab kõigis koolides sarnase tulemuse. 
Rakendatavad tegevused ja nendega kaasnevad muutused sõltuvad väga palju 
vastava õpetaja kogemustest, metoodilistest eelistustest ja pühendumisest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et sageli ette tulevat motivatsiooni ja õpitegevuse 
langust 11. klassis on mõneti võimalik vähendada või lausa ära hoida, toetades 
noorte õpioskust läbi igapäevaste õppimisele keskendatud tegevuste. Õpioskuste 
arengut toetades peaks õpetaja lahti laskma oma kontrollifunktsioonist – ei ole 
oluline, et kõik õpilased esitaksid tähtajaks korrektselt täidetud eneseanalüüsi. 
Sellest palju olulisem on luua klassis usalduslik õhustik, kus ühiselt vesteldes ja 
arutledes saavad õpilased end avada – mis on nende jaoks õppimise juures kee-
ruline, mis võiks neid aidata, milliseid edu- või ebaeduelamusi on nad kogenud 
jne. Ka õpetaja isikliku kogemuse jagamine aitaks sellise õhustiku loomisele 
kaasa. Kui õpetaja on mõistnud õpioskuste arendamise vajalikkust ja usub selle 
võimalikkusse, siis suudab ta selle teadmise viia ka oma õppijateni ning aidata 
neil kujuneda enesest teadlikeks ennastreguleerivateks õppijateks.
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5.5. Kuidas tagasisidestada õpipädevust 
gümnaasiumis?

Õppijate õpipädevuse ja selle arengu kohta on võimalik koguda tõendeid mit-
meti: tunnivaatlusega, õpetaja hinnangutega, intervjuudega (arenguvestlused), 
aga samuti enesekohase küsimustikuga, mida kasutasime meiegi oma uurin-
gus. Küsimustiku puhul tuleks aga meeles pidada, et see võimaldab hinnata 
eneseregulatsioonioskust kui ajas suhteliselt staatilist tunnust. Seetõttu pole 
mõtet lasta õppijatel vastata küsimustikule iga kuu ja oodata muutuse ilmnemist. 
Eneseregulatsioonioskuse muutuse avaldumiseks kulub rohkem aega, seetõttu ei 
maksa seda küsimustikku kasutada sagedamini kui kord õppeaastas. Vahepealsel 
ajal saab aga kasutada teisi hindamisviise: vaatlust ja intervjuud (nt arenguvest-
lusel). Vaatluse puhul peaks vaatlejal (õpetajal) olema kindel arusaamine, millele 
ta vaatluse käigus soovib keskenduda: on siis selleks õppijate planeerimis- ja 
eesmärgiseadmisoskus, refleksioonioskus või midagi muud. Sellest sõltub ka 
tunni ülesehitus ja planeeritavad õpiülesanded, et need võimaldaksid fookuses 
olevaid oskusi vaadelda. Kui soovitakse samaaegselt ka neid oskusi toetada, 
siis tuleks leida aeg nähtut tagasisidestada ning koos õppijatega nähtu ja selle 
tõlgenduse üle arutleda. Õpetajapoolsed vaatluste käigus tehtud tähelepanekud 
võivad olla sisendiks ka intervjuudele, näiteks arenguvestlusel, mis on sobiv koht 
arutleda noore õpikogemuse, ettetulevate raskuste ja neid ületada võimaldavate 
lahenduste üle. Arutelud õppijatega peaksid pakkuma väärtuslikku sissevaadet 
ka õpetaja jaoks – kuidas veelgi paremini ja tõhusamalt kujundada õpiprotsessi, 
mis toetaks õppijate aineteadmiste omandamist ning nende õpipädevuse arengut.

Teine aspekt, mida maksab silmas pidada, on eneseregulatsioonioskuse ja õpios-
kuste avaldumise valdkonnapõhisus. See tähendab, et õppijal võivad olla teatud 
oskused olemas, kuid ta kasutab neid ainult neis tundides, kus tal on piisav huvi 
aine vastu ja motivatsioon seda õppida. Mõnes teises ainetunnis ei pruugi need 
olemasolevad õpioskused avalduda. Seega on nii õpetajal (küsitluse läbiviijal) 
kui ka õppijal oluline teada, kas kogutakse infot tema õpioskuste kohta ühes 
konkreetses ainetunnis/kursusel või üldisemas plaanis. Sellest sõltub ka mitmete 
küsimustiku väidete sõnastus ja tõlgendus.

Meie uuringus kasutatud MSLQ küsimustikuga saab õpilaste õpimotivatsiooni 
ja õpistrateegiaid hinnata iga õpetaja. Selleks tuleks varuda 15–20 minutit. 
Küsimustikku võib täita nii elektroonselt kui paberkandjal. Õppijad hindavad 
skaalal 1–7 (1 – ei ole minu puhul üldse tõene; 7 – on minu puhul väga tõene), 
kui tõesed on esitatud väited nende puhul. Õpetaja kasutab tulemuste hinda-
miseks ja tagasisidestamiseks juhist, mis näitab, millised väited faktoriteks 
kokku grupeerida (allolevas tabelis iga väite järel). Tärniga (*) tähistatud 12. 
faktori (toimetulek keeruliste olukordadega) väidete punktid on ümber pööratud 
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(reversed) ja tuleb ümber kodeerida: 1→7, 2→6, 3→5, 5→3, 6→2 ja 7→1). Seejärel 
arvutatakse iga faktori keskmine väärtus, mis näitab õpilase motivatsiooni või 
õpistrateegiate kasutamise taset sel ajahetkel.

Tagasisidelehe näidis

Õpipädevuse hindamine enesekohase küsimustikuga MSLQ

Õppijad hindavad oma õpistrateegiate kasutust motivatsiooni ja strateegiate 
skaalas punktidega 1–7. Väited grupeeritakse vastavalt faktoritele ning arvuta-
takse nende keskmine väärtus.

Tulemusi on mõistlik vaadata aastate lõikes, jälgides iga õppija personaalset aren-
gut erinevates faktorites ning toetades erinevaid õpioskusi vastavalt vajadusele.

Samuti võib välja arvutada klassi/kooli keskmise ning võimaldada õpilastel 
võrrelda oma individuaalseid tulemusi nende keskmiste väärtustega.

Motivatsiooni skaala
1. Sisemine motivatsioon – näitab õppija taju sellest, kuidas ta on õpiüles-

ande või õpiprotsessiga seotud, kuidas ta tajub õpiülesandes väljenduvat 
väljakutset, kas ta tunneb huvi selle teema vastu ja kui tugevana ta end 
selles teemas tunneb. /väited 1, 11, 18/

2. Väline motivatsioon – näitab, kuidas õppija tajub endast väljapoole jäävaid 
ajendeid õppimiseks (hinded, õpetaja/vanemate heakskiit, konkureerimine 
kaaslastega jne). /5, 8, 9, 22/

3. Ülesande väärtustamine – õppija hinnang sellele, kui huvitav, kasulik ja 
oluline see ülesanne või teema tema jaoks on. Näitab, kuidas õppija kursu-
se materjali väärtustab. /3, 7, 12, 16, 17, 19, 20/

4. Enesetõhusus – õppija hinnang oma võimekusele ülesanne edukalt soori-
tada. Enesetõhusus hõlmab hinnangut oma võimekusele ülesanne soorita-
da ja kindlustundele, et on olemas ülesande sooritamiseks vajalikud osku-
sed. /4, 14, 15/

5. Testiärevus – siin on kaks dimensiooni: (1) muretsemine ehk kognitiivne 
dimensioon väljendub õppija negatiivsetes mõtetes, mis hakkavad segama 
sooritust; (2) emotsionaalne dimensioon viitab ärevuse afektiivsetele ja 
füsioloogilistele aspektidele. /2, 6, 10, 13, 21/
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Tagasisidelehe näidis

Strateegiate skaala
6. Ideede seostamine – võimaldab õppijal salvestada informatsiooni pikaaja-

lisse mällu, luues sisemisi seoseid käsitletavate teemade vahel. Nende stra-
teegiate alla kuulub parafraseerimine, kokkuvõtete tegemine, analoogiate 
loomine ja õpitava põhjal oma konspekti loomine. /32, 36, 38, 45, 46, 49, 51, 
57/

7. Harjutamine – siia alla kuuluvad valdavalt mälustrateegiad: kordamine, 
tsiteerimine, nimetamine. Need sobivad lihtsate ülesannete puhul, kasuta-
takse lühimälus olevat infot. Need strateegiad mõjutavad tähelepanu ja 
mõtestamise protsesse. Ei sobi seoste loomiseks ega varasemate teadmiste-
ga seostamiseks. /27, 31, 43/

8. Organiseerimine – aitab õppijal leida olulist informatsiooni ja luua seoseid 
varem õpitud materjaliga. Võimaldab distantseeruda detailidest ja näha 
„suurt pilti“. Organiseerimisstrateegiad on näiteks klasterdamine, skeemide 
ja mõttekaartide loomine, loetust peaidee leidmine. /34, 47, 52/

9. Metakognitiivne eneseregulatsioon – viitab õppija teadlikkusele oma 
kognitiivsetest tegevustest ja oskusele seda kontrollida. Koosneb kolmest 
etapist: (1) ettevalmistav etapp, mis seisneb eesmärgi seadmises, õpitegevu-
se kavandamises ja varasemate teadmiste aktiveerimises, (2) tegutsemise 
etapp, mis seisneb oma õpitegevuse monitoorimises ehk jälgimises ning 
vajadusel reguleerimises (ajaplaneerimine, strateegiate valik, seostamine 
varem õpituga, kohandamine vastavalt muutunud oludele jne) ja (3) hinda-
mise etapp, mille käigus õppija hindab oma sooritust seatud eesmärkide 
valguses, reflekteerib oma (eba)edu üle ja mõtestab selle põhjusi. /25, 29, 39, 
40, 41, 56/

10. Enese distsiplineerimine – ajaplaneerimine on realistliku ajakava koosta-
mine, oma õpinguteks kuluva aja planeerimine, jälgimine ja reguleerimine, 
efektiivne ajakasutus. Õpikeskkonna haldamine on õppijale sobiliku kesk-
konna loomine, häirivate tegurite kõrvaldamine. /24, 28, 33, 50, 53/

11. Abi küsimine – oskus leida raskuste tekkimisel lahendusi; teada, kuhu 
(allikad, materjalid) või kelle poole (õpetaja, kaasõpilased) pöörduda abi 
saamiseks. Eeldab õppijalt probleemi või abi vajava olukorra mõistmist ja 
hindamist ning võimalike ressursside tundmist. /30, 48, 54/

12. Toimetulek keeruliste olukordadega – see on õppija suutlikkus kontrolli-
da oma jõupingutust ja tähelepanu segavate asjaolude suhtes. Peegeldab 
õppija pühendumust oma õpieesmärkide täitmisele, ka raskuste ilmnemisel. 
/26*, 37*, 44*, 55*/

13. Ühisarutelud – koos kaaslastega õppimine rikastab, sest lisab õpitavale uusi 
vaateid. Uus teadmus tekib ühendatud jõudude sünergias. Samuti on oluline 
teada, kust saada vajadusel abi, osata end probleemide korral aidata. /23, 35, 42/
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5.6. Mida reflekteerida?
• Mis võib olla õppija passiivse tunnis osalemise põhjuseks? Kas ma saan 

seda kuidagi muuta?
• Kuidas ma saan teada, mida õppija tegelikult mingist õpiülesandest omandas?
• Kuidas panna õppija oma õppimise üle mõtisklema ja seda reflekteerima?
• Kui õppija on tunnis kohal, kuidas ma saan aru, et ta on ka päriselt „kohal“?
• Kuidas luua tunnis õhkkond/olukord, et õppijad tunneksid õppimisest 

rõõmu?
• Kuidas saavutada see, et õppija mõistaks, et ta õpib iseendale?

5.7. Mida lugeda?

Eesti keeles ei ole eneseregulatsiooni ega õpipädevuse kohta palju teaduskir-
jandust ilmunud. Kolmanda kooliastme kohta on võimalik leida väärtuslikku 
lugemismaterjali Kikase ja Toomela koostatud kogumikust „Õppimine ja õpeta-
mine 3. kooliastmes“. Anna-Liisa Jõgi ja Kati Ausi koostatud peatükis lähtutakse 
õpipädevuse käsitluses samuti eneseregulatsiooni raamistikust, mis on aluseks 
ka käesolevas käsiraamatus.

• Jõgi, A.-L., & Aus, K. (2015). Õpipädevus. Toim. E. Kikas & A. Toomela. 
Õppimine ja õpetamine 3. kooliastmes (lk 112–146). Tallinn, HTM.

Lisaks on Eesti Haridusteaduste Ajakirjas avaldatud temaatilisi õpipädevusega 
seonduvaid artikleid. Kuigi nende uuringute fookus on keeleõppel, on neis näi-
datud võimalusi nii õpioskuste toetamiseks kui ka hindamiseks.

• Saks, K., & Leijen, Ä. (2015). Kognitiivsete ja metakognitiivsete õpistra-
teegiate toetamine tehnoloogiaga tõhustatud keeleõppes. Eesti 
Haridusteaduste Ajakiri, 3(2), 130–155.

• Saks, K., Leijen, Ä., & Täht, K. (2016). Inglise keele kui võõrkeele õppijate 
õpistrateegiad ja nende mõju õpitulemustele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 
4(1), 279–308.

Samuti võib leida väärt lugemismaterjale Haridus- ja Noorteameti portaalist, 
kus õpioskuste teemat on käsitletud nii laiemalt aineõpetuse kontekstis kui ka 
kitsamalt inimeseõpetuse kontekstis.

• Üldpädevuste kujundamisest aineõpetuses (2016). Koostaja-toimetaja M. 
Aruvee. Tallinna Ülikool. https://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/
sites/6/2017/05/%C3%9Cldp%C3%A4devused-aine%C3%B5petuses_TLU.
pdf
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• Jõgi, A.-L. (2016). Õpioskustest gümnaasiumi inimeseõpetuses.   
http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/%C3%-
95pioskustest_g%C3%BCmnaasiumi_inimese%C3%B5petuses.pdf
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Lisa 1. MSLQ õpipädevuse hindamise vahend

Osa A. Motivatsioon

Järgnevate küsimustega uuritakse Sinu motivatsiooni ja suhtumist õppimisse. 
Pea meeles, et ei ole õigeid ega valesid vastuseid, lihtsalt vasta nii täpselt 
kui võimalik. Küsimustele vastamiseks kasuta allolevat skaalat. Kui arvad, et 
väide on Sinu kohta väga õige, siis tee ring ümber 7, kui väide ei ole Sinu kohta 
üldse õige, tee ring ümber numbrile 1. Kui väide on Sinu kohta enam-vähem 
õige, siis leia number 1 ja 7 vahel, mis  Sind kõige paremini iseloomustab.

1                       2                        3                        4                  5                      6                       7
(ei ole minu puhul üldse õige)                                                                  (minu puhul väga õige)

1 Õppimisel eelistan ma materjali, mis esitab mulle tõelise 
väljakutse uute asjade õppimiseks. 1 2 3 4 5 6 7

2 Kontrolltööd tehes mõtlen sellest, kui kehvasti mul võr-
reldes teiste õpilastega läheb. 1 2 3 4 5 6 7

3 Arvan, et saan koolis õpitut kasutada ka mujal. 1 2 3 4 5 6 7

4 Usun, et saan koolis suurepäraseid hindeid. 1 2 3 4 5 6 7

5 Koolis hea hinde saamine on minu jaoks käesoleval hetkel 
kõige rahuldustpakkuvam. 1 2 3 4 5 6 7

6 Kui teen kontrolltööd, siis mõtlen testi teistest osadest, 
mida ma teha  ei oska. 1 2 3 4 5 6 7

7 Minu jaoks on tähtis kursuse materjal selgeks õppida. 1 2 3 4 5 6 7

8
Praegu on minu jaoks kõige tähtsam üldise keskmise hinde 
parandamine, seega minu eesmärk on saada kursustel häid 
hindeid.

1 2 3 4 5 6 7

9 Võimalusel tahan teistest õpilastest paremaid hindeid 
saada. 1 2 3 4 5 6 7

10 Kui teen kontrolltööd, siis mõtlen ebaõnnestumise taga-
järgedele. 1 2 3 4 5 6 7

11 Õppides eelistan materjali, mis tekitab minus uudishimu, 
isegi kui seda on raske õppida. 1 2 3 4 5 6 7

12 Olen oma kursuste sisust väga huvitatud. 1 2 3 4 5 6 7

13 Kui teen eksamit, olen rahutu ja häiritud. 1 2 3 4 5 6 7

14 Olen kindel, et saan  oma kursuste ülesannete ja testidega 
suurepäraselt hakkama. 1 2 3 4 5 6 7

15 Eeldan, et saan oma kursustel hästi hakkama. 1 2 3 4 5 6 7

16 Mulle pakub suurt rahuldust püüda mõista õpetatava sisu 
nii põhjalikult kui võimalik. 1 2 3 4 5 6 7
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17 Arvan, et kursuste materjal on kasulik ära õppida. 1 2 3 4 5 6 7

18 Kui mul on kursusel võimalus, siis valin ülesanded, millest 
ma midagi õpin, isegi kui need ei taga mulle head hinnet. 1 2 3 4 5 6 7

19 Mulle meeldib mu kursuste sisu. 1 2 3 4 5 6 7

20 Kursuse sisu mõistmine on minu jaoks väga tähtis. 1 2 3 4 5 6 7

21 Mu süda lööb kiiremini, kui teen eksamit. 1 2 3 4 5 6 7

22
Tahan koolis hästi hakkama saada, sest pean tähtsaks 
näidata oma võimeid perekonnale, sõpradele, õpetajatele 
või teistele.

1 2 3 4 5 6 7

Osa B. Õpistrateegiad

Järgmiste küsimustega uuritakse Sinu õpistrateegiaid ja õpioskusi. Jällegi ei ole 
õigeid ega valesid vastuseid. Vasta küsimustele, kuidas Sa sellel kursusel 
õpid nii täpselt kui võimalik. Kasuta sama skaalat, et vastata ülejäänud küsi-
mustele. Kui arvad, et väide on Sinu kohta väga õige, tee ring ümber number 7, 
kui väide ei ole Sinu kohta üldse õige, siis tee ring ümber numbrile 1. Kui väide 
on Sinu puhul enam-vähem õige, siis leia number 1 ja 7 vahel, mis Sind kõige 
paremini kirjeldab.

1                       2                        3                        4                  5                      6                       7
(ei ole minu puhul üldse õige)                                                                  (minu puhul väga õige)

23 Kursuseks õppides püüan tihti materjali selgitada klassi-
kaaslasele või sõbrale. 1 2 3 4 5 6 7

24 Ma õpin tavaliselt sellises kohas, kus saan keskenduda 
oma õppetööle. 1 2 3 4 5 6 7

25 Kui ma loen õppematerjale, siis koostan küsimusi, mis 
aitavad mul lugemisele keskenduda. 1 2 3 4 5 6 7

26 Tihti tunnen end mõnel kursusel nii laisa või tüdinenuna, 
et loobun enne planeeritud tegevuste lõpetamist. 1 2 3 4 5 6 7

27 Kui ma õpin, siis harjutan materjali iseendale uuesti ja 
uuesti korrates. 1 2 3 4 5 6 7

28 Õppides kasutan õppeaega korralikult. 1 2 3 4 5 6 7

29 Kui õppematerjali tekstidest on raske aru saada, siis muu-
dan materjalide mõistmiseks lugemisviisi. 1 2 3 4 5 6 7

30 Õppides püüan teiste õpilastega koostööd teha, et kursuse 
ülesanded täita. 1 2 3 4 5 6 7
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31 Õppides loen ma oma konspekti ja kursuse tekste ikka 
uuesti ja uuesti. 1 2 3 4 5 6 7

32
Kui tunnis või õppematerjalides esitatakse teooria, tõl-
gendus või järeldus, püüan otsustada, kas on olemas seda 
toetav hea tõendusmaterjal.

1 2 3 4 5 6 7

33 Töötan hoolega, et mul läheks õppetöös hästi, isegi kui 
mulle ei meeldi see, mida teeme. 1 2 3 4 5 6 7

34 Koostan lihtsaid skeeme, diagramme ja tabeleid, et õppe-
materjali korrastada. 1 2 3 4 5 6 7

35 Õppides võtan ma tihti aega, et klassikaaslastega kursuse 
materjali arutada. 1 2 3 4 5 6 7

36 Käsitlen kursuse materjali kui alguspunkti ja püüan selle 
kohta enda ideid arendada. 1 2 3 4 5 6 7

37 Õppimise ajakavast kinnipidamine on minu jaoks raske. 1 2 3 4 5 6 7

38 Kui ma õpin, siis ma sobitan kokku informatsiooni erine-
vatest allikatest: loengutest, tekstidest ja aruteludest. 1 2 3 4 5 6 7

39 Enne kui hakkan uut materjali põhjalikult õppima, sirvin 
tihti selle läbi, et näha, kuidas see on üles ehitatud. 1 2 3 4 5 6 7

40 Esitan endale küsimusi, et teha kindlaks, kas ma mõistan 
materjali, mida olen kursusel õppinud. 1 2 3 4 5 6 7

41 Püüan muuta oma õppimisviisi, et sobituda kursuse 
nõuete ja õpetaja õpetamismeetodiga. 1 2 3 4 5 6 7

42 Palun õpetajal selgitada mõisteid, millest ma hästi aru ei 
saa. 1 2 3 4 5 6 7

43 Jätan meelde märksõnad, et mulle meenuksid selle mater-
jali tähtsad mõisted. 1 2 3 4 5 6 7

44 Kui materjali läbimine on raske, ma kas loobun sellest või 
õpin ära ainult lihtsamad osad. 1 2 3 4 5 6 7

45 Püüan seostada iga teema ideid teiste kursuste ideedega, 
kus iganes võimalik. 1 2 3 4 5 6 7

46 Püüan kaaluda ideid, mis mul endal on tekkinud seoses 
sellel kursusel õpitavaga. 1 2 3 4 5 6 7

47 Kui õpin, siis kirjutan loetud tekstidest ja tunnis tehtud 
märkmete peamistest ideedest lühikokkuvõtted. 1 2 3 4 5 6 7

48 Kui ma ei saa kursuse materjalist aru, siis ma küsin teiselt 
õpilaselt abi. 1 2 3 4 5 6 7

49 Püüan kursuse materjalist aru saada, tekitades loetud 
tekstide ja loengus käsitletud mõistete vahel seoseid. 1 2 3 4 5 6 7

50 Jälgin hoolega, et oleksin iganädalaste lugemiste ja kur-
suse ülesannetega järje peal. 1 2 3 4 5 6 7
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51 Mil iganes ma loen või kuulen tunnis mõnd väidet või 
järeldust, siis mõtlen võimalikele alternatiividele. 1 2 3 4 5 6 7

52 Koostan nimekirja õpitava tähtsatest punktidest ja jätan 
need meelde. 1 2 3 4 5 6 7

53 Isegi kui kursuse materjalid on igavad ja ebahuvitavad, 
suudan ma õppetöö lõpuni viia. 1 2 3 4 5 6 7

54 Püüan leida klassikaaslased, kelle käest saan vajaduse 
korral abi küsida. 1 2 3 4 5 6 7

55 Tihti leian, et ma ei pühenda õppimisele piisavalt aega 
teiste tegevuste tõttu. 1 2 3 4 5 6 7

56 Kui ma õpin, siis sean endale eesmärgid, et oma tegevusi 
igal õppeperioodil suunata. 1 2 3 4 5 6 7

57 Püüan õppematerjali lugemistekstidest pärit ideid raken-
dada teistes tegevustes, nagu loeng ja arutelu. 1 2 3 4 5 6 7
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6. SuhtluSpädevuS

helen hint, anni jürine, ilona tragel

Siinses peatükis käsitletakse suhtluspädevust ja selle arendamisvõimalusi. 
Esiteks antakse ülevaade suhtluspädevuse senistest käsitlustest Eestis ja 
mujal ning seejärel tutvustatakse meie käsitlust, mis kitsendab suhtlus-
pädevuse kirjutamise osaoskusele. Seejärel tutvustame teaduskirjandusele 
tuginedes protsessikeskset tekstiloomet kui meie sekkumise aluseks olevat 
lähenemist ning esitame selle komponendid – teksti kavandamine, teksti 
ümberkirjutamine, (kaasõppijate) tagasiside mustandile, ülesande 
mitme-etapiline korraldus. Järgnevalt tutvustakse nendele põhimõtetele 
tuginevat sekkumist, mis viidi läbi katsekoolis kahe aasta jooksul. Esitame 
ka pädevuse arengut mõjutavad taustategurid ning katsekoolide praktika 
põhjal sõnastatud soovitused ja näpunäited. Lõpetuseks kajastame oma 
sekkumise tulemusi ning peatükis toome välja soovitused, kuidas suhtlus-
pädevuse arengut tagasisidestada.

6.1. Mis on suhtluspädevus?

Gümnaasiumi riiklikus õppekavas on suhtluspädevus defineeritud kui “suutlik-
kus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada emakeeles ja iseseisva 
keelekasutaja tasemel vähemalt kahes võõrkeeles, arvestades olukordi ja mõistes 
suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti 
esitada ja põhjendada; lugeda ning eristada ja mõista teabe- ja tarbetekste ning 
ilukirjandust; koostada eri liiki tekste, kasutades korrektset viitamist, kohaseid 
keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust, kasutada korrektset ja 
väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi“ (Gümnaasiumi 
riiklik õppekava, 2014). Niisiis on tegu mitmemõõtmelise mõistega, mis kätkeb 
nii keele suulist kui kirjalikku vormi; suhtluspädevuse valdkonda kuuluvad 
nii teksti loomise (osaoskused rääkimine ja kirjutamine) kui ka vastuvõtmise 
(osaoskused kuulamine ja lugemine) protsessid.

Eestis on suhtluspädevuse sünonüümina kasutusel ka termin funktsionaalne 
keeleoskus. Nii on Martin Ehala jt (2014) välja toonud, et gümnaasiumi riiklikus 
õppekavas olevate praktiliste eesti keele kursuste eesmärk on arendada õpilaste 
keeleoskust ja õpetada erinevates suhtlusolukordades hakkama saamist. Kuigi 
termin funktsionaalne keeleoskus viitab keeleoskuse olulisusele selle pädevuse 
juures, tuleb silmas pidada, et suhtluspädevus ei ole pelgalt keelepädevus, vaid 
hõlmab lisaks keelereeglite ja keele struktuuri tundmisele ka suhtlusolukorra 
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ja suhtluses osalejatega arvestamise oskust. Ehk üldisemalt: pädevused on toi-
mingukesksed, st pädevust saab rakendada vaid mingis kindlas olukorras, kus 
vastavat pädevust tarvis läheb (Ehala jt, 2014).

Kuna suhtluspädevus on niivõrd laiahaardeline ja mitmekihiline mõiste, on suht-
luspädevuse kui terviku käsitlemine raskendatud, sest kõikehõlmaval käsitlusel 
on oht jääda pealiskaudseks. Seetõttu vaatleme siinses materjalis suhtluspäde-
vust selle ühe osaoskuse – kirjutamise – vaatepunktist. Ometigi ei mõtle me 
kirjutamise all ainult kirjutamist kui tegevust, vaid kirjutamist kui protsessi, 
mis hõlmab kõiki suhtluspädevuse aspekte. Kirjaliku eneseväljenduse oskuse 
lahutamatut seost teiste suhtluspädevuse komponentidega on rõhutanud ka Martin 
Ehala (2000), kes ütleb, et kirjutama õppimine on lahutamatult seotud lugema 
õppimisega ehk õppides kirjutamist, õpime samal ajal ka paremini lugema. Ka 
Kersti Lepajõe (2011) toob välja, et erinevad tekstid, sh kirjalikud tekstid, on 
suhtlemisel kesksel kohal, mistõttu on nii tekstide mõistmise kui ka loomise 
oskus ümbritseva maailmaga suhtlemisel ülioluline.

Seega ei jää suhtluspädevuse teised aspektid meie käsitlusest välja, vaid neid 
avatakse kirjutamise kaudu. Kirjutamisprotsessi on haaratud nii kirjutamine, 
lugemine, kõnelemine kui ka kuulamine. Seega, oma teksti kirjutades areneb 
muidugi kirjutamisoskus, kuid siinses materjalis välja pakutavas sekkumises 
on olulisel kohal ka (suuline ja kirjalik) tagasiside (sh kaasõppijate tagasiside). 
Kaaslaste tekstidele tagasiside andmiseks on tarvis need tekstid läbi lugeda ja 
neid mõista, seega areneb lugemisoskus. Selleks et oma tagasisidet kaaslastele 
suuliselt edasi anda, peab õpilane kõnelema ehk edastama suulisel teel selget 
sõnumit. Mõistmaks kaaslaste antava tagasiside sisu ja tähendust oma kirju-
tatud tekstile, tuleb osata teadlikult ja tähelepanelikult kuulata. Kõigi nende 
osaoskuste rakendamisel tuleb lisaks keelele võtta aluseks ka teisi aspekte, nt 
aja- ja mahupiiranguid, situatsiooni, sõnumi vastuvõtjat, viisakusreegleid, teksti 
eesmärki ja funktsiooni jms aspekte, mis kuuluvad samuti suhtluspädevuse alla.

Võttes aluseks „Euroopa keeleõppe raamdokumendi“ (EKR, 2007), saabki 
suhtluspädevuse liigitamisel eristada kolme alapädevust: 1) keelepädevust,                    
2) sotsiolingvistilist pädevust ja 3) pragmaatilist pädevust.

Rääkides keelepädevusest, mõtleme eelkõige neid teadmisi ja oskusi, mis puudu-
tavad keele ehituse ja reeglite tundmist. Täpsemalt kuuluvad keelepädevuse alla 
sõnavara ja õigekirja tundmine ning teadmised keele grammatikast, semantikast 
ja fonoloogiast (EKR, 2007).

Sotsiolingvistilise pädevuse alla kuuluvad sellised teadmised ja oskused, mis 
on seotud sotsiaalsete suhete keeleliste markeritega (nt tervitus-, pöördumis- 
jm viisakusvormelid), viisakusreeglitega (nt positiivne ja negatiivne viisakus, 
ebaviisakus) ning registrierinevuste tajumise ning nendega arvestamisega                          
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(nt ametlik, argine, avalik ja mitteavalik suhtlus) (EKR, 2007).

Pragmaatiline pädevus jaguneb omakorda diskursi- ehk diskursusepädevuseks, 
funktsionaalseks ehk funktsioonipädevuseks ning kompositsioonipädevuseks. 
Üldiselt hõlmab pragmaatiline pädevus keelevara funktsionaalse kasutamise 
võimet suhtlusskeemide ja -mallide toel, sh tekstiliikide ja vormide äratundmine, 
lausete sidumine terviklikuks tekstiks, suhtluse struktureerimise ja juhtimise 
oskus, iroonia valdamine, kõne ladusus ja väljendustäpsus jm (EKR, 2007).

Kui vaatleme suhtluspädevust tekstiloome vaatepunktist, näeme, et kõik need 
suhtluse aspektid on kaetud. Kirjutaja peab tundma sõnavara ja õigekirjareegleid 
ning arvestama keele grammatika, fonoloogia ja semantika eripäradega (keele-
pädevus); kirjutades on tarvis järgida keeles kasutusel olevaid sotsiaalsete suhete 
markeerimise tavasid, peab tajuma vastava teksti jaoks sobivat registrit ning 
nii kirjutamis- kui tagasisideprotsessis järgima üldtuntud viisakuspõhimõtteid 
(sotsiolingvistiline pädevus); kirjutaja ei saa oma sõnumit adekvaatselt edastada, 
kui ta ei tunne teksti koostamise ja struktureerimise põhimõtteid, kui ta ei oska 
oma mõtteid tervikuks siduda ning kui puudub ettekujutus sellest, mis eesmärki 
ja kuidas tekst edastama peaks (pragmaatiline pädevus).

Seega, arvestades kõikide nende tahkude olulisust suhtluspädevuse kontekstis, 
saame suhtluspädevuse mõiste kokkuvõtlikult defineerida kui teksti loomisel 
ja vastuvõtmisel rakendatavad oskused ja teadmised, mis võimaldavad 
keelekasutajal valida sobivaimad keelevahendid olenevalt suhtluseesmär-
gist ja -olukorrast.

6.2. Kuidas suhtluspädevust arendada?

Suhtluspädevuse arendamise ja hindamisega on Eestis tegeldud varemgi. Näiteks 
on seda vaadeldud Ehala jt uuringus, kus hinnati Eesti kõrgkoolide esmakur-
suslaste funktsionaalse keeleoskuse taset. Uuring viidi läbi kahes järgus, milles 
hinnati õppijate funktsionaalset keeleoskust enne ja pärast õppekavamuudatusi 
(Ehala jt, 2010, 2015). Suhtluspädevust on uuritud ka üldpädevuste arendamise 
projekti raames kolmandas kooliastmes (Soodla, Luptova, & Puksand, 2015), kus 
keskenduti eelkõige sõnavarapädevusele, lugemisoskusele ja sotsiolingvistilisele 
pädevusele. Käesolev materjal pakub eelnimetatutele lisa – ühendades need kaks 
sihtgruppi ning täiendades juba olemasolevaid arendamis- ja hindamismeetodeid 
kirjutamisele keskendunud lähenemisega.

Lähenemised kirjutamise õppimisele ja õpetamisele võib laias laastus jagada 
kaheks: tulemuskeskne (product-oriented) ja protsessikeskne (process-oriented) 
lähenemine. Mõlemal neist on omad tugevused ja nõrkused ning mõlemal lähe-
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nemisel on oma spetsiifiline metoodika (Badger & White, 2000). Oleme oma 
arendusprojekti raames lähtunud protsessikesksest lähenemisest, kuna see on 
Eesti haridusmaastikul vähem levinud ning vajaks laiemat tutvustamist ning 
rakendamist kohalikku konteksti ning eri sihtgruppe arvesse võttes. Seega ei 
ole siinse materjali eesmärk demonstreerida, et protsessikesksus on ainuõige, 
vaid näitlikustada, kuidas saaks protsessikeskse lähenemise elemente kaasata 
suhtluspädevuse arendamisse.

6.2.1. Protsessikeskne lähenemine kirjutamisele ja selle 
varasem rakendamine Eestis

Protsessikeskse kirjutamise üks varasemaid eestkõnelejaid Donald Murray (2011) 
rõhutas, et kirjutamist tuleks õpetada kui õppimise ja avastamise protsessi – oma 
mõtete leidmist, täpsustamist ja ümberformuleerimist kirjutamise abil. Seda ideed 
on edasi arendanud mitmed teised autorid, nende hulgas Flower ja Hayes (1981), 
kes lõid protsessipõhise kirjutamise mudeli, mis võtab kokku kirjutamisülesande 
ning selle seotuse kirjutaja kognitiivsete võimete ja motivatsiooniga (Hayes, 
2012). Eesti keeles on protsessikeskse kirjutamise põhimõtteid tutvustanud nt 
Jürine, Leijen ja Tragel (2014; 2017). Protsessikeskne lähenemine vastandub 
tulemuskesksele lähenemisele, mille fookuses on tekst kui protsessi tulemus 
ehk lõpp-produkt, selle keeleline vorm ja vastamine seatud kriteeriumidele. 
Kuna protsessikeskne lähenemine tekkis vastukaaluks valitsevale tulemuskesk-
sele lähenemisele, on protsessi- ja tulemuskeskset lähenemist varem üksteisele 
vastandatud (Badger & White, 2000). Tänapäeval vaadeldakse neid pigem kui 
metoodikaid, mida saab kasutada üksteist täiendavana, ning rõhutatakse, et 
kirjutamisoskuse arendamisel on olulised mõlemad pooled: nii oma mõtete otsi-
mine ja täpsustamine igikestva kirjutamisprotsessi vältel kui ka selle protsessi 
tulemusena seatud kriteeriumidele vastava tulemuse saavutamine (Leijen, 2016).

Sellist protsessielementidega metoodikat on Eesti kontekstis varem kasuta-
nud näiteks Leijen (2016) ning Yallop ja Leijen (2020) doktorantidele mõeldud 
ingliskeelsete teadusartiklite kirjutamise kursusel. Kuid sama lähenemist on 
sihtrühmale ja eesmärgile vastavalt modifitseerituna edukalt rakendatud ka 
madalamatel õppeastmetel, sh emakeeles kirjutamisel. Näiteks on seda katse-
tatud bakalaureuseastme väljendusõpetuse kursuste raames Vikipeedia artiklite 
kirjutamisel (Reinsalu, Zupping, & Voolaid, 2019), samuti esmakursuslaste 
esimese refereerimisülesande korraldamisel (Jürine & Zupping, 2017). Seejuures 
ei piirne protsessikeskse lähenemise kasutamine Eestis sugugi kõrgharidusega, 
näiteks on Anne Uusen (2006) oma käsiraamatus „Kirjutamisest ja kirjutama 
õpetamisest“ käsitlenud protsessikeskset lähenemist kirjutamisoskuse aren-
damisel esimeses ja teises kooliastmes. Seega näeme, et samad põhimõtted on 
rakendatavad erinevate tekstiliikide ja õppeastmete puhul ning uurimused mujal 
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maailmas on näidanud, et need meetodid sobivad ka gümnaasiumi konteksti (vt 
nt Fanetti, Bushrow, & Deweese, 2010; Hawthorne, 2008; Sengupta, 2000; Tsui 
& Ng, 2000). Järgnevalt esitamegi mõned protsessikeskses lähenemises olulised 
põhimõtted, mida kirjalike tööde korraldamisel arvestada.

6.2.2. Protsessikeskse lähenemise põhimõtted

Uusen (2006), kelle järgi protsessikeskne kirjutamine ei olegi mingi spetsiifiline 
lähenemine õpetamisele, vaid kirjutamise loomulik viis, toob välja viis olulist 
protsessikeskset tekstiloomet iseloomustavat põhimõtet:

1. kirjutamine on mitme-etapiline protsess, mis sisaldab kirjutamiseks val-
mistumist, teksti kavandamist, sisu ja struktuuri parandamist, ning viimaks 
keele, stiili ja õigekirja parandamist;

2. kirjutamine on ühistöö, mille käigus ei ole esmatähtis mitte hindamine, 
vaid toetav ja julgustav tagasiside, kusjuures tagasiside andmisse peaksid 
kaasatud olema ka klassikaaslased, mitte pelgalt õpetaja;

3. oluline on tähelepanu pööramine lugejale, st juba kirjutamise ajal tuleb 
arvestada sellega, kes on teksti lugeja ning millised on tema vajadused, 
teadmised ja ootused;

4. kirjutamine on suhtlus ning kirjutamisel tuleb arvestada erinevate lugeja-
tega, kusjuures kirjutades tuleks mõelda ka sellele, kuidas oma lugejaskon-
da laiendada;

5. kõige olulisem on õppimine, mitte hinde panemine, st tähtis on eluks va-
jaliku tööviisi omandamine, mitte aga see, mitu hea hindega kirjutist 
õpilane õppeperioodi jooksul suudab kokku koguda.

Tuginedes nendele põhimõtetele, sõnastame järgnevalt komponendid, mida võiks 
suhtluspädevuse arendamisel arvesse võtta. Protsessikesksel lähenemisel on 
neli olulist komponenti:

1. teksti kavandamine,

2. teksti pidev ümberkirjutamine,

3. (kaasõppijate) tagasiside mustandile,

4. mitme-etapiline korraldus.

6.2.2.1. Teksti kavandamine

Teksti kavandamisel ei alustata teksti kirjutamist lihtsalt algusest lootusega 
lõpuks kuhugi välja jõuda, vaid alustuseks mõtleb autor läbi, mida ta öelda 
tahab ning milliste mõtete ja/või argumentide abil seda põhiideed väljendada 
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saaks. Selline planeerimine on tuttav kirjandi kirjutamisest, mille puhul antakse 
samuti tihti soovitusi teha kas ideedekaart ja/või planeeritava teksti sisupunktid 
(vt nt Ehala, 2000; Uusen, 2006). Kirjutamisprotsessis ei ole kavandamise etapp 
aga ainult kondikava koostamine, vaid planeerimise alla kuulub teisigi ideede 
tekitamiseks kasulikke võtteid ning selle protsessi jaoks tuleb võtta palju aega 
(Murray, 1972). Olenevalt tekstiliigist võivad need olla kas kirjanduse otsimine 
ja sellega tutvumine, loetu põhjal märkmete tegemine, probleemi püstitamine, 
mõtete (grupis) läbi arutamine jms. Need kogenumale autorile loomulikuna 
tunduvad sammud ei pruugi algajale kirjutajale nii iseenesestmõistetavad olla.

Enne kui mistahes mõte paberile jõuab, tekib ta autori peas ning seejuures ei 
pruugita tajuda märksõnade kirjapanemise olulisust. Siiski rõhutatakse protses-
sikeskse lähenemise puhul, et planeerimine, märkmed ja mõtted peavad saama 
kirjaliku vormi – kuuluvad nad ju olemuslikult kirjutamisprotsessi juurde. On 
oluline, et õpilased teadvustavad, et mingi teema peale mõtlemine ega isegi 
nende mõtete sõnastamine suuliselt (nt aruteludes) ei ole päris võrdväärsed kir-
jutamisega. Kirjutamine aitab meil oma mõtetes korda luua, kuna kirjutamine 
on konkreetsem ning aeglasem protsess kui mõtlemine või kõnelemine. Seetõttu 
aitab see meil mõtteid loogilisemalt struktureerida (Pennebaker, 1997) ja tead-
misi korrastada (Bazerman, 2009).

Kavandamise etapp on tihedalt seotud ka ülesandest arusaamisega, mida loetakse 
samuti kirjutamisprotsessi osaks (vt nt Jürine, Leijen, & Tragel, 2014). See hõl-
mab tööjuhise hoolikat lugemist ning seal kirjeldatud nõuete, kriteeriumide ja/
või struktuuri kaasamist plaani. Tegemist on justkui iseenesestmõistetava osaga 
mistahes teksti koostamisel, kuid siinkohal on oluline just teadvustamine, et see 
on juba protsessi algus. Nii saab suure osa planeerimistööst ära teha kasvõi ainult 
juhendist oluliste märksõnade leidmisel (Rienecker, Jørgensen, & Skov, 2013), 
näiteks tuvastades teksti struktuurielemente (sissejuhatus, sisuosa ja kokkuvõte 
või hoopis sissejuhatus, kirjanduse ülevaade, metoodika, tulemused ja analüüs); 
kontrollides, kas on vaja toetuda allikatele (ja kas neile peab viitama), kas tekstilt 
oodatakse mingi teadmise kokkuvõtlikku esitamist või ka autori oma arvamuse 
väljendamist, kas see arvamus peab olema argumenteeritud jne. Kõik see aitab 
õpilasel paremini mõista, mis teda kirjutamisprotsessis ees ootab.

Planeerimise juures tuleb alati arvestada, et esialgne plaan muutub. Tihti loo-
butakse planeerimisetapist põhjusel, et kirjutamisprotsessi jooksul mõtted are-
nevad ning algsest ideest ei pruugi teksti kirjutamise käigus kuigi palju järele 
jääda. See ei ole aga põhjus planeerimisest loobuda. Oluline on meeles pidada, 
et esialgset plaani tuleb pidevalt täiendada. See aitab tagada sidususe tekstiosade 
vahel. Selle teadvustamine on abiks eriti nendele õppuritele, kellele on sidusa 
teksti kirjutamine keerulisem.
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6.2.2.2. Teksti parandamine ja ümberkirjutamine

Teine oluline põhimõte protsessikeskse kirjutamise juures on teksti pidev paran-
damine ja ümberkirjutamine. Nagu nimigi ütleb, on selle lähenemise puhul 
eriline tähelepanu protsessil, mis tähendab, et rohkem tähelepanu pööratakse 
sellele, kuidas lõpptulemus sünnib. Protsessikeskse lähenemise aluseks on veen-
dumus, et hea tekst sünnib oma teksti kirjutamise ja ümberkirjutamise kaudu. 
Teisisõnu – kirjutamisele ei tohiks läheneda kui teksti kokkukirjutamisele, vaid 
kui läbikirjutamisele. Seetõttu on olulisel kohal mustandid.

Mustandite kirjutamist käsitletakse protsessikeskse kirjutamise juures mitte 
niivõrd musta tekstina, mis eelneb nn puhtandile (vt ka Jürine & Tragel, 2018), 
vaid mõtete loomise vahendina. Donald Murray (1972) näebki mustandite kirjuta-
mist keskse etapina tekstiloome protsessis, kuna see võimaldab autoril avastada, 
mida ta üldse öelda tahab. Ka hilisemad käsitlused rõhutavad, et kirjutamine 
on hea vahend mõtete avastamiseks ja täpsustamiseks – nii olemasoleva info 
ümbermõtestamiseks kui ka uute mõtete tekitamiseks ja uute vaatepunktide 
loomiseks (Bazerman, 2009). Sellisena ei täida kirjutamisprotsess ainult suht-
luspädevuse arendamise eesmärki, vaid aitab kaasa ka ainesisu omandamisele 
(Boscolo & Mason, 2001).

Mustandi kirjutamise etappi ei tohiks võtta kui ühekordset protsessi, vaid kui 
pidevat täpse mõtteväljenduse otsimist, seega peaks mustandeid olema mitu, seda 
eriti pikemate ja nõudlikumate tekstide puhul. Seega peab kirjutaja mõistma, et 
kirjutamisprotsess koosnebki suures osas juba olemasoleva teksti ümberkirju-
tamisest (Jürine & Tragel, 2018). Võibki öelda, et paremale pädevusele viitab 
selline kirjutamispraktika, kus teksti luuakse, kustutatakse ja kirjutatakse üha 
ümber, mitte selline praktika, kus tekst luuakse lineaarses protsessis ja seda 
muudetakse vähe. Sellekohased uurimused on näidanud, et esimene stiil on 
omane kogenumatele ja teine vähemkogenud autoritele (Van Waes, Leijten & 
Van Weijen, 2009).

Sellise korduva ümberkirjutamisena tundub kirjutamisprotsess aja- ja energi-
amahukas, kuid tegelikkuses ei pea nii olema. Murray (1972) toob välja, et kui 
planeerimise ja ümberkirjutamise etapid võiks olla ajamahukamad, siis mus-
tandi kirjutamise etapp peaks olema suhteliselt kiire. See tähendab, et mustandi 
sõnastuse viimistlemisega ei nähta suurt vaeva ning mustandit iseloomustavadki 
märksõnad must, otsiv ja poolik. Sellises tekstis on lihtsam ka ulatuslikke paran-
dusi teha, sest viimistletud tekstist võib olla autoril raske loobuda, kuna teksti 
loomisse on pandud palju aega ja energiat (Jürine & Tragel, 2018). Peale selle 
on uurimused näidanud, et kirjutamisülesannetes eelkõige õigekirjale ja gram-
matikale keskendumine toob kaasa pigem madala kvaliteediga tekstid ega aita 
kaasa õpilaste eneseväljendusoskuse arengule (Hillocks, 1984) ja võib tekitada 
kirjutamiskrampi (Lonka jt, 2014).
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Rõhuasetus protsessil, mõtete otsimisel ja hooletul sõnastusel ei tähenda aga 
seda, et lõpptulemuse korrektsusele ei pöörataks protsessikeskse lähenemise 
puhul üldse tähelepanu. Otse vastupidi – fookus protsessil teenib ka seda ees-
märki, et tulemus saaks parem. Seega lõpuks, kui autor on oma teksti sisuga 
rahul, tuleb enne töö esitamist veel ette võtta teksti viimistlemise ja korrigeeri-
mise etapp. Nüüd tuleb jälgida, et tekst oleks keeleliselt korrektne ja kooskõlas 
õigekirjareeglitega ning et see vastaks tööjuhendis esitatud vormistusnõuetele 
(Jürine, Leijen, & Tragel, 2014).

6.2.2.3. (Kaasõppijate) tagasiside mustandile

Protsessikeskse kirjutamise lahutamatu etapp on tagasiside andmine. Seejuures 
on oluline, et autor saaks tagasisidet just protsessi vältel, mitte valmis tekstile. 
Mustandi(te)le antav tagasiside on kasulik just seetõttu, et kirjutaja saab seda 
tagasisidet sama teksti kirjutamisel arvesse võtta. Uurimused on näidanud, et 
tagasiside põhjal oma töö parandamise võimalus tõstab õpilaste motivatsiooni 
(Mägi, 2010). See on kooskõlas ka õppimist toetava hindamisega, sest õppija 
saab enne kokkuvõtva hinde panemist veel õppida (Ehala jt, 2014).

Tagasiside võiks (vähemalt mõnes etapis) olla korraldatud õppijate vastastikuse 
tagasisidena. Kaasõppijatele tagasiside andmine on kirjutamisprotsessis ning 
õppimisprotsessis üldisemalt väga oluline ning otseselt kooskõlas nüüdisaegse 
õppimist toetava õpetamise põhimõtetega (vt Jürimäe, Kärner, & Tiisvelt, 2014). 
Kaasõppijate tagasiside ei tähenda seda, et õppijad hakkavad üksteise sooritusi 
hindama ning õpetaja töökoormus sellega väheneb. Kaasõppija töödele tagasiside 
andmine ei tähenda hinde panemist, vaid kaaslastele hinnangu andmise eesmär-
giks on õppijate (nii tagasiside andja kui ka tagasiside saaja) arengu toetamine. 
Lisaks on kaaslaste tagasiside antud „samalt tasemelt“, mis tagab õpilaste vahel 
sarnase keele ja registri kasutuse. See võib omakorda aidata kaasa tagasiside 
paremale mõistmisele autori poolt (Hovardas, Tsivitanidou, & Zacharia, 2014).

Uurimused on näidanud, et kaaslaste omavahelise tööde kommenteerimise käigus 
ei ole kõige suuremad kasusaajad need, kes oma tekstile kommentaare saavad; 
pigem parandab õpilase kirjutamisoskust just ise teiste tekstide kommenteerimine 
(vt nt Lundstrom & Baker, 2009). Tihti on õpilastel kergem leida puudusi teiste 
töödes kui enda omas, mis viib õpilased lõpuks ka adekvaatsema enesehindami-
seni (Leahy jt, 2005; vt ka Jürimäe, Kärner, & Tiisvelt, 2014). Seega, kaaslase 
hindamine annab ka enda töödele teise perspektiivi – kui iseenda teksti suhtes 
on raske kriitiline olla, siis olles märganud mingeid probleeme kaaslaste töös, 
aitab see õpilasel edaspidi enda töödes sarnast viga vältida.

Tagasiside andmine võib õpilastele esialgu varasema kogemuse puudumise tõttu 
keeruliseks osutuda, mistõttu tuleb neile selgitada, millele tagasisidet andes 
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keskenduda ja kuidas seda teha. Samuti tasub meeles pidada, et mitmes etapis 
kirjutatud töö võimaldab tagasisidestamisel keskenduda teksti eri aspektidele. 
Protsessikeskse kirjutamise põhimõtete kohaselt tuleks tagasiside andmisel 
lähtuda sellest, et kirjutamise esimestes etappides keskendutakse makrotasandi 
probleemidele (teksti struktuur, mõtete selgus, refereeringud) ning mikrota-
sandiga, s.o keele- ja vormistusküsimustega tegeletakse alles hilisemas (töö 
toimetamise) etapis (vt nt Faigley & Witte, 1981). Uurimused on näidanud, et 
kasulikuks tagasisideks võib pidada just makrotasandi tagasisidet (Liu & Sadler, 
2003; Yallop, Taremaa, & Leijen, ilmumas).

Kaasõppijate tööde tagasisidestamist on mõistlik korraldada nn kirjutamisrühma 
vormis (vt Mikkelsen, 2010), kus õpilased töötavad 4–6-liikmelistes rühmades 
ning annavad kordamööda üksteise tekstidele tagasisidet. Iga rühmaliige peab 
saama tagasisidet kõigilt teistelt rühmaliikmetelt. Tagasisidet tuleb anda eelkõige 
teksti nende aspektide kohta, millele autor ise tähelepanu juhib (teksti esitamisel 
tagasiside saamiseks tuleb sellele lisada lühike kaaskiri, milles autor toob välja 
need aspektid, mille osas ta kõige enam abi vajaks) (Yallop, 2020).

6.2.2.4. Mitme-etapiline korraldus

Selleks, et ülal kirjeldatud põhimõtted töötaks, vajab kirjutamisülesanne struk-
tuuri ja hoolega läbi mõeldud korraldust. Et protsessikesksus ei jääks vaid sõna-
kõlksuks, peavad kavandatud ja toetatud olema kõik etapid alates ülesandest aru-
saamisest (nt töökäsu arutamine ja tõlgendamine tunnis) ja teksti kavandamisest 
kuni mustandite kirjutamise, esitamise ja tagasisidestamiseni (White, 2016).

Mitme mustandi esitamise seisukohast on kriitilise tähtsusega struktureeritud 
lähenemine tööülesandele, sest protsessi tekitamise eeldust ei saa jätta õpilaste 
kanda. Ilma varasema sellelaadse kogemuseta ei oska suurem osa õpilasi prot-
sessielemente rakendada. Seega, õpilastele tuleb luua protsessikeskse kirjutamise 
tingimused.

Esiteks tuleb ülesande täitmiseks planeerida pikem periood. Teiseks tuleb üles-
ande täitmiseks seada (mitu) vahetähtaeg(a). Näiteks esimeseks vahetähtajaks 
tuleb kaasõppijatele tagasiside saamiseks esitada oma esimene mustand, teiseks 
vahetähtajaks tuleb esitada esimese tagasiside põhjal täiendatud tekst (teine mus-
tand) ning lõpptähtajaks tuleb esitada (mitmekordse) tagasiside põhjal täiendatud 
ja keeleliselt korrigeeritud tekst. Vahetähtaegade arv ja ülesandega tegelemise 
perioodi pikkus oleneb muidugi teksti pikkusest ja kaalust. Lühema teksti puhul, 
mis ei eelda õpilaselt palju eeltööd ega näiteks allikate kasutamist, piisab ühe 
mustandi esitamisest. Pikemate ja nõudlikumate tööde puhul võiks tähtaegu olla 
mitu, et suunata õppijat protsessis osalema võimalikult pika ajaperioodi jooksul.
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Tuleb arvestada, et keeleliselt lihvimata mustandi teksti võib olla õpilastel (ja 
tegelikult ükskõik kellel) raske kirjutada ja eriti keerukaks võib osutuda musta 
teksti tagasisidestamiseks esitamine. Seega tuleks sellele õppes eraldi tähelepanu 
pöörata. Näiteks aitavad musta teksti luua vaba tekstiloome strateegiad (vt ka 
Jürine & Tragel, 2018). Samamoodi tuleb toetada kaasõppijate tagasiside protsessi, 
seejuures nii tagasiside andmist kui selle vastuvõtmist. Et tagasiside andmine 
oleks efektiivne, tuleb klassis eelnevalt kokku leppida tagasiside andmise nõuded. 
Selleks on oluline töökäsu ja konkreetsete hindamiskriteeriumite või hindamis-
mudeli olemasolu. Kuna koolikontekstis on tekstid valdavalt koostatud töökäsule 
tuginedes, siis peavad õpilased ka teadma, millistele aspektidele nad kaaslaste 
töid kommenteerides keskenduma peavad, st mida tööde lõplikul hindamisel 
kõige olulisemaks peetakse. Oluliseks märksõnaks on siin ka positiivsus: ühest 
küljest peab kaaslaste töid kommenteerides alati säilitama sõbraliku ja toetava 
hoiaku, teisalt ei tohi unustada ka seda, et teksti puuduste kõrval tuleb alati 
välja tuua ka see, mis tekstis on hästi, mis positiivselt silma jäi (Jürine, Leijen, 
& Tragel, 2017; Ehala jt, 2014).

Hea ülevaate kirjutamisrühmade tööst ja korraldusest annab Mikkelsen (2010), 
eestikeelsed lühimanuaalid kirjutamisrühmade töö korraldamise kohta leiab 
Tartu Ülikooli akadeemilise väljendusoskuse teemaliselt lehelt Communicating 
Science (https://communicatingscience.ut.ee/et/juhendid/).

6.2.3. Suhtluspädevuse arendamine katsekoolides

Tartu Ülikooli gümnaasiumi üldpädevuste arendamise projekti raames arendati 
suhtluspädevust kahes koolis sekkumisega, mis sisaldas protsessikeskse kir-
jutamise elemente. Suhtluspädevuse arendamise perioodil ja sellele eelnevalt 
toimusid katsekoolides eraldi kohtumised õpetajatega, et neid juhendada ja toe-
tada. Suhtluspädevuse arendamine lähtus juhendmaterjalist. Õppijaid suunati 
lähenema kirjutamisele kui protsessile, sh esitama mustandeid, andma ja saama 
vastastikku tagasisidet (nn kirjutamisrühma formaat). Mõlemas koolis toimus 
enne sekkumise algust ka töötuba, kus õpetajatele ja õppijatele tutvustati kirjuta-
misrühma formaati ja kirjutamisülesande korraldust. Kuna sekkumised olid nii 
kestuselt kui ka olemuselt üsna erinevad, kirjeldame neid järgnevalt ükshaaval.

Esimeses katsekoolis toimus sekkumine kahel aastal: 10. ja 11. klassis kahe eri-
neva kirjutamisülesandena uurimis- ja praktilise töö kirjutamise raames. Kuna 
protsessikeskne lähenemine sobib eriti hästi pikemate ja akadeemiliselt nõudlike 
tööde kirjutamisele, moodustas see ainekursuse orgaanilise osa. Sekkumine kestis 
oktoobrist kuni veebruarini ning selle aja jooksul esitasid õpilased mustandeid, 
tagasisidestasid neid kirjutamisrühmades kirjalikult ja suuliselt ning töötasid 
oma uurimis- või praktilise töö mustanditega mitmes etapis mitme kuu vältel. 
Kirjutamisrühmi vaatlesid ja suunasid kõrvalt õpetajad (sh uurimistööde juhen-
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dajad). Teisel aastal viidi samas koolis sekkumine läbi ajaloo kursuse raames, 
kus õpilased pidid koostama lühiuuringu (5000 tähemärki) mõnest XX sajandi 
teise poole või hilisemast kultuuri- või ühiskonnategelasest. Töö kirjutamine 
toimus kahe nädala jooksul, mil viidi läbi ka kaks kirjutamisrühma koosolekut 
(seminari), kus õppijad tagasisidestasid üksteise tekste 6-liikmelistes rühmades. 
Nagu eelmiselgi aastal, kasutati nii kirjalikku (kommentaaridena failis) kui ka 
suulist tagasisidet.

Teises katsekoolis viidi sekkumine läbi ainult ühel aastal (11. klassis). Sekkumine 
toimus paari nädala jooksul novembris ja detsembris ning selle raames kirjutati 
inglise keele tunnis lühiesseed. Sekkumise raames toimus üks kirjutamisrühma 
seminar, milles õpilased andsid üksteisele tagasisidet.

6.3. Mida suhtluspädevuse arendamisel arvestada?

6.3.1. Taustategurid

Varasemates uuringutes on välja toodud, et õpilase suhtluspädevust ja selle 
arengut võivad oluliselt mõjutada nii keskkond, sh koolikeskkond, kui ka õpilase 
kognitiivsed protsessid (vt Soodla, Luptova, & Puksand, 2015). Sotsiolingvistilist 
pädevust mõjutavate teguritena on välja toodud näiteks õpilase sugu (Ladegaard & 
Bleses, 2003), tema vanemate hariduslik taust (Renn, 2011) ning ka kultuuriline 
ja kogukondlik taust. Nt on Eesti kontekstis viisakuse väljendamise uurimustes 
leitud, et sinatamine ja teietamine erineb eesti ja vene emakeelega (üli)õpilaste 
seas (Pajusalu jt, 2010). Ka koolikeskkond, nt klassikaaslaste omavaheline suht-
luskäitumine, on tähtis tegur õpilase sotsiolingvistilise pädevuse kujunemisel 
(Renn, 2011).

Kirjutamisülesannete puhul on kindlasti vaja silmas pidada seda, milline on õpi-
laste hetketase eri osaoskuste lõikes, vajadusel tuleks keskenduda rohkem ühe või 
teise osaoskuse arendamisele. Nt teksti mõistmise oskus on ühest küljest seotud 
konkreetsemalt keeleliste võimetega, nagu lugemistehnilised oskused, sõnavara 
suurus ja grammatika tundmine, teisalt aga laiemalt kognitiivsete protsessidega, 
näiteks mälu ja mõtlemisega; samuti on loetust aru saamise oluliseks mõjutajaks 
lugemismotivatsioon (vt lähemalt Soodla, Luptova, & Puksand, 2015).

Motivatsioon on oluline ka tekstiloome protsessis. Kirjutamise puhul määrab 
motivatsioon selle, mil määral õpilased üldse soovivad kirjutamisele pühen-
duda, st motivatsioon mõjutab nii teksti mahtu kui sisulist kvaliteeti, aga ka 
seda, kui palju praktiseeritakse teksti ümberkirjutamist (Hayes, 2012; Nelson 
& Schunn, 2009).
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Motivatsiooniga on seotud ka hoiakud kirjutamise suhtes, mis võivad mõjutada 
õpilaste käitumist ja pädevuse arengut. Hoiakuid kirjutamise suhtes on vaadeldud 
eri dimensioonide kaudu, näiteks perfektsionism, kehvad eneseregulatsiooni 
praktikad, nagu prokrastineerimine (tegevuste edasilükkamine), või uskumus, 
et kirjutamisoskus on kaasa sündinud anne, mida ei saa arendada. On välja too-
dud, et prokrastineerimine on eriti sage just kirjutamisülesannete puhul (Boice, 
1990; Klassen jt, 2009). Ka teine kirjutamisega seotud hoiak, perfektsionism 
on seotud ebakindluse, kriitika vältimise ja teistele meeldida tahtmisega ning 
viib tihti probleemideni kirjutamisoskuse arengus (Lonka jt, 2014). Lisaks pro-
krastineerimisele võib perfektsionism tekitada kirjutamiskrampi ehk võimetust 
teksti toota (Boice, 1993). Positiivsem suhtumine kirjutamisse aitab parandada 
nii kirjutamisoskust kui ka õppijate üldist heaolu (Lonka jt, 2014), seetõttu on 
oluline hinnata ja toetada õppijate kirjutamisega seotud hoiakute kujunemist.

Teine motivatsiooniga seotud aspekt on seotud kirjutamisülesande endaga. 
Oluline on mõista, et suhtluspädevus areneb vaid reaalse suhtluse käigus. Soodla, 
Luptova ja  Puksand (2015) on välja toonud, et õpilaste suhtlusoskuste arengut 
koolikeskkonnas mõjutab igapäevane suhtlemine õpetajatega ning õpilaste endi 
vahel. Pädevuse arendamise aluseks tuleks võtta tänapäeva keeleõppe lähte-
koht, mille järgi peaks tegelema selliste tekstide ja toimingutega, mida õpilased 
reaalselt vajavad tekstide loomiseks ja mõistmiseks (EKR, 2007; Kerge, 2011). 
Ka Uusen (2006) rõhutab tõsiasja, et elulähedased ülesanded innustavad õpilasi 
kirjutama.

Kirjutamisülesannete puhul ei ole alati kõige mõistlikum uut ülesannet välja 
mõelda. Pigem soovitame ära kasutada neid tekste, mida õpilased nagunii eri-
nevate ainetundide raames peavad kirjutama. Hindamise osas saab sama üles-
annet väga edukalt mitme aine läbimisel arvestada. Näiteks emakeeleõpetuse 
kontekstis on ka Ehala jt (2014) välja toonud, et ühes õppeaines tehtav töö võib 
paralleelselt näidata ka mõne teise kursuse õpitulemusi; sel juhul on mõistlik 
vastavat tööd või selle osa hinnata ja arvestada ka selle teise kursuse (osalise) 
sooritusena ja vastupidi. Näiteks bioloogia tunni jaoks referaadi kirjutamisel 
võib emakeeleõpetuses hinnata kirjutamisprotsessis osalemist ja õppija arengut 
teksti loojana, samas kui bioloogiaõpetaja saab hinnata referaadi sisulist poolt, 
faktide õigsust ning seostamist kursusel käsitletavate teemadega. Üldpädevusena 
tulekski suhtluspädevust arendada erinevate ainete raames. Seejuures ei arene 
hästi korraldatud kirjutamisülesande täitmisel ainult kirjutamisoskus, vaid see 
parendab ka ainesisu mõistmist (Boscolo & Mason, 2001).

Niisiis, kirjutamisprotsessi rakendamine on õppijatele äärmiselt kasulik nii 
konkreetsemalt suhtluspädevuse arendamisele mõeldes kui ka laiemalt kogu 
õppimise kontekstis. Protsessipõhine kirjutamine peegeldab õppeprotsessi; see 
ei ole kirjutamine selleks, et kirjutada, vaid kirjutamine selleks, et õppida.



145

6.3.2. Mis võib suhtluspädevuse arendamisel valesti minna?

Kõige probleemsem komponent protsessikeskse kirjutamise juures on kaasõppijate 
tagasiside. See on üsna ootuspärane, sest kuigi õpilaste vastastikust tagasisidet 
kasutatakse koolis palju, on kirjutamisrühma formaat üsna spetsiifiline ning 
õpilastel puudub sellega varasem kokkupuude. Sellega seoses tahame rõhutada 
ja selgitada mõnda kirjutamisrühma korralduslikku aspekti.

6.3.2.1. Rühma tagasiside on väärtus omaette

Rühmiti antav tagasiside võtab palju aega, kuid sellel on individuaalse tagasi-
side ees palju eeliseid. Tagasiside on alati subjektiivne ning õppijate puhul võib 
(eriti protsessi alguses) küsimuse alla seada ka tagasiside kvaliteedi. Seetõttu on 
oluline, et autor saab tagasisidet mitmelt kaaslaselt ning töö nõrkused ja tuge-
vused hakkavad kommentaarides korduma ning tulevad ka suulise tagasiside 
andmisel paremini välja.

Isegi kui tagasiside jääb kvaliteedilt nõrgaks, on see siiski õppijatele väärtus-
lik kogemus. Uurimused on näidanud, et tagasiside andmine on kirjutamisos-
kuse arengule kasulikum kui tagasiside saamine (Lundstrom & Baker, 2009). 
Kirjutamisrühma optimaalseks suuruseks on 4–6 inimest ning selline hulk 
tekste pakub võimalust õpilasel näha, kuidas veel on võimalik sama ülesannet 
täita, sealhulgas on nii positiivseid kui ka negatiivseid näiteid ja mõlemast on 
võimalik õppida.

6.3.2.2. Teksti tagasisidestamist tuleb õpetada ning jooksvalt toetada

Teksti kvaliteedi kommenteerimine on raske ülesanne ning seda on ilma eelneva 
vastava juhendamiseta keerukas teha ka kõrgematel haridusastmetel. Selleks, 
et head tagasisidet anda ja seda ka rakendada, peavad õpilased aru saama, mis 
on hea tagasiside (Cartney, 2010; Sadler, 2010). Seetõttu tuleks enne esimest 
tagasisidestamist õpilasi instrueerida. Samuti tasub jooksvalt hoida silm peal 
õppijate üksteisele antavatel tagasisidekommentaaridel. Kommentaare ei peaks 
eraldi hindama, kuid need annavad hästi märku sellest, mis jääb vajaka. Näiteks 
kui õpilastel on tagasiside andmiseks puudulik sõnavara, siis tuleb tegeleda 
temaatilise sõnavara arendamisega. Kui õpilased ei oska keskenduda teksti 
makrotasandi teemadele ning jäävad kinni ainult kirjavigadesse ja vormistus-
nõuetesse, siis tuleb tundides rohkem käsitleda tekstide sisu ja makrotasandi 
teemasid. Sellisel juhul on kasulik ka põhjalikum tagasisidejuhend või kirjaliku 
töö juhend, mis määratleb täpselt tööle esitatavad nõuded.
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6.3.2.3. Kirjutamisrühma formaadi põhjendamine

Kuna tagasisidestamine on töömahukas ning õpilased ei pruugi sellest saadavat 
kasu (kohe) tajuda, siis tasuks eraldi tähelepanu pöörata kirjutamisrühma for-
maadi kasutamise põhjendamisele. On oluline, et õppijad mõistavad, et:

• nende kui lugeja arvamus on väärtuslik ning selle väljendamine kaasõp-
pijana on kasulik nii tagasiside saajale kui andjale;

• õppijatel võib olla lihtsamgi (konkreetse ülesande kontekstis) üksteise 
probleeme mõista, kuna nad peavad ka ise sama ülesannet lahendama;

• protsessikeskne lähenemine (sh tagasisidestamine) ei tee töö kirjutamist 
tingimata ajamahukamaks, vaid jaotab selle pikema perioodi peale ning 
annab seeläbi õpilasele võimaluse teemasse pikemalt süüvida;

• kirjutamisrühm ei pruugi kohe esimesel korral tööle hakata, võõras formaat 
vajab harjumist ja harjutamist, järgmised korrad on tagasiside andmine 
(ja ka vastuvõtmine) juba lihtsam.

6.3.2.4. Suuline ja kirjalik tagasiside täiendavad teineteist

Kirjalik ja suuline tagasiside ei ole mõeldud üksteist kordama, vaid kirjalik taga-
siside on suuliselt antava tagasiside ettevalmistav faas. Õpilastele võib tunduda 
see liigne, kuid see töötab omamoodi garantiina, et suulist tagasisidet tullakse 
andma ettevalmistunult. Samuti annab see võimaluse õpilaste tagasisideprotsessis 
osalemist jälgida, nt aitab tuvastada võimalikke probleeme tagasiside kvaliteedis 
ja fookuses või grupi dünaamikas.

Et kirjalik ja suuline tagasiside ei tunduks dubleerimisena, peaks õpilasi suunama 
andma kirjalikku tagasisidet pigem endale tehtud märkmetena (mis jäävad pärast 
teksti autorile), mitte hoolikalt sõnastatud kirjaliku tekstina, mis peab olema 
arusaadav ilma kommenteerimata.

6.3.2.5. Tähtaegadest kinnipidamise olulisus

Üks põhjusi, miks kirjutamisrühmad vahel käima ei lähe, on probleemid täht-
aegadest kinni pidamisega. Kuna õppetöö toimub grupis, on õpilased üksteisest 
sõltuvad – kui teksti ei ole tähtajaks esitatud, ei ole teistel õpilastel ka millelegi 
tagasisidet anda. See on samuti teema, mis tuleb ülesande andmisel läbi arutada. 
Kui õpetaja nii otsustab, on võimalik protsessi elemendid kaasata hinnatavate 
kriteeriumide hulka. Nii on hindamine ja metoodika omavahel paremini koos-
kõlas – kui õpetamisel on fookus protsessil, on ka hindamisel fookus protsessil. 
Nii ei teki ka hinnete panemisel probleeme nende õppijatega, kes pole protsessis 
osalenud.
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Ka paremini töötavates kirjutamisrühmades on neid, kes esitavad oma tekstid 
ja/või tagasiside viimasel hetkel (või veidi hiljem). Iseenesest ei näita see, et 
protsessikeskne lähenemine ei tööta. Kolm korda viimasel hetkel esitamine on 
parem kui üks kord viimasel hetkel esitamine, sest pikendab tööga tegelemise 
perioodi ja annab autorile võimaluse töö peale rohkem mõelda.

6.4. Milline on gümnaasiumiõpilaste 
suhtluspädevus?

Eesti gümnaasiumiõpilaste suhtluspädevuse hindamiseks oleme kasutanud 
enesekohast küsimustikku, mis vaatleb eraldi kahte suhtluspädevuse skaalat: 
1) protsessikeskse kirjutamise elementide olemasolu õppijate praktikas ja 2) 
kirjutamisega seotud hoiakuid. Küsimustik põhines projekti EUWRIT raames 
välja töötatud akadeemilise väljendusoskuse küsimustikul (Chitez, Kruse, & 
Castelló, 2015) ja kirjutamisprotsessi küsimustikul (Lonka jt, 2014). Õpilased 
pidid kirjutamisprotsessi ja hoiakutega seonduvaid väiteid hindama 5-pallisel 
Likert-tüüpi skaalal, kus 1 tähendas ”Ei nõustu üldse” ning 5 tähendas ”Nõustun 
täielikult”.

Kirjutamisprotsessi skaalal hinnati
1. tagasiside arvesse võtmist – mil määral õpilased oma kirjalikele tekstide-

le saadud tagasisidet tekstide ümberkirjutamisel arvesse võtavad;

2. teksti ümberkirjutamist – mil määral õpilased oma kirjalikke tekste enne 
esitamist ümber kirjutavad;

3. teksti planeerimist – mil määral õpilased oma kirjalikke tekste enne kir-
jutamist ja kirjutamise ajal teadlikult planeerivad.

Hoiakute skaalal hinnati
1. prokrastinatsiooni – õpilaste kalduvust lükata kirjutamisülesannetega 

alustamist edasi nii kaua kui võimalik;

2. kirjutamiskrampi ja perfektsionismi – mil määral esineb õpilastel kirjuta-
ma asudes tunnet, et pea on tühi ja pähe ei tule mitte ühtegi mõtet ning kas ja 
mil määral on õpilased oma kirjalike tekstide loomisel liiga enesekriitilised;

3. kaasasündinud annet – kuivõrd peavad õpilased kirjutamisoskust kaasa-
sündinud andeks või õpitavaks oskuseks.

4. Eesti gümnasistide suhtluspädevuse üldise taseme hindamiseks vaatleme 
siinkohal nende koolide õpilaste vastuseid, kus meile teada olevalt suhtlus-
pädevuse sekkumist teadlikult ei rakendatud.
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Tabelist 1 on näha, millised on Eesti õpilaste kirjalike tööde kirjutamisega seo-
tud praktikad ehk mil määral rakendavad õpilased kirjutamisprotsessi elemente. 
Tulemused kinnitavad, et saadud tagasiside arvesse võtmine on kõige paremini 
juurdunud praktika, samas kui oma tekstide ümberkirjutamise harjumust Eesti 
õpilastel kuigi suures ulatuses pole. Seega on siin välja pakutud protsessikeskse 
kirjutamise lähenemine õpilastele kasulik, kuna suunab neid justnimelt oma 
tekste rohkem ümber kirjutama, et lõpp-produkt kvaliteetsem saaks.

Tabel 1. Kirjutamisprotsessi skaala dimensioonide keskmised tulemused 5-pallisel 
skaalal

Kirjutamisprotsess (kõrgem 
hinnang = suurem pädevus)

Keskmine 10. kl 
(n = 680)

Keskmine 11. kl 
(n = 65)

Keskmine 12. kl 
(n = 119)

Tagasiside arvesse võtmine 3,4 3,5 3,4

Ümberkirjutamine 2,3 2,5 2,2

Teksti planeerimine 2,8 2,8 2,9

Eesti õpilaste kirjutamisalased hoiakud ning nende muutumine kolme güm-
naasiumiaasta lõikes on üldistatult esitatud tabelis 2. Näeme, et 10. ja 11. klassi 
võrdluses ei ole hoiakutes suuri muutusi toimunud, kuid 12. klassis on hoiakud 
hoopis kehvemaks läinud. Neist tulemustest lähtuvalt leiame esiteks, et kõige 
enam tuleks koolides tegeleda prokrastinatsiooni ning perfektsionismi alaste 
hoiakutega. Teiseks soovitame hakata kirjutamisalastele hoiakutele tähelepanu 
pöörama võimalikult vara, kuna 12. klassi õpilaste hoiakud liiguvad märgatavalt 
negatiivsemas suunas. Et emakeele riigieksami kirjutamisülesandele ei läheks 
vastu kirjutamist kartvad ja kirjutamiskrampi põdevad õpilased, on oluline 
süstemaatiliselt neid hoiakuid jälgida ja suunata.

Tabel 2. Hoiakute skaala dimensioonide keskmised tulemused 5-pallisel skaalal

Hoiakud (madalam hinnang = 
suurem pädevus)

Keskmine 10. kl 
(n = 680)

Keskmine 11. kl 
(n = 65)

Keskmine 12. kl 
(n = 119)

Prokrastinatsioon 2,8 2,7 3,1

Kirjutamiskramp 2,7 2,6 2,9

Perfektsionism 3,0 2,9 3,2

Kaasasündinud anne 2,7 2,6 2,8

Positiivseid muutusi suhtluspädevuse mõnes dimensioonis võisime siiski tähel-
dada koolis, kus kahe aasta jooksul katsetati teadlikult protsessikeskset kirjuta-
mist eri õppeainetes. Märkasime, et paranes õpilaste pädevus nii protsessikeskse 
lähenemise elementide kasutamise kui ka kirjutamisega seotud hoiakute osas. 



149

See tähendab, et õpilased olid pärast suhtluspädevuse sekkumist paremad teksti 
planeerijad ja ümberkirjutajad. Samuti peeti pärast sekkumist kirjutamisoskust 
enam arendatavaks oskuseks, mitte kaasasündinud andeks. Esines ka vähem 
perfektsionismi ja sellega tihedalt seotud kirjutamiskrampi.

6.5. Kuidas tagasisidestada suhtluspädevust 
gümnaasiumis?

Suhtluspädevuse tagasisidestamisel on esmalt oluline meeles pidada, et ees-
märk on õpilastes kujundada efektiivsemate praktikate rakendamise oskust ja 
sellekohaseid hoiakuid. Seega ei ole mõistlik ega ka võimalik hinnata õpilaste 
suhtluspädevuse taset mingi ühtse hindamisskaala alusel. Selle asemel on suht-
luspädevuse hindamisel väärtuslik individuaalne tagasiside, milles keskendu-
takse ühe konkreetse õpilase suhtluspädevuse arengule, täpsemalt sellele, kas ja 
kuidas tema kirjutamisalased praktikad ja hoiakud ajas muutuvad. Soovitav on 
muidugimõista see, et nii hoiakud kui praktikad areneksid paremuse suunas, st 
et õpilane rakendaks oma kirjalike tööde kirjutamisel teadlikumalt kirjutamis-
protsessi elemente ning et õpilasel ei tekiks kirjutamiskrampi, liigset perfekt-
sionismiihalust ega muid kirjutamist pärssivaid hoiakuid. Seejuures on heade 
praktikate kujundamisel oluline roll õpetajal. Õpilaste praktikate ja hoiakute 
paranemisele aitab kaasa kirjutamisülesannete protsessile keskenduv korraldus 
ning tagasiside. Lisaks sellele on õpetajal võimalik õpilase arengut kaardistada 
detailsemalt kui meie hindamisvahend üksi seda võimaldaks.

Järgnevalt esitame näitlikustava suhtluspädevuse tagasisidelehe näidise, millest 
lähtuvalt on õpetajal võimalik õpilase suhtluspädevuse eri aspekte hinnata ja 
tagasisidestada.
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Tagasisidelehe näidis

Suhtluspädevus

1. Hinnatavad dimensioonid

Suhtluspädevus sisaldab definitsiooni järgi kõiki keele osaoskustega seotud 
aspekte (kõnelemine, kuulamine, kirjutamine, lugemine) nii emakeeles kui ka 
võõrkeeltes.

Gümnaasiumi suhtluspädevuse küsimustik võimaldab hinnata õpilase enese-
kohaseid hinnanguid kitsamalt suhtluspädevuse ühe tahu, nimelt kirjutamisega 
seotud praktikate ja hoiakute kohta.

Suhtluspädevuse küsimustikuga saab hinnata õpilaste kirjutamisalaseid prak-
tikaid (kirjutamisprotsess) ning kirjutamisega seotud hoiakuid.

Kirjutamisprotsessi skaalal hinnatakse
1. tagasiside arvesse võtmist (mil määral õpilased oma kirjalikele tekstidele 

saadud tagasisidet tekstide ümberkirjutamisel arvesse võtavad);

2. teksti ümberkirjutamist (mil määral õpilased oma kirjalikke tekste enne 
esitamist ümber kirjutavad);

3. teksti planeerimist (mil määral õpilased oma kirjalikke tekste enne kirju-
tamist ja kirjutamise ajal teadlikult planeerivad).

Hoiakute skaalal hinnatakse
1. prokrastinatsiooni (õpilaste kalduvust lükata kirjutamisülesannetega alus-

tamist edasi nii kaua kui võimalik);

2. kirjutamiskrampi ja perfektsionismi (mil määral esineb õpilastel kirjutama 
asudes tunnet, et pea on tühi ja pähe ei tule mitte ühtegi mõtet ning kas ja 
mil määral on õpilased oma kirjalike tekstide loomisel liiga enesekriitilised);

3. kaasasündinud annet (kuivõrd peavad õpilased kirjutamisoskust kaasasün-
dinud andeks või õpitavaks oskuseks).

2. Kuidas tulemusi tõlgendada?

Tulemuste tõlgendamisel saab lähtuda küsimustiku maksimaalsest võimalikust 
keskmisest punktisummast (5) iga hinnatava dimensiooni puhul ning Eesti ja/või 
kooli keskmisest tulemusest. Küsimustik ei ole aga normeeritud (tüüpilist õpilast 
kirjeldavaid arvväärtusi ei ole välja selgitatud) ning seetõttu tuleb hinnangutega 
olla ettevaatlik. Arvestada tuleb ka sellega, et tegemist on eneseraporteeritud 
tulemustega – õpilase hinnanguga oma teadmistele, hoiakutele ja oskustele.
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Tagasisidelehe näidis

Hoiakute ja praktikate puhul ei saa öelda, et üks oleks hea ja teine halb, vaid 
saab kirjeldada nende efektiivsust, kas tegu on elutervete ja edasiviivate hoia-
kutega. Tulemusi võiks kasutada selleks, et neist aspektidest lähtuvalt õpilasele 
individuaalset tagasisidet anda.

3. Tulemused

Kirjutamisprotsess

Dimensioon Õpilase tulemus*
Kooli keskmisega 
võrreldes

Eesti keskmisega 
võrreldes

Tagasiside arvesse        
võtmine

2,5 madalam madalam

Teksti ümberkirjutamine 2,3 madalam sama

Oma teksti planeerimine 2,9 kõrgem kõrgem

* Tulemused on hinnatud 5-pallisel skaalal, kus kõrgem punktisumma näitab kõrgemat 
pädevuse taset.

Kirjutamisalased hoiakud

Dimensioon Õpilase tulemus*
Kooli keskmisega 
võrreldes

Eesti keskmisega 
võrreldes

Prokrastinatsioon 3,1 madalam sama

Kirjutamiskramp 3,2 madalam madalam

Kaasasündinud anne 2,7 kõrgem kõrgem

* Tulemused on hinnatud 5-pallisel skaalal, kus kõrgem punktisumma näitab kõrgemat 
pädevuse taset.

Tagasiside:

Dimensioonide keskmisi võrreldes näeme, et õpilasel on kirjutamisprotsessi 
dimensioonides oma koolikaaslastest madalam pädevus tagasiside arvesse võt-
mise ja teksti ümberkirjutamise osas. Koolikaaslastega võrreldes kõrgem pädevus 
ilmneb aga oma teksti planeerimise osas. See tähendab, et õpilane ei oska või ei 
soovi arvestada oma teksti loomisel talle antavat tagasisidet ning ei kujunda oma 
teksti (sellest tulenevalt) ümber. Küll aga pühendab ta koolikaaslastest rohkem 
aega teksti planeerimisele.
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Tagasisidelehe näidis

Hoiakute dimensioonides on õpilasel samuti koolikaaslastest madalam tase 
prokrastinatsiooni ja kirjutamiskrambi osas, kaasasündinud ande dimensiooni 
puhul on aga selle õpilase pädevus koolikaaslaste omast keskmiselt kõrgem. 
Õpilase hoiakud näitavad, et kirjutamiskrampi ning kirjutamisega alustamise 
edasilükkamist esineb selle õpilase puhul vähem, samas on ta kaaslastest enam 
veendunud, et kirjutamine on kaasasündinud anne ehk miski, mida lihtsalt osa-
takse või ei osata, st ta peab seda vähemal määral arendatavaks pädevuseks kui 
kaasõppijad.

Suhtluspädevuse, konkreetsemalt kirjutamisalase pädevuse taseme kohta taga-
sisidet andes tuleks keskenduda sellele, milline on õpilase teadlikkus oma kir-
jutamisega seotud hoiakutest ja praktikatest.

Kirjutamisprotsessi puhul saab suunata õpilast mõtlema nt järgmistele küsimustele:
1. Kas õpilane on töö valmimise eri etappides esitanud õpingukaaslastele 

tagasisidestamiseks mustandeid? Kas mustandeid on olnud üks, kaks või 
rohkem? 

2. Kas õpilane on oma teksti mustandile saadud tagasisidest lähtuvalt täien-
danud?

3. Mil viisil on õpilane oma teksti ümber kirjutanud, st millist tüüpi muuda-
tusi (pindmisi muudatusi või teksti süvastruktuuri tasandil parandusi) ta 
mustandis pärast tagasiside saamist teeb?

Nende küsimuste eesmärk on suunata õpilast teadlikult analüüsima oma kir-
jutamisalaseid praktikaid. Mida teadlikum on õpilane efektiivsete praktikate 
rakendamisest, seda kõrgem on ka vastav pädevus.

Hoiakute osas võiks mõelda järgmistele küsimustele:
1. Kas õpilane on esitanud oma kirjaliku töö ning sellele eelnevalt ka oma 

mustandid kokkulepitud ajaks?

2. Kas õpilane on seisukohal, et tema tekstid on hea kvaliteediga ning tal ei 
teki kirjutama asudes kirjutamiskrampi?

3. Kas õpilane teadvustab endale, et kirjutamine ei ole kaasasündinud anne, 
vaid on õpitav ja arendatav?

Nende küsimuste eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust oma kirjutamisalastest 
hoiakutest. Juhul kui mõnes dimensioonis on õpilase hoiak negatiivne, siis on 
võimalik elutervete praktikate rakendamise ning järjepideva teadvustamise abil 
neid hoiakuid parandada.
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Lisaks üldistele aruteludele klassis ja rühmas saab anda õpilasele individuaal-
set tagasisidet. Selleks on mitu võimalust. Esiteks võib paluda õpilastel suht-
luspädevuse hindamisvahendit täita korduvalt (nt pooleaastaste vahedega või 
pärast iga kirjutamisülesande lõpetamist). Sellisel juhul saab eelnevalt esitatud 
näidistabelisse lisada lahtri, milles on kirjas ka selle õpilase eelmis(t)el korral(/
kordadel) ilmnenud dimensioonide keskmised. Sel moel on näha muutused 
õpilaste hoiakutes ja praktikates. Kui õpilase individuaalsed vastused on võr-
reldes eelmise vastamisega paranenud, siis on see märk praktikate ja hoiakute 
paranemisest, st suhtluspädevuse taseme tõusust.

Teiseks võib õpilasega läbi viia individuaalseid arenguvestlusi, lähtudes selle 
õpilase praktikatest (kas õpilane kirjutab mustandeid, kas ta esitab oma kirjalikud 
tööd õigeks ajaks, kas õpetaja on märganud mustandite ja lõppversiooni vahel 
olulist kvaliteedierinevust). Õpetajal on võimalik märgata mõtestatud vestluse 
käigus ka seda, kui õpilase hoiakud ei toeta õpilase arengut, ning seejärel sel-
gitada õpilasele, kuidas hoiakuid parandada ja miks see kasulik on.

Selleks, et saada üldisemat tagasisidet õpilase suhtluspädevuse kohta oma klassi- 
ja koolikaaslastega võrreldes, aga ka nt Eesti keskmise tulemusega võrreldes, 
on muidugi võimalik kõrvutada vastavaid hindamisvahendi dimensioonide 
keskmisi tulemusi. Näiteks kui kirjutamiskrambi dimensioonis on Eesti õpilaste 
keskmine hinnang 2,7, kooli keskmine hinnang 2,6 ning õpilase individuaalne 
hinnang 2,9, siis võib sellest järeldada, et koolis on keskmiselt veidi paremad 
hoiakud kirjutamiskrambi suhtes kui Eestis keskmiselt, ent selle konkreetse 
õpilase hoiakud on halvemad kui Eestis ja ka koolis üldiselt. Selline võrdlus 
annab olulist infot õpetajale selle kohta, kus tema õpilased võrreldes teistega 
asuvad ning millistele aspektidele tuleks suhtluspädevuse arendamisel veel tähe-
lepanu pöörata. Samas ei ole selline tagasiside kasulik õpilasele, kuna ei selgita 
täpsemalt, mis aspektides ja kuidas õpilane oma pädevust edasi arendada saaks.

6.6. Mida reflekteerida?
• Miks on oluline arendada tänases ühiskonnas õpilaste kirjalikku eneseväl-

jendusoskust kui suhtluspädevuse üht komponenti?
• Kuidas arendatakse suhtluspädevust väljaspool ema- ja võõrkeele tundi 

praegu?
• Milliste ainete raames oleks võimalik kirjeldatud sekkumist rakendada?
• Millised on aines kasutatavad kirjalikud tööd ja kas/kuidas oleks võimalik 

neisse põimida protsessikeskse kirjutamise elemente?
• Kuidas võiks suhtluspädevuse sekkumise rakendamine mõjutada õpilaste 

aineteadmiste omandamist?
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6.7. Mida lugeda?

Lõpetuseks anname mõned lugemissoovitused, mis on abiks protsessikeskse 
lähenemise elementidega kirjutamisülesande kavandamisel ja korraldamisel.

Kirjutamisrühma töö korraldamisel soovitame juhinduda Tartu Ülikoolis 
akadeemilise väljendusoskuse (Communicating Science) aine raames loodud 
materjalidest, mis annavad lühiülevaate kirjutamisrühma töökorraldusest, heast 
(kaasõppija) tagasisidest ja oma teksti parandamisest tagasiside põhjal. Need 
materjalid on jõukohased ka õpilastele.

Kirjutamisrühma tööjuhend
• http://communicatingscience.ut.ee/et/resources-et/kirjutamisruhma-

toojuhend/

Kuidas anda head tagasisidet?
• http://communicatingscience.ut.ee/et/resources-et/kuidas-anda-head-

tagasisidet/

Kuidas oma teksti parandada?
• http://communicatingscience.ut.ee/et/resources-et/kuidas-oma-teksti-

parandada/

Praktilised soovitused õpetajatele kirjutamisrühmade tegevuse               
korraldamisel:

• https://drive.google.com/file/d/17MUuIbFuxF2o02141KGmue4tjig08Sf9/
view?usp=sharing

Mustandi koostamise ja tagasiside olulisusest kirjutamisprotsessis saab lugeda 
järgmistest allikatest:

• Jürine, A., Leijen, D. A. J., & Tragel, I. (2014). Akadeemiliste tekstide 
kirjutamine: humaniora. Tartu Ülikool: AVOK – Akadeemilise 
Väljendusoskuse Keskus.

• Jürine, A., Leijen, D. A. J., & Tragel, I. (2017). Tagasiside 
kirjutamisprotsessis. Oma Keel, 34(1), 17–24.

• Jürine, A., & Tragel, I. (2018). Mustandi kirjutamise kunst. Oma Keel, 
36(1), 50–55.

Plagiaadi vältimise õpetamisest eri kirjutamisülesannete kaudu on kirjutanud 
Ilona Tragel ja Anni Jürine:

• Tragel, I., & Jürine, A. (2019). Plagiaadist. Ilma vitsata. Oma Keel, 
38(1), 76–83.



155

Protsessikesksest lähenemisest annab hea eestikeelse ülevaate Anne Uusen:
• Uusen, A. (2006). Kirjutamisest ja kirjutama õpetamisest. Tartu: Atlex.
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7. matemaatika-, looduSteaduSte- ja 
tehnoloogiaalane pädevuS

marguS pedaSte, tauno paltS, tiina kraav, kerli orav-puurand,                  
külli kori, maarja SÕrmuS, kerSti kiviSoo

Selles peatükis vaadeldakse matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloo-
giaalast pädevust kui komplekssete probleemide lahendamise oskust. 
Seejuures eristatakse kolme viisi probleemide lahendamiseks – matemaa-
tiline, uurimuslik ja algoritmiline. Kõigi nende ühisosana tuuakse välja 
süsteemne samm-sammuline lähenemine, mille rakendamisel erinevate 
ainekursuste õppimisel võib oodata positiivset efekti selle üldpädevuse 
erinevatele alaosadele. Selle efekti saavutamiseks on aga vaja järjepidevalt 
süsteemse mõtlemise ja tegutsemise ülesandeid kavandada läbi kõigi 
ainekursuste ning võtta ka aega õpikogemuse reflekteerimiseks.

7.1. Mis on matemaatika-, loodusteaduste- ja 
tehnoloogiaalane pädevus?

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus on gümnaasiumi 
riiklikus õppekavas defineeritud kui „suutlikkus kasutada matemaatikale ja 
loodusteadustele omast keelt, sümboleid, meetodeid ja mudeleid, lahendades 
erinevaid ülesandeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; mõista loodusteaduste 
ja tehnoloogia tähtsust ning mõju igapäevaelule, loodusele ja ühiskonnale; mõista 
teaduse ja tehnoloogiaga seotud piiranguid ja riske; teha tõenduspõhiseid otsuseid 
erinevates eluvaldkondades; kasutada uusi tehnoloogiaid loovalt ja uuendus-
meelselt“ (Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2011). See definitsioon on suhteliselt 
pikk ja seega raskesti hoomatav. Niisamuti on ebaselge, kas nimetatud pädevuse 
kolm alapädevust – matemaatika, loodusteadused ja tehnoloogia – peaks olema 
vaadeldavad pigem eraldi või alati ühiselt koos. Koolides õpetatakse igaühe 
jaoks eraldi ainekursuseid ja harva kohtab ainekursust, kus need kolm oleks 
sisuliselt lõimitud või oleks hinnatud komplekspädevust. Siiski, ainekesksusest 
eemaldudes võib olla mõnevõrra lihtsam tunnetada, et neil kolmel on midagi 
ühist ja üldist, mida võikski nimetada üldpädevuseks.

Sarnaselt gümnaasiumi riiklikus õppekavas nimetatud ainekursustele käsitle-
takse ka teaduskirjanduses matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase 
pädevuse all tihti vastavate õppeainete sisuga seotud pädevusi ning neid kolme 
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osa ühte pädevusse kokku ei panda. Samas on püütud tõusta ainealasest päde-
vusest kõrgemale tasemele ehk siis mõtestada, mis on ühest või teisest pädevu-
sest see, mida oleks oluline arendada ja rakendada sõltumata ainevaldkonnast. 
Nii võib matemaatikaalast üldpädevust teaduskirjanduse põhjal defineerida 
kui võimet tuvastada matemaatika abil avatavaid situatsioone, mõista ja raken-
dada matemaatilist probleemilahendust igapäevaelu situatsioonides ka teistes 
valdkondades ning oskust avada saadud matemaatilisi tulemusi igapäevaelu 
kontekstis. Loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast pädevust on vaadeldud sageda-
mini kompleksselt. Üldpädevusena võib seda defineerida kui võimet kasutada 
loodusteaduslikke ja tehnoloogiateadmisi, küsida küsimusi ja teha põhjendatud 
järeldusi ning seonduvaid otsuseid, et saada aru maailmast ja inimtegevuse taga-
järjel maailmas toimunud muutustest, osata disainida tehnoloogilisi lahendusi 
ja tegutseda nii looduslikus kui ka tehnoloogiarikkas keskkonnas, arvestades 
looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastasmõjusid.

Meie oleme oma uuringutes jõudnud seisukohale – tuginedes nii teoreetiliste 
käsitluste läbitöötamisele kui ka andmete analüüsile –, et matemaatika-, loo-
dusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus on vaadeldav ühe üldpädevusena, mis 
on vajalik komplekssete probleemide lahendamiseks (vt Pedaste, Palts, Kori, 
Sõrmus, & Leijen, 2019). Oleme leidnud, et matemaatika-, loodusteaduste- ja 
tehnoloogiaalase pädevuse all saab eristada kolme dimensiooni: matemaatiline 
probleemilahendamine, uurimuslik pädevus ja algoritmiline mõtlemine. Need 
on rakendatavad palju laiemalt kui pelgalt matemaatikas ning loodus- ja tehno-
loogiaainetes ning on seega vaadeldavad üldpädevusena.

7.1.1. Matemaatiline probleemilahendamine

Erinevalt loodusteaduste- ja tehnoloogiaalasest pädevusest on matemaatikapä-
devust hinnatud Eestis ka varem kui pädevust. Loodusteaduste- ja tehnoloo-
giaalast pädevust on vaadeldud pigem kirjaoskusena. Matemaatikapädevust on 
käsitlenud Anu Palu ja Eve Kikas (2015) põhikooli 3. kooliastme kontekstis. 
Palu ja Kikas tuginesid riikliku õppekava varasemale versioonile, kus eristati 
matemaatikapädevus ning kirjeldati seda kui suutlikkust kasutada matemaatikale 
omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevate ülesannete lahendamisel kõigis 
elu- ja tegevusvaldkondades (Põhikooli riiklik õppekava, 2011). Kui enamasti 
käsitletakse pädevusena teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumit, siis riikliku 
õppekava kohaselt keskendutakse teadmistele ja oskustele. Palu ja Kikas (2015) 
eristavad täpsemalt kolme omavahel seotud matemaatika valdkonda, mis on 
vaadeldavad ka dimensioonidena: 1) protseduurilised teadmised ja oskused,    
2) mõistelised teadmised ja 3) probleemide lahendamine.

Rahvusvahelise OECD (2003) definitsiooni põhjal võib matemaatikapädevu-
seks nimetada võimet tuvastada matemaatika abil avatavaid situatsioone, 
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mõista ja rakendada matemaatikat ning teha põhjendatud otsuseid mate-
maatika rolli kohta oma elus konstruktiivse ja reflekteeriva kodanikuna 
(„the capacity to identify, understand, and engage in mathematics as well as 
to make well founded judgments about the role that mathematics plays in an 
individual’s current and future life, in his social life and as a constructive and 
reflective citizen“ (OECD, 2003, lk 23)). Kui kõrvutada seda Palu ja Kikase 
(2015) väljatooduga, siis esiteks on meie poolt esitatu laiem, tuues fookusesse ka 
matemaatika rolli erinevates elulistes situatsioonides ja karjääriplaneerimisel. 
Kuna käesolevas käsiraamatus keskendume gümnaasiumiõpilaste üldpädevus-
tele, siis on see täiendus eriti oluline. Teiseks on sellel definitsioonil selgemalt 
üldpädevust kirjeldavad tunnused – vähem on tähelepanu matemaatikale omastel 
mõistetel ja rohkem igapäevaelulistel situatsioonidel, mille mõistmisel, avamisel 
ja lahendamisel saab rakendada matemaatikapädevust. Nende kahe definitsiooni 
ühiseks jooneks on aga see, et matemaatikapädevust saab rakendada probleemide 
lahendamiseks. Palu ja Kikase poolt on probleemide lahendamine toodud välja 
eraldi mõistena, kuid ka protseduurilised teadmised ja oskused on vajalikud 
probleemide lahendamiseks. OECD definitsioonis viidatakse situatsioonidele ja 
otsuste tegemisele, mis samamoodi näitavad matemaatikapädevuse vajalikkust 
probleemide lahendamiseks. Seega võib nende kahe allika analüüsi põhjal välja 
tuua, et matemaatikapädevus on vaadeldav üldpädevusena kui matemaatiline 
probleemilahendamine.

Mitmed teised autorid on matemaatikapädevuse puhul eristanud valdkondlikke 
ja kognitiivseid dimensioone (Hyde, Fennema, & Lamon, 1990; Harks, Klieme, 
Hartig, & Leiss, 2014). Valdkonna dimensioonid on pigem seotud matemaatika 
kui õppeainega, mitte aga matemaatika kui üldpädevusega, mida tuleks ja saaks 
arendada kõigis õppeainetes.

Kognitiivsed dimensioonid on Nissi (2003) järgi järgmised: matemaatiline mõt-
lemine; matemaatiliste probleemide püstitamine ja lahendamine; matemaati-
line mudeldamine (modeling); matemaatiliste üksuste esitamine (representing 
mathematical entities); matemaatiliste sümbolite ja formalismide (formalisms) 
käsitlemine; suhtlemine matemaatikas, matemaatikaga ja matemaatikast (in, 
with, about math); abivahendite ja tööriistade kasutamine (making use of aids 
and tools); ning matemaatiline põhjendamine (reasoning mathematically). PISA 
raamistikus kasutatakse muudetud kujul sarnaseid kognitiivseid dimensioone: 
matemaatiliste situatsioonide sõnastamine (formulating situations mathema-
tically), matemaatiliste mõistete, faktide, protseduuride ja põhjenduste kasuta-
mine (employing mathematical concepts, facts, procedures, and reasoning) ning 
tulemuste tõlgendamine, rakendamine ja hindamine (interpreting, applying, 
and evaluating mathematical outcomes) (OECD, 2013). TIMSSi raamistikus on 
kognitiivseteks dimensioonideks teadmine (knowing), rakendamine (applying) 
ja põhjendamine (reasoning) (Mullis jt, 2009). Eristatakse ka veidi erinevaid 
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kognitiivseid dimensioone. Näiteks Livne ja Milgram (2006) eristavad kahte 
kognitiivset dimensiooni: akadeemiline ja loominguline (academic and creative). 
Akadeemiline dimensioon hõlmab aritmeetilisi oskusi, mida on vaja koolis 
heade hinnete saamiseks. Loominguline dimensioon hõlmab aga oskusi must-
rite ja suhete mõistmiseks, kasutades kompleksset ja mitte üksnes algoritmilist 
mõtlemist, oskusi mõelda originaalselt matemaatilistes sümbolites, mis viib 
rohkem kui ühe strateegia või lahenduseni. Kõik need dimensioonid on aga 
samuti vaadeldavad matemaatilist probleemilahendust toetavatena.

Matemaatiline probleemilahendamine koosneb üldiselt viiest etapist: 1) probleemi 
leidmine kontekstist, 2) probleemi matemaatiline modelleerimine, 3) probleemi 
lahendamise strateegia valimine, 4) valitud strateegia rakendamine ja 5) tule-
muste tõlgendamine (modifitseeritud Leong jt, 2014, põhjal).

Esimeses etapis esitatakse õpilasele reaaleluline situatsioon, millest tuleb üles 
leida probleem. Näiteks: 

Jaana soovib reede õhtul sõita Tallinnast Otepääle. Selleks, et Otepääle koju 
jõuda, tuleb tal sõita bussiga Tartusse ning seejärel järgmise bussiga Otepääle. 
Buss A hakkab kell 18.00 Tallinnast Tartu poole sõitma keskmise kiirusega 
75 km/h. Buss B hakkab Tartust sõitma 20.45. Tartust Otepääle sõidab buss 
50 minutit. Otepää-Tartu vahemaa on 42 km. Tartu-Tallinna vahemaa on 186 
km. Tallinna ja Otepää vaheline lühim vahemaa on 214 km. Viimane buss 
Otepääle väljub 20.45. Kas Jaana jõuab reedel koju? Põhjenda oma arvamust.

Selle ülesande juures on välja toodud tavaeluline olukord, kus Jaana seisab 
silmitsi sõltuvusega busside aegadest. Ülesanne on tavasituatsioonile omaselt 
koormatud rohkemate andmetega, kui probleemi lahendamiseks vajalik on, ning 
mõnda fakti on dubleeritud. Probleemi lahendaja ülesanne on leida situatsiooni 
kirjeldusest olulised tegurid ning hinnata ajafaktorit. Oluline on ka anda üles-
andele vastus – küsitud on, kas Jaana jõuab reede õhtul koju ehk kas ta jõuab 
õigeaegselt bussile.

Probleemi matemaatilise modelleerimise faasis leitakse võtmetegurid või tee-
mad, mis on ülesande lahendamisel olulised. Näiteks välja toodud situatsiooni 
kirjelduses on olulised bussi A väljumise aeg, kiirus ja teepikkus Tallinna ja 
Tartu vahel ning bussi B väljumise aeg, kuid vahemaad Otepää ja Tartu vahel 
ning Tallinna ja Otepää vahel on ebaolulised.

Probleemi lahendamiseks sobiva strateegia valimise faasis tuleb õpilasel leida, 
millist strateegiat ta ülesande lahendamiseks kasutab. Enim kasutatavad stra-
teegiad on lihtsama analoogilise ülesande lahendamine, andmete korrastamine, 
arukas oletamine ja testimine, arutlemine tagasisuunas, teistsuguste vaatenurkade 
leidmine, joonise tegemine, piirjuhu uurimine jne. Siinkohal on ka oluline, et 
õpilane oskaks strateegiavalikut põhjendada ning lahenduskäiku planeerida.
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Valitud strateegia rakendamise faasis lahendatakse ülesanne. Seejuures võrrel-
dakse lahenduskäiku algselt planeerituga ning valitud strateegia otstarbekust. 
Tulemuste tõlgendamise faasis hinnatakse lahenduse realistlikkust nii mate-
maatilises kui tavaelulises tähenduses ning samuti tulemuse headust. Näiteks 
käesolevas näiteülesandes leitakse, et Tallinnast väljuv buss jõuab Tartusse 
varem kui kell 20.30. Seega jõuab Jaana ümber istuda Otepää bussile, mis väljub 
Tartust 20.45, ja jõuab reede õhtuks koju.

Kokkuvõttes on matemaatiline probleemilahendamine tsükliline protsess, mis 
tähendab, et kui ülesande lahendamiseks valitud strateegia ei sobi, siis võib 
liikuda tagasi ja kasutada ülesande lahendamiseks teist strateegiat.

7.1.2. Uurimuslik pädevus

Uurimuslik pädevus kirjeldab suuresti loodusteadustealast pädevust, mille puhul 
võib lisaks uurimuslikule pädevusele eristada veel otsusetegemise pädevust ning 
loodusteaduslikke teadmisi (vt Pedaste, Brikker, Rannikmäe, Soobard, Mäeots, 
& Reiska, 2017). Samas hõlmab ka uurimuslik tegevus otsusetegemist protsessi 
erinevates etappides ja olemasolevate teadmiste kasutamist või uute loomist uuri-
muslikus protsessis. Otsuste tegemise oskust võib vaadelda ka üldpädevusena, 
mille rakendamisel on peamiseks põhimõtteks see, et hea otsuse tegemiseks on 
vaja arvestada erinevat liiki põhjustega. Näiteks tuleb otsuste tegemisel sageli 
arvestada teaduslike põhjendustega, kuid lisaks ka eetiliste, moraalsete, majan-
duslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja teiste põhjendustega. See loetelu viitab 
otsuse tegemisele kui millelegi veelgi üldisemale kui pelgalt loodusteadus-
tealane üldpädevus. Seetõttu oleme oma käsitluses jätnud loodusteadustealase 
üldpädevuse käsitlemisel otsusetegemise oskuse kõrvale. Loodusteadustealase 
pädevuse kontekstis vaadeldavad teadmised on aga pigem ainespetsiifilised ja 
seetõttu ei ole üldpädevuse avamisel mõistlik neile ka keskenduda. Erandiks 
on vaid üldisemad teadmised, näiteks teadmised uurimuslikust protsessist, selle 
etappidest, nende läbimisel olulistest nüanssidest jne. Seega kokkuvõttes võib 
uurimuslikku pädevust vaadelda suhteliselt samaväärsena loodusteadustealase 
üldpädevusega. 

Erinevate allikate sünteesile tuginevalt (vt de Jong & van Joolingen, 1998; Pedaste 
jt, 2015b; Zachos jt, 2000; Wilhelm, 2001) võib uurimuslikku pädevust definee-
rida kui võimet otsida maailmas toimuvate protsesside kohta iseenda jaoks 
seaduspärasusi, püstitades küsimusi või hüpoteese ja vastates neile või 
kontrollides neid andmetele tuginevalt. Uurimuslikus töös kasutatakse ena-
masti tsüklilist protsessi, mille põhjal on koostatud ka uurimusliku õppe mudel, 
milles eristatakse viit üksteisega seotud etappi (vt joonis 1): 1) suunaseadmine,  
2) probleemi avamine, 3) uurimine, 4) järeldamine ja 5) arutelu (Pedaste jt, 2015).
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Joonis 1. Uurimusliku õppe etapid (Pedaste jt, 2015b põhjal)

Neist etappidest neli on üldjuhul üksteisele järgnevad, kuigi mõnikord alusta-
takse reaalselt probleemi lahendamist näiteks probleemi avamise etapist ja alles 
seejärel liigutakse suunaseadmise juurde või ilmneb uus probleem järelduste 
tegemisel ning seejärel liigutakse selle uue probleemi avamise etappi. Neist 
viiest üldisest etapist erandlik on arutelu etapp, sest see võib fookusesse tõusta 
alles kogu uurimisprotsessi lõpus, kuid ka iga etapiga seonduvalt enne ühest 
etapist teise liikumist või isegi ühe konkreetse etapi läbimise ajal. Arutelu etapp 
on sotsiaalkonstruktivistlikust õpikäsitusest lähtudes oluline, sest see toetab 
õppimist kaasõpilastelt ja kaasõppijatega üheskoos, tugine-
des jagatud eelteadmistele ja erinevalt tajutud kogemustele 
õpiprotsessis. Oma mõtete avamine teistele aitab esmalt ise-
endal, aga seejärel teistel märgata täpsustamisvajadust näiteks 
arusaamades. Uurimistöö lõpus olev arutelu viib sageli uute 
suundade seadmisele, samas kui uurimise või järeldamise 
etapis leitu põhjal võib ilmneda vajadus liikuda tagasi näi-
teks probleemi avamise etappi. Uurimuslikku õpet selgitab 
ka YouTube’i keskkonnast leitav video aadressil https://bit.ly/uurimuslikope.
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Uurimuslik ülesanne algab suunaseadmise etapiga, kus tutvutakse olukorra kir-
jeldusega ning sõnastatakse selle põhjal probleem. Olukorra kirjeldus ja ülesanne 
probleemi sõnastamisel võib olla näiteks selline: 

11.b klassil toimusid inglise keele tunnid teisipäeva hommikuti kell 8.55 ja 
neljapäeva pärastlõunati kell 14.50. 11.b klassi õpilased Kaur ja Laura mär-
kasid, et hommiku poole toimuvates inglise keele tundides on neil lihtsam uusi 
sõnu õppida kui pärast lõunat toimuvates inglise keele tundides. Pärast lõu-
nat on nad tavaliselt väsinud ja siis ei jää enam uued sõnad nii hästi meelde. 
Klassikaaslastega rääkides leidsid nad, et ka mõned teised õpilased on seda 
märganud, kui mitte kõik. Kaur ja Laura otsustasid inglise keele õpetajaga 
rääkida, et millest võib tulla see, et neil on hommikuti lihtsam uusi sõnu õppida 
kui pärast lõunat. Õpetaja ütles, et uute sõnade õppimisel on oluline roll töö-
mälul ning andis Kaurile ja Laurale ülesandeks uurida oma klassikaaslaste 
töömälu erinevatel kellaaegadel. Nende ülesandeks oli teada saada, millal on 
kõige parem õppida. Loomulikult teadsid Kaur ja Laura, et kõigepealt on vaja 
enne uurida töömälu mõjutavaid tegureid.

Antud näites võiks probleemiks olla „Millised tegurid mõjutavad töömälu?“.

Probleemi avamise etapis uuritakse olemasolevat infot probleemi kohta ning 
sõnastatakse probleemile vastav uurimisküsimus ja/või hüpotees. Vaadeldavas 
näites võiks uurimisküsimuseks olla „Kuidas kellaaeg mõjutab töömälu?“.

Uurimise etapis planeeritakse vaatlus või eksperiment uurimisküsimusele vas-
tuse leidmiseks ja/või hüpoteesi kontrollimiseks. Seejärel viiakse vaatlus või 
eksperiment läbi ehk kogutakse andmed. Uurimise etapp lõpeb andmete ana-
lüüsimise ja tõlgendamisega. Järeldamise etapis esitatakse põhilised järeldused, 
et ka teistele oleks arusaadav, mida õpiti. Arutelu etapis toimub suhtlemine ja 
refleksioon, et saada teistelt tagasisidet ja õpitu ise süsteemselt läbi analüüsida. 
Hästi oluline on leida õige viis tulemuste esitamiseks, et need oleksid teistele 
võimalikult lihtsasti arusaadavad – näiteks tuleb kaaluda, kas on mõistlik esi-
tada tulemused tekstina, skeemina, tabelina või hoopis diagrammina, kuidas 
rõhutada kõige olulisemat ja esitada kõik võimalikult lühidalt ning sihtrühmale 
lihtsasti mõistetaval viisil, kasutades sobivat sõnavara, visualiseerimise viise 
ja sümboleid. Reflekteerimisel on oluline süsteemne lähenemine – tuleb oma 
õpikogemust erinevate nurkade alt kirjeldada, analüüsida erinevate tegevuste 
tagamaid ja hinnata tõenditele tuginevalt, kuidas üks või teine tegevus õnnestus. 
Lõpuks tuleb arutelus leida see, mis vääriks uutes samalaadsetes situatsiooni-
des uuesti tegemist ja mis muutmist. Reflekteerida on sageli hea teistega koos, 
sest arutelus on kasulik uute ideede leidmiseks tugineda ka teiste kogemustele, 
tõlgendustele ja teadmistele.
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7.1.3. Algoritmiline mõtlemine

Algoritmilise mõtlemise pädevus on seotud nii matemaatika- kui ka tehnoloo-
giapädevusega. Seda võib defineerida kui võimet lahendada probleeme läbi 
mõtteprotsessi, kus lahendused on esitatud sellises vormis, et neid oleks 
võimalik läbi viia infotöötluse agendil (Wing, 2006). Infotöötluse agendi all 
mõeldakse siin arvutit, robotit, masinat või ka näiteks inimest. See tähendab, et 
ükskõik kas masin või inimene saab samm-sammult teatud etappe läbides jõuda 
mingi probleemi lahendamisel soovitud tulemuseni.

Algoritmilise mõtlemise puhul on teoreetiliselt eristatud enam dimensioone, 
kuid meie oma uuringutes on andmetele tuginevalt ilmnenud võimalus eristada 
vaid kahte: 1) algoritmiline disain ning 2) mustrite äratundmine ja loogika.

Algoritmilise disaini dimensioon tähendab samm-sammulise lahenduskäigu 
disainimist ja selle analüüsi. Selle rakendamisel eristatakse kolme etappi:

1. Abstraheerimine – otsustamine, millised detailid on probleemi lahenda-
misel olulised ja millised võib kõrvale jätta.

2. Samm-sammuliste juhiste disain – samm-sammuliste, seadmele või ini-
mesele mõeldud juhiste disainimine.

3. Hindamine – kogu protsessi efektiivsuse, ressursikasutuse ja tulemuste 
analüüsimine.

Algoritmilist disaini rakendame igapäevaelus näiteks kokaraamatu retseptide 
koostamisel ja järgimisel. Samamoodi on aga koostatud ka programmid pesu-
masina või robottolmuimeja töötamiseks.

Mustrite äratundmise ja loogika dimensioon tähendab erinevate lahenduskäikude 
ja loogikamustrite äratundmist ja rakendamist. Selle rakendamisel eristatakse 
samuti kolme etappi:

1. Osadeks võtmine – probleemi jagamine väiksemateks lihtsamini lahendata-
vateks osadeks.

2. Loogika – loogika kaudu mitte-algoritmiliste ülesannete lahendamine, mis 
nõuab põhjendatud juhtumianalüüsi.

3. Üldistamine ja mustrid – võime üldistada probleemi lahendust selliselt, et see 
on ülekantav teistele sarnastele probleemidele, millel on sarnased tunnused.

Mustrite äratundmise ja loogika kohta käivaks igapäevaeluliseks näiteks on 
kiireima tee leidmine ühest linnast teise, arvestades liikluskoormust. Veel 
rakendame samasuguseid võtteid näiteks labürindist väljumiseks kiireima tee 
leidmisel, pliiatsite pikkuse järgi sorteerimiseks efektiivseima viisi leidmisel 
või malemängus võiduks vajalike käikude leidmisel.
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7.2. Kuidas matemaatika-, loodusteaduste- ja 
tehnoloogiaalast pädevust arendada?

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevuse arendamiseks on 
enamasti lahendatud probleemülesandeid, mis keskenduvad vastavate oskuste 
arendamisele. Ehk siis lahendatud ülesandeid, mis eeldavad matemaatilist prob-
leemilahendamist, uurimuslikku lähenemist või algoritmilist mõtlemist. Samas 
võib kõigis nendes alapädevustes ja lahendusstrateegiates näha sarnasust, mis 
lubab välja töötada ka üldisema matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase 
pädevuse kui üldpädevuse arendamise strateegia. Järgmisena tutvustame esmalt 
eraldi ülesandeid ühe või teise alapädevuse arendamiseks eelkõige spetsiifilistel 
ainekursustel ja seejärel üldist strateegiat nende alapädevuste kompleksseks 
arendamiseks väga erinevates ainevaldkondades.

7.2.1. Matemaatilise probleemilahendamise pädevuse 
arendamine

Palu ja Kikas (2015) märgivad, et põhikooliõpilastel puuduvad kogemused mate-
maatikas omandatud teadmiste rakendamisega teistes elu- ja tegevusvaldkon-
dades, st matemaatika õpetamine ei ole kuigi hästi toetanud üldist probleemi-
lahendusoskuste ja matemaatikapädevuse arendamist. Seega on matemaatilise 
probleemilahendamise pädevuse arendamiseks vaja lahendada sobivaid üles-
andeid matemaatiliste meetoditega ka teistel ainekursustel ning teha õpilastega 
peetavates aruteludes see matemaatiline komponent nähtavaks. Näiteks võib 
lugemise järel matemaatiliselt analüüsida üht Eesti koolides kasutatavat tüvi-
teksti, A. H. Tammsaare romaani „Tõde ja õigus“, kui kujutada ajaskaalal seda, 
kuivõrd palju on erinevad romaanitegelased ühel või teisel ajahetkel tähelepanu 
all (ning kas nad on seejuures esitatud positiivsete või negatiivsete tegelastena). 
Selline lähenemine arendab oskust kujutada situatsioone süstematiseeritult, 
kasutades sümboleid ja kvantitatiivset lähenemist. Nii koostatud ajatelg või-
maldab saada mahukast teosest terviklikuma ülevaate ja seda paremini mõista. 
Kirjanduse õpetajale võiks sellise lähenemise eriti atraktiivseks muuta asjaolu, 
et keeruline on objektiivselt hinnata, kas tegelast on esitatud positiivse või nega-
tiivse tegelasena: hea kirjaniku tunnus on see, et tal ei ole mustvalget suhtumist 
oma tegelastesse ja ka lugejate hinnangud on ilmselt väga erinevad, st ka ajatelje 
koostajal võib olla keeruline otsustada, kas mingil ajahetkel kujutatakse tegelast 
positiivse või negatiivsena.

Samalaadseid ülesandeid saab välja mõelda erinevate oskuste kohta, mis on vaja-
likud probleemide matemaatilisel lahendamisel. Probleemülesannete lahendamise 
oskus kätkeb endas näiteks oskust vaadelda, katsetada, analüüsida (tervikut ala-
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osadeks jaotada), sünteesida (üksikosi kokku panna), üldistada, konkretiseerida, 
kasutada analoogiaid, induktiivselt ja deduktiivselt järeldada ja loovalt mõelda. 
Selleks, et probleemülesannete lahendamise oskus kujuneks ning süveneks, 
tuleks õpilastele tutvustada üldiseid lahendusstrateegiaid (nt skeemi või joonise 
tegemine, seaduspärasuste ja mustrite leidmine, lihtsama juhu vaatlemine, kõigi 
võimaluste väljatoomine, arutlemine tagasisuunas, piirjuhu vaatlemine jne) 
(Lepmann, 2011). Nii nende strateegiate kui kogu probleemülesande lahendamise 
etappide tutvustamise põhiülesanne võib jääda matemaatikaõpetaja kanda, kuid 
seejärel on võimalik neid oskusi edukalt rakendada erinevates õppeainetes, eelda-
des, et ka nende ainete õpetajad on vastavate etappide ja strateegiatega tuttavad.

Mõningaid suuniseid üldpädevuste kujundamiseks ainevaldkonniti annab 
ka gümnaasiumi riiklik õppekava (Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2011). 
Matemaatikapädevusega seonduvalt on näiteks välja toodud, et keel ja kirjandus 
ning võõrkeelte valdkonnad tegelevad muu hulgas teabegraafika ja visuaalselt 
esitatud info lugemisega, selle seostamisega sõnalise teabega ning tõlgenda-
misega. Loodusainetes rakendatakse matemaatilisi oskusi mõõtmistulemuste 
analüüsimisel ja tulemuste üldistamisel. Sotsiaalainetes analüüsitakse erineval 
kujul esitatud statistilisi andmeid ning tehakse nende põhjal järeldusi, kasuta-
takse matemaatilisi sümboleid ja meetodeid ülesandeid lahendades ja tulemusi 
kontrollides. Kunstiainetes sõnastatakse probleeme, arutletakse lahenduste üle, 
põhjendatakse valikuid ja analüüsitakse tulemusi. Kehalises kasvatuses tegele-
takse matemaatikale omase keele, seoste ja meetodite kasutamisega.

7.2.2. Uurimusliku pädevuse arendamine

Uurimusliku pädevuse arendamiseks kasutatakse kahte liiki ülesandeid: a) ter-
viklikule uurimisprotsessile keskenduvaid või b) ühele osale keskenduvaid. 
Tervikliku uurimusliku protsessi läbimine on ajamahukas ja seetõttu ei pruugi 
olla võimalik seda väga sageli teha. Kooliprogrammis ei pruugi olla võimalik 
õppida kuigi paljusid teemasid uurimuslikul viisil, sest selleks ei ole piisavalt 
aega. Samas on erinevatest uuringutest teada, et uurimuslikul viisil õppimine 
on oluliselt efektiivsem kui teiste laialdaselt kasutatud õppimise meetoditega. 
Alfieri, Brooks, Aldrich ja Tenenbaum (2011) leidsid oma metaanalüüsis, et see 
on 30% tõhusam ning Furtak, Seidel, Iverson ja Briggs (2012) leidsid, et see 
on isegi 50% tõhusam kui traditsioonilisemad õppimise viisid. Seetõttu peaks 
kaaluma, millised õpitavad teemad on niivõrd olulised, et väärivad uurimusliku 
õppe kasutamist.

Minimaalne ajakulu uurimusliku tervikliku töö tegemiseks on kogemuspõhiselt 
üks 45-minutiline koolitund. Nii lühikese ajaga uurimusliku õppe läbiviimi-
seks on vaja tugevat õpetajapoolset suunamist. Üldiselt eristataksegi avatud ja 
suunatud uurimuslikku õpet ja uuringutele tuginevalt on leitud, et teiste õppe-
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meetoditega võrreldes on uuritavate seaduspärasuste tundmaõppimiseks parim 
viis just suunatud uurimuslik lähenemine. Seejuures sobib suunamise aluseks 
uurimusliku õppe tsükkel – õpilastele tuleb anda ülesanded, milles tuleb läbida 
kõik eelnevalt tutvustatud viis etappi. Üks selline töölehele tuginev õpiprotsess 
on kirjeldatud ja avatud YouTube’i keskkonnast leitavas videos aadressil https://
bit.ly/uurimusliktoo. Selles näites tuleb õpilastel esmalt suunaseadmise etapis 
määratleda probleem, seejärel probleemi avamise etapis sõnastada konkreetsem 
uurimisküsimus ja selle oletatav vastus ehk hüpotees. Järgnevalt kavandatakse 
katse, millega hüpoteesi kontrollida, valitakse katse läbiviimiseks vajalikud 
vahendid ja materjalid, viiakse katse vastavalt plaanile läbi, kogutakse andmed 
ning analüüsitakse neid järelduste tegemiseks. Lõpuks püütakse arutelus hinnata 
kogu õpiprotsessi ja leida, mida võiks edaspidi samamoodi 
või teisiti teha. Kirjeldatud näites on uuritav probleem loo-
dusteaduslik, kuid samasuguseid etappe saab rakendada ka 
muude valdkondade probleemide lahendamisel. Õpetaja 
ülesandeks võib olla selliste probleemide väljamõtlemine 
ja töölehtede ettevalmistamine, kuid selle ülesande võib jätta 
ka õpilastele – õpilased omandavad uurimuslikke oskusi ka 
läbi teistele õpilastele töölehtede koostamise.

Lisaks ise ülesannete koostamisele on väga hea võimalus kasutada teiste koos-
tatud ülesandeid ja vajadusel neid kohandada. Kaks Eesti teadlaste osalusel 
koostatud uurimuslike oskuste panka on keskkonnad Go-Lab (http://golabz.eu) 
ja Uuringulaegas (http://arkofinquiry.eu). Mõlemad neist toetavad eelnevalt 
tutvustatud viie-etapilise uurimusliku tsükli rakendamist: suunaseadmist, prob-
leemide avamist küsimuste ja hüpoteeside kaudu, andmekogumise kavandamist 
ja läbiviimist, andmete analüüsimist ja järelduste tegemist ning uurimistööga 
seonduvat arutelu. Go-Labi keskkonnas on kirjeldatud sadu uurimusliku õppe 
ruume, millest igaühes lahendatakse üks probleem tuginedes uurimusliku õppe 
mudelile (vt joonis 2). Need probleemid katavad erinevaid loodusteaduslikke 
valdkondi nagu bioloogia, keemia, keskkonnaharidus, kuid ka matemaatikat ja 
tehnoloogiat. Samas on Go-Labi keskkonnas väga lihtne võtta ette mõni ole-
masolev elektrooniline tööleht ja teha selle põhjal uus tööleht ükskõik millises 
valdkonnas probleemi lahendamiseks. Go-Labi keskkonna puhul peab veel 
märkima, et selles on uurimuslikul teel lahendatavaid probleeme mõnekümnes 
erinevas keeles. Nii sobib see keskkond ka selleks, et leida ülesandeid õpilastele, 
kelle eesti keele oskus ei ole veel kuigi heal tasemel. Avalikult kõigile kasuta-
miseks olevaid eestikeelseid uurimusliku õppe ruume on Go-Labi keskkonnas 
mõnikümmend. Samas on õpetajal võimalik soovi korral teha lihtsa vaevaga 
koopia mõnest teda huvitavast ingliskeelsest uurimusliku õppe ruumist (mida 
on sadu) ja siis tõlkida ning kohandada selle sisu oma vajadustele. Kui sobivat 
uurimusliku õppe ruumi Go-Labi pangas ei leidu, siis võib ka luua ise täiesti 
uue ruumi, kombineerides keskkonnas leiduvaid uurimuslikku õpet toetavaid 

Uurimuslik 
töö
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rakendusi (näiteks mõistekaardi koostamise, uurimisküsimuse sõnastamise, 
eksperimendi disainimise, andmete vaatamise, järelduste tegemise rakendused) 
ja veebipõhiseid uurimuslikke laboreid (nt algebra, Päikesesüsteemi, valkude 
sünteesi, tuuletunneli, mikroskoobi, elektripaneeli, neuronite, aine olekute muu-
tumise, jõudude ja liikumise laboreid) erinevate tekstide, fotode, videote ja üles-
annetega. Uue uurimusliku õppe ruumi koostamisel suunatakse välja töötama 
materjale ja ülesandeid kõigi uurimusliku õppe tsükli etappide jaoks.

Joonis 2. Kuvapilt Go-Labi uurimusliku õpikeskkonna ülesandest, milles läbitakse 
terviklik uurimuslik tsükkel ja toetatakse erinevaid uurimuslikke oskusi

Uuringulaeka keskkond on sarnaselt Go-Labi keskkonnale välja arendatud rah-
vusvahelises koostöös ning võimaldab leida sadu uurimuslikke ülesandeid, 
mis vastavad eelnevalt kirjeldatud viie-etapilisele uurimusliku õppe mudelile. 
Samamoodi on selles keskkonnas ülesandeid erinevates keeltes. Uuringulaekal 
on aga ka mitmed eripärad. Esiteks ei toeta see uute ülesannete koostamist, vaid 
koondab kokku väga paljudes projektides valminud uurimuslikud ülesanded. 
Teiseks on Uuringulaeka keskkonda koondatud ainult need ülesanded, mis on 
läbinud kvaliteedikontrolli. Nimelt hinnati projekti käigus, kuivõrd vastavad 
erinevad uurimuslikud ülesanded uurimusliku õppe mudelile. Samuti hinnati, 
mil määral võimaldavad ülesanded arendada viie üldise uurimusliku õppe eta-
piga seonduvaid oskusi ja millisel keerukustasemel neid oskusi arendatakse. 
Osa Uuringulaekasse koondatud ülesandeid võimaldab keskenduda eelkõige 
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uurimise etapile ja teine osa näiteks probleemi avamise etapile. Osa ülesandeid 
on pigem algajatele ja teised edasijõudnutele. Nii võimaldab Uuringulaegas leida 
uurimuslikke ülesandeid vastavalt õpilaste tasemele ja õpieesmärkidele – kas 
soovitakse lahendada terviklikku uurimuslikku ülesannet või keskenduda spet-
siifiliselt ühele või teisele etapile. Kuigi keskkonnas ei saa luua uusi ülesandeid, 
on leitud näidiste alusel võimalik neid koostada ka uutes valdkondades, vastavalt 
õppekavast ja õpetaja eesmärkidest tulenevatele vajadustele.

Uuringulaeka keskkond ei sisalda aga ainult kontrollitud kvaliteediga ülesan-
deid, vaid ka mitmeid abimaterjale õpetajale uurimusliku õppe korraldamiseks. 
Põhjalikum ülevaade Uuringulaeka pedagoogilisest ideestikust ja võimalustest 
on avatud projektimeeskonna avaldatud teadusartiklis (Pedaste jt, 2015a), aga 
siinkohal võib välja tuua, et keskkonnas on juhised uurimusliku õppe tulemuslik-
kuse hindamiseks, sh ka õpilaste enesehindamiseks ja kaasõppijate hindamiseks. 
Need ja mitmed teisedki uurimusliku pädevuse hindamist ja arendamist toetavad 
abivahendid tuginevad uurimusliku pädevuse hindamiseks koostatud mudelile, 
mis on esitatud joonisel 3. Nagu jooniselt näha, on Uuringulaekas iga oskuse 
puhul eristatud algaja taset, kesktaset ja edasijõudnu taset. Uurimusliku protsessi 
iga etapi kohta on välja toodud mitmeid eri oskusi. Näiteks suunaseadmise etapis 
on eristatud teemasse sisseelamise, probleemi püstitamise ja muutujate leidmise 
oskused. Algaja peaks oskama aru saada probleemipüstitusest, kesktasemel 
õppija peaks suutma ise probleemi sõnastada ja edasijõudnu seada kahtluse alla 
teiste poolt sõnastatud probleemide korrektsust ja esitada küsimusi, mis aitavad 
probleemi paremini sõnastada.

Kokkuvõttes võib öelda, et laialt kasutatud meetodid uurimusliku pädevuse 
arendamiseks tuginevad süsteemsele uurimuslike ülesannete lahendamisele. 
Sarnaselt matemaatilisele probleemilahendamisele on ka uurimuslikus õppes 
vaja läbida teatud etapid ja osaliselt kattuvad need matemaatilise probleemila-
hendamise etappidega.
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Joonis 3. Uuringulaekas väljapakutud raamistik uurimusliku pädevuse hindamiseks

Uurimuslike oskuste tasemete kriteeriumid 
Abimaterjal õpilase arengu hindamiseks

A TASE B TASE C TASE

Algaja
Oskus aru saada

Uurimisetapp

Oskused
Kesktase
Oskus sõnastada

Edasijõudnud
Oskus küsida

Teemasse sisse elamine

Probleemi püstitamine

Muutujate leidmine

Mõistan lühikest sissejuhatust

Mõistan probleemipüstitust

Leian probleemipüstitusest üles 
muutujad

Oskan sõnastada sissejuhatust

Oskan sõnastada 
probleemipüstitust

Oskan sõnastada muutujaid 
probleemipüstituses

Oskan kahelda sissejuhatuses

Oskan kahelda 
probleemipüstituses

Oskan kahelda 
probleemipüstituse muutujates 

Küsimuste esitamine

Hüpoteeside leidmine

TT*: uurimisplaan

Mõistan uurimisküsimuse seost 
probleemipüstitusega

Saan aru hüpoteesist

Saan aru uurimisplaanist

Andmete kogumine

Andmete analüüs

Tulemuste formuleerimine

TT: monitooring

Oskan koguda andmeid ette antud 
juhiste ja instrumentide abil

Oskan andmeid ette antud juhiste 
järgi analüüsida

Mõistan uurimistulemusi

Suudan järgida uurimisplaani

Oskan koguda andmeid enda 
koostatud juhiste ja instrumentide abil

Oskan andmeid analüüsida enda 
koostatud juhiste järgi (andmete 
valimine, kategoriseerimine, kokku 
võtmine)

Oskan sõnastada ja seletada peamisi 
uurimistulemusi

Oskan selgitada oma tegevust lähtuvalt 
uurimisplaanist

Oskan koguda andmeid enda 
koostatud juhiste ja instrumentide abil

Oskan analüüsida keerukaid andmeid 
enda koostatud juhiste järgi (andmete 
valimine, kategoriseerimine, kokku 
võtmine)

Oskan uurimistulemusi sõnastada ja 
neid detailselt seletada 

Oskan kahelda oma tegevuses ja 
kohandada uurimisplaani

Järelduste tegemine

Tulemuste seostamine

TT: hinnangu andmine

Oskan teha tulemuste põhjal 
järeldusi

Oskan tulemusi seostada 
uurimisküsimuste või 
hüpoteesidega

Tean, et on olemas 5 
uurimisetappi ja oskan kirjeldada 
oma tegevust

Oskan seletada tulemustega 
seotud lihtsamaid järeldusi

Oskan seletada, kuidas minu 
tulemused on seotud 
uurimisküsimuste või 
hüpoteesidega

Oskan kirjeldada 5 uurimisetappi 
ja seletada oma tegevust

Oskan kahelda tulemuste põhjal 
tehtud järeldustes

Oskan kahelda seoses tulemuste 
ja uurimisküsimuste/hüpoteeside 
vahel

Oskan kirjeldada 5 uurimisetappi 
ja uurimise tsüklilist olemust 
ning kahelda oma tegevuses

RRI**: relevantsus

RRI: tagajärjed

RRI: eetika

Oskan mõelda oma tulemuste 
rakendatavuse peale

Oskan mõelda oma tulemuste 
tagajärgede peale

Oskan mõelda, kuidas tulemused 
seostuvad minuga

Oskan esitada ja selgitada oma 
tulemuste rakendatavust

Oskan esitada ja selgitada oma 
tulemuste tagajärgi

Oskan esitada ja selgitada, kuidas 
võiksid tulemused mõjutada 
mind, teisi ja ühiskonda laiemalt

Oskan esitada ja selgitada oma 
tulemuste rakendatavust

Oskan esitada ja selgitada oma 
tulemuste tagajärgi

Oskan esitada ja selgitada, kuidas 
võiksid tulemused mõjutada mind, 
teisi ja ühiskonda laiemalt ning 
arutleda teadusliku uurimise 
olulisuse üle otsuste langetamisel.

Oskan sõnastada 
probleemipüstitusega seotud 
uurimisküsimust

Oskan sõnastada hüpoteesi

Oskan koostada ja selgitada 
uurimisplaani

Oskan sõnastada mitu 
probleemipüstitusega seotud 
uurimisküsimust

Oskan sõnastada mitu hüpoteesi

Oskan kahelda uurimisplaanis ja 
teha selles muudatusi

*TT – teaduslik tunnetus (scienti�c awareness)   **RRI – vastutustundlik teadus ja innovatsioon (responsible research and innovation)
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7.2.3. Algoritmilise mõtlemise arendamine

Algoritmilise mõtlemise oskuste arendamine on sarnaselt matemaatilise prob-
leemilahendamise ja uurimusliku pädevuse arendamisele toimunud valdavalt 
lahendades erinevaid ülesandeid. Enamasti on seda tehtud arvutiprogrammide 
abil lahendatavate ülesannetega. Näiteks on laialt kasutusel Scratchi keskkond 
(https://scratch.mit.edu) – see võimaldab luua oma projekte, kus saab visuaalse 
programmeerimiskeele abil lihtsalt panna töötavaks programmiks kokku üks-
teisele järgnevaid tegevusi, milles kombineeritakse visuaalseid materjale ja 
tekste. Näiteks võib samm-sammult avada, kuidas järgnevad üksteisele erinevad 
fotosünteesi protsessid (vt joonis 4). Selliste projektidega saab õppida mitmel 
erineval viisil. Esiteks saab õpilane analüüsida valmis projekte, näiteks koostada 
skeemi protsessi erinevatest etappidest. Teiseks saab ise koostada uusi pro-
jekte. Selleks peab omandama algteadmised programmeerimisest, aga õppima 
tundma ka protsessi, mida soovitakse projektis modelleerida. Kolmandaks võib 
otsida vigu projektides, mis on teadlikult õppimise eesmärgil koostatud vigaselt. 
Seejuures võib ka hinnata näiteks projektide tõhusust – protsess võib anda õige 
lõpptulemuse, aga olla kirjeldatud liiga keerukalt.

Joonis 4. Scratchi projekt fotosünteesi uurimiseks

Suure hulga eestikeelseid gümnaasiumibioloogia õppimiseks koostatud Scratchi 
mudeleid leiab veebipõhisest gümnaasiumibioloogia õppematerjalide komplektist 
aadressilt https://arhiivi-tiiger.edu.ee/arhiiv/havike/biodigi/. Komplektis on 
lisaks materjalidele ka viide Scratchi juhendile, mille alusel uute projektidega 
alustada.
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Samas on algoritmilise mõtlemise arendamiseks võimalik kasutada ka üles-
andeid, mida saab lahendada paberi ja pliiatsiga ning seejärel saab analüüsida 
lahendust. Selliseid kasutatakse näiteks rahvusvahelisel informaatikavõistlusel 
Kobras (vt https://kobras.eio.ee). Kopra viktoriinikeskkonnas leidub suur hulk 
eesti- ja venekeelseid ülesandeid, mida on kasutatud võistlustel alates 2014. 
aastast. Ülesanded on jagatud kolme keerukuskategooriasse: kõige lihtsamad 
kategoorias benjaminid, vahepealsed kategoorias juuniorid ja kõige keerukamad 
kategoorias seeniorid. Iga ülesande puhul esitatakse ka õiged lahendused.

Näiteks algoritmilise disaini dimensiooni hindamiseks sobiv ülesanne on esi-
tatud joonisel 5. Selles tuleb kuut käsklust õigesti järjestades täita kraana abil 
ülesanne. Selle ülesande lahendamisel on esmalt oluline abstraheerimine – otsus-
tamine, millised detailid on probleemi lahendamisel olulised ja millised võib 
kõrvale jätta. Kuna tegu on suhteliselt lihtsa ülesandega, siis ei ole selles eriti 
ebaolulisi detaile. Järgmiseks on vaja asuda samm-sammuliste juhiste disaini 
juurde: koostada juhised selle kohta, mida peab kraana algseisu arvestades tegema 
(näiteks esmalt liikuma alla, seejärel haarama, siis liikuma paremale, laskma 
lahti jne). Käsklused tuleb sõnastada nii inimesele kui ka masinale arusaadavas 
keeles. Näiteks on oluline detail, mitu sammu paremale tuleb liikuda ühes või 
teises etapis. Lõpuks tuleb hinnata kogu protsessi efektiivsust – kas tulemus 
saavutatakse võimalikult väheste sammudega ja on kirja pandud võimalikult 
lihtsal viisil (näiteks kui käsklused on tähistatud ühe tähega, siis kasutatud ka 
neid tähiseid protsessi kirjeldamiseks). Efektiivsuse hindamisel tuleb hinnata 
ka seda, kas kirja pandud lahendus annab soovitud tulemuse – kas kahe kasti 
asukohad on protsessi lõpuks vahetatud.

Joonis 5. Kopra viktoriinil kasutatud ülesanne algoritmilise disaini oskuste 
hindamiseks

Kopra viktoriinipangas on ka ülesandeid, mis toetavad algoritmilise mõtlemise 
mustrite äratundmise ja loogika dimensiooni. Selline näidisülesanne on esitatud 
joonisel 6. Selle ülesande lahendamisel tuleb eelnevalt tutvustatud juhistest läh-

Kraana juhtimiseks on kasutada 
järgnevad käsklused:

V – vasakule
P – paremale
Ü – üles
A – alla
H – haara
L – lase lahti

Kuidas vahetada kahe kasti asukohad, 
kasutades eeltoodud käskluseid? 

Kirjuta käsud üksteisest tühikutega 
eraldatult.
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tuvalt probleem esmalt väiksemateks lihtsamini lahendatavateks osadeks võtta. 
Konkreetne näide on taaskord suhteliselt lihtne ja piisab sellest, et tuleb leida 
kõige väiksemat sammude arvu vajav viis alumise rea vabastamiseks muud värvi 
nööpidest ja seejärel lihtsaim võimalus roheliste nööpide liigutamiseks alumisele 
reale. Järgmine etapp selliste probleemide lahendamisel on loogika rakendamine, 
mis nõuab põhjendatud juhtumianalüüsi. Esitatud näite puhul peab taipama, et 
siniste ja punaste nööpide eest ära liigutamiseks on vaja kohati juba liigutada 
ka rohelisi nööpe ja seda oleks mõistlik teha nii, et rohelised nööbid ei liiguks 
oma lõplikust sihtpunktist kaugemale. Viimane etapp mustrite äratundmise ja 
loogika rakendamise ülesannete lahendamisel on üldistamine. See tähendab, 
et kui konkreetne probleem on lahendatud, siis tuleks mõelda, kuidas on õpitu 
ülekantav teiste sarnaste probleemide lahendamiseks. Konkreetses näites võis 
õpilane rakendada katse-eksituse meetodit ja leida, et see ei ole kõige tõhusam 
ning seda tuleks edaspidiselt vältida.

Joonis 6. Kopra viktoriinil kasutatud ülesanne mustrite äratundmise ja loogika 
oskuste hindamiseks

Kokkuvõttes on ka algoritmilise mõtlemise pädevuse arendamisel sarnaselt 
matemaatilisele probleemilahendamisele ja uurimuslikule lähenemisele oluline 
probleemi lahendamist hõlbustavate etappide väljatoomine. Nii võib üldistada, et 
erinevate probleemide lahendamiseks vajalik üldpädevus on protsessi etappide 
eristamine ja seejuures tuginemine varasemalt tuntud mudelitele probleemide 
lahendamiseks, näiteks matemaatilise probleemilahendamise, uurimusliku lähe-
nemise või algoritmilise mõtlemise etappidele.

Nööbimängu saab mängida paberil, kasutades 3 erinevat värvi nööpe. 
Selleks tuleb joonistada ruudustik ja asetada sinna nööbid. 
Ühe käiguga on võimalik ühte nööpi liigutada kõrvalolevale tühjale 
ruudule (vasakule, paremale, üles või alla).

Mis on minimaalne sammude arv selleks, 
et rohelised nööbid saada kõige alumisele reale ühte ritta?
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7.2.4. Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase 
pädevuse kompleksne arendamine

Kui varem on matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevuse 
arendamisel keskendutud enamasti probleemülesannete lahendamisele ühe või 
teise raamistiku alusel, siis alternatiivne võimalus on selle üldpädevuse komp-
leksne arendamine. Selleks tuleb eelnevalt tutvustatud raamistike kirjeldavatele 
üldistele tunnustele keskenduda sõltumata ainevaldkonnast. See tähendab, et 
on vaja otsida võimalusi jagada õppimine või probleemide lahendamine etappi-
deks. Sõltuvalt õpieesmärgist või probleemist võib seejuures rakendada etappe, 
mida kirjeldati matemaatilist probleemilahendamist tutvustades või neid, mille 
kaudu avati uurimuslikku õpet või algoritmilist mõtlemist. Sageli tehakse seda 
intuitiivselt, kuid selline lähenemine ei pruugi olla kõige tõhusam üldpädevuse 
arendamiseks. Seetõttu soovitame oma uuringutele ja õpetajatega läbiviidud 
aruteludele tuginevalt, et lisaks probleemide lahendamise praktiseerimisele tuleb 
probleemilahendamise protsess muuta ka õppijatele nähtavaks. Näiteks võib see 
tähendada, et aeg-ajalt kirjutatakse tahvlile üles probleemi lahendamise etapid 
ja rõhutatakse, et need on viis üldist etappi, mida saame kasutada väga erinevate 
probleemide lahendamisel. Probleeme intuitiivselt lahendades võib juhtuda, et 
ei läbita süsteemselt kõiki etappe ja nii kannatab lahenduse kvaliteet.

Lisaks etapiviisilise mõtlemise nähtavaks muutmisele tahvlil või seinaplakatina 
on soovitatav aeg-ajalt lasta õpilastel ise üldistada, millised etapid on nende 
hinnangul eristatavad teatud probleemide lahendamisel. Nii loovad õpilased oma 
süsteemi, saavad erinevate õpilaste poolt loodud süsteemide põhjal üldistada ja 
lõpuks seda võrrelda näiteks ühe siin peatükis tutvustatud raamistikuga. Selline 
lähenemine on kantud uurimusliku õppe rakendamise ideest – ise seaduspärasuste 
avastamine on nende tundmaõppimiseks tõhusam viis kui seaduspärasuste või 
reeglite tutvustamine. 

Selline süsteemne lähenemine on rakendatav väga erinevates ainevaldkonda-
des. Mõningad näited käesoleva peatüki autorite ja õpetajate koostöös tekkinud 
ideedest on esitatud tabelis 1. Tabelisse on koondatud näited, mis ilmestavad, 
kuidas matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalase pädevuse arendamine 
erinevate raamistike alusel on võimalik erinevates õppeainetes. Taotluslikult 
on jäetud esitamata näited loodusainetest ja matemaatikast, kus matemaatika-, 
loodusteaduste ja tehnoloogiaalase pädevuse arendamine tundub esimesel hetkel 
loomulikum. Need soovitatavad üldpädevuse arendustegevused said koostatud 
õpetajate poolt ühe kuu vältel käsitletavate teemade raames, kuid samamoodi 
on võimalik leida arendustegevusi pea iga teema kohta.
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Tabel 1. Näited matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalast pädevust toetavatest 
arendustegevustest erinevates õppeainetes (Pedaste, Palts, Kraav, & Orav-Puurand, 
esitatud põhjal)

Õppe-
aine

Plaanitav 
sisu Soovitatav arendustegevus
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Leiutajate ja leiutiste puhul juhtida tähelepanu süsteemile, mida on võib-olla 
nende leiutamisel kasutatud. Võiks võtta aega ja lasta õpilastel rühmades 
mõelda süsteemselt: 1) What is the problem that was planned to be solved with 
this invention? 2) What was the research question potentially formulated by 
the inventor? 3) How did they plan to test/ tested if the invention was in line 
with expectations? What was needed to test this invention? How to categorize 
what was needed, e.g., who was needed, what was needed, what tools were 
needed, what materials were needed, how much time was needed? 4) How did 
the inventor decide that the problem had been solved? What was the conclu-
sion? Were there any limitations connected to the solution? 5) How were this 
process and the outcomes discussed with others? How were they reflected 
by the inventor? How were the findings disseminated to a wider audience?

Nii nende küsimuste püstitamise eel kui ka pärast läbiarutamist võiks kokku 
võtta, et suuri probleeme aitab meil lahendada süsteemne lähenemine, nt 
kasutades uurimusliku õppe mudelit: 1) suunaseadmine, 2) probleemi ava-
mine, 3) uurimine, 4) kokkuvõte, 5) arutelu. Sellest lähtusid ka meie küsimu-
sed. Võiks mõelda, et inglise keeles ei õpi me ainult inglise keelt, vaid õpime 
ka süsteemset lähenemist, püüdes aru saada, kuidas leiutajad lahendavad 
probleeme – omandame uurimuslikul viisil probleemilahendamise pädevuse.
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Ametliku kirja puhul mõelda, millistest osadest kiri koosneb ja millistele 
tingimustele peavad kiri ja selle osad vastama. Saame rakendada algoritmi-
list mõtlemist – oskust jagada tervikprobleem (kirjutada hea kiri) osadeks, 
kirjeldada iga osa õnnestumise indikaatorid ja kavandada tegevused nende 
saavutamiseks. Näiteks võib punkthaaval (rõhutatult panna ette ka järjekor-
ranumbrid) jagada kirja osadeks: 1) pealkiri, 2) sissejuhatus, 3) teema taust, 
4) probleem, 5) positiivne lahendus, 6) kokkuvõte, 7) tänamine, 8) allkiri,  
9) kontaktid (loetelu võib kohandada vastavalt õpitavale). Edasi mõelda, mis 
teeb igaühe neist heaks – nii, et kiri „töötaks“. Nt peab pealkiri olema selge, 
lühike, aga samas informatiivne ja tähelepanu haarav. Nii tuleks kavandada 
kõigi nende osade väljatöötamine. Kolmandaks tuleks need osad vastavalt 
plaanile koostada ja neljandaks hinnata (lasta ka kaaslasel hinnata), kui 
hästi plaan õnnestus. Nii oleme rakendanud kirja kirjutamiseks algorit-
milise mõtlemise etappe ja need võiks enne kirja kirjutamist läbi arutada 
ning pärast kirja kirjutamist uuesti tagasi vaadata, kas me hoidsime neid 
meeles ja kuidas me seda tegime ning kuidas selline süsteemne lähenemine 
aitas ülesannet lahendada. Etapid: 1) saa ülesandest aru ja jaga see osadeks,  
2) kavanda lahendusplaan, 3) teosta planeeritu, 4) vaata tagasi ja anna hin-
nang (kas kõik sai hästi).
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)
Tervise- ja tippspordi plusside ja miinuste läbiarutamisel läheneda süsteem-
selt ja esitada uurimuslikust õppest lähtuvalt probleeme: kui palju tervises-
porti või milline tervisesport on hea? Kas tippsport on tervisele hea? Milleks 
on tippsport hea? Iga õpilane mõtleb välja ühe laialt levinud arusaama seoses 
kas tervise- või tippspordiga ja sõnastab probleemi. Edasi tuleb uurida taus-
tamaterjali ja sõnastada uurimisküsimusi või hüpoteese, mis seostuvad ühega 
neist (nt tippsport rikub inimeste tervise, tund aega tervisesporti päevas 
annab parema une või soodustab õppimist, tervisesporti tehes on hea samal 
ajal õppida koolitundideks, tervisesport maandab pingeid). Seejärel tuleb 
planeerida uuring, millega hüpoteesi kontrollida ja mõelda läbi, millised 
tulemused seda kinnitaksid või ümber lükkaksid. Lõpuks tuleb mõelda, 
kuidas neid tulemusi levitada ja teistega arutada. Nii rakendame uurimusliku 
õppe tsüklit ja rõhutatult tuleks seda öelda ka õpilastele (või lasta neil ise 
need etapid välja tuua): 1) suunaseadmine – oluliste probleemide väljatoo-
mine; 2) probleemi avamine – taustateadmistele tuginevalt küsimuste või/ja 
hüpoteeside sõnastamine; 3) uurimine (või selle kavandamine); 4) kokkuvõte 
(järelduste tegemine ja võrdlemine hüpoteeside/küsimustega); 5) arutelu.
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Suusatamisel läbi mõelda, miks me seda teeme – mis on suusatamisega 
lahendatav probleem? Kuidas seda võimalikult hästi teha (võib ka algoritmi-
liselt mõelda ja teadlikult jagada suusatamistegevus osadeks ning harjutada 
iga osa vilumuse saavutamiseks eraldi – jalgade liigutusi, käte liigutusi, 
liigutuste täpsust, liigutuste jõudu, mäest üles liikumist, mäest alla liikumist 
jne)? Milline on suusatamise mõju meie poolt olulise probleemi lahenda-
misele (nt kuidas see tekitab heaolutunde, aitab paremini keskenduda muu 
õppimisele suusatamise järel, saavutada paremat tulemust suusatamises)?

Nii probleemõppe kui uurimusliku õppe sümbioosina pakume välja veel 
ühe probleemi: Mart (parem mõni konkreetne klassikaaslane) soovib võtta 
osa ühest Worldloppeti sarja suusamaratonist (https://www.worldloppet.
com/calendar/), aga Eestis ei ole harjutamiseks ja treenimiseks lund. Mis 
võimalused on treenimiseks, arvestades erinevaid rahalisi vahendeid (kui 
jõuan osta rullsuusad, kas piisab rullsuusatreeningust; kui ei ole võima-
lik neid muretseda, millised erinevad muud treeningud tagavad vajaliku 
treenituse, mis on nende treeningute rahaline maksumus; milline maraton 
on optimaalseim osavõtutasu, reisi- ja elamiskulusid arvestades), valitud 
maratonini jäänud aega (uurida, kuidas hinnatakse, mitu treeningkilomeet-
rit on mõistlik koguda ühe maratonikilomeetri kohta; kui palju on päevas 
aega koolitööde kõrval treeninguteks, milline on eelnev treenituse tase), 
maratoni distantsi või veel muid asjaolusid? Sobib hästi rühmatööks, mille 
puhul lahendusplaan ja selle osadeks jaotamine (algoritmilise mõtlemise 
etapid) tehakse ühiselt, lahenduskäigu osad teostatakse üksi või väiksemates 
rühmades. Tagasivaate ja analüüsi faasis otsustatakse, kas on mõistlik veel 
sel aastal suusamaratonil osalemist planeerida.
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7.3. Mida matemaatika-, loodusteaduste- ja 
tehnoloogiaalase pädevuse arendamisel arvestada?

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevuse arendamisel peaks 
arvestama mitmete teguritega, mis teaduskirjanduse põhjal selle pädevuse aren-
gut mõjutavad. Üldiselt on leitud, et mingil põhjusel on poistel matemaatika-, 
loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus sageli kõrgem kui tüdrukutel. Seega 
peab arendamisel arvestama, et leiaksime paindlikult kõigile õpilaste sobi-
vaid pädevuse arendamise meetodeid. On ka teisi õpilaste taustategureid, mis 
nimetatud pädevust prognoosivad. Näiteks sotsiaalmajanduslik või keeleline 
taust ning isegi pärilikkus. Lisaks on leitud, et oluline roll on ka õpilase üldisel 
intelligentsusel. Seega võivad arendamismeetodid paremini toimida kõrgema 
vaimse võimekusega õpilaste puhul.  

Matemaatilise probleemilahendusoskuse, uurimusliku pädevuse ja algoritmilise 
mõtlemise arendamisel võivad olulist rolli mängida ka mitmed õpilaste muud 
oskused. Näiteks võivad lugemisoskus või verbaalsed oskused olla olulised 
ülesandest arusaamisel, varasem õppimise kogemus võib tulla kasuks hiljem 
sarnaste ülesannete lahendamisel, parem töömälu ja visuaal-ruumiline mälu 
ning kognitiivne stiil ja õpistrateegiate kasutamine võivad olla seotud paremate 
tulemustega. Samuti võivad paremate tulemuste saavutamisel matemaatika-, 
loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases pädevuses tulla kasuks mitmed matemaatika 
õppeaines arendatavad oskused, nagu ruumitaju, suuruste võrdlemise oskus, 
statistilised oskused ja matemaatiline loomingulisus. Lisaks võib nimetatud 
pädevus paremini areneda õpilastel, kellel on kõrgem motivatsioon, kõrgem 
matemaatikaga seotud enesetõhusus, positiivsem suhtumine matemaatikasse 
ning loodusainetesse, kõrgem eneseteadvus ning madalam matemaatikaga seotud 
ärevus või üldine testimisega seotud ärevus.

Matemaatikaalast ning loodusteadustealast pädevust mõjutavaid tegureid saame 
kategoriseerida 1) teguriteks, mida saame muuta ja seega pädevuse arendamisel 
koolides rakendada (nt erinevate oskuste õpetamine, õpimotivatsiooni tõstmine) 
ning 2) teguriteks, mida me muuta ei saa (nt õpilase sugu, sotsiaalmajanduslik 
taust). Muudetavad tegurid saab omakorda jagada kolme gruppi: oskused, moti-
vatsiooniga seotud tegurid ning kooli ja õppimisega seotud tegurid.
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7.3.1. Õpilaste tunnused, mis mõjutavad pädevuse arengut

Matemaatikapädevuse arengut mõjutavad teaduskirjanduse põhjal järgmised 
tegurid, mida muuta ei saa:

• Sugu (nt Beller & Gafni, 1996; Randel, Stevenson, & Witruk, 2000; Rosselli, 
Ardila, Matute, & Inozemtseva, 2009). Sugudevahelisi erinevusi käsitletakse 
teaduskirjanduses mõjuteguritest kõige enam ning üldiselt leitakse, et poiste 
matemaatikapädevus on kõrgem kui tüdrukutel. Seega vajab üldpädevuse 
arendamisel tähelepanu, kuivõrd sobivat tuge õppimiseks saavad kõik 
õpilased, sõltumata nende soost. Samuti võib mõelda õppimiseks gruppide 
moodustamisel, et paremad võiksid olla segagrupid, kus on suurem võimalus, 
et õpilased saavad õppida üksteiselt.

• Sotsiaalmajanduslik taust (nt Kriegbaum & Spinath, 2016; Giannelli & 
Rapallini, 2016; Williams & Williams, 2010). Parema sotsiaalmajandusliku 
taustaga õpilaste matemaatikapädevus on kõrgem.

• Kultuuriline taust (Randel, Stevenson, & Witruk, 2000). Mõne spetsiifilise 
kultuuritaustaga õpilased (nt Saksamaa) on vähem kriitilised enda akadee-
milise võimekuse suhtes ning ei soovi saavutada nii kõrget taset kui mõne 
teise kultuuritaustaga õpilased (nt Jaapan).

• Sisserändaja staatus (Giannelli & Rapallini, 2016; Martin, Liem, Mok, & 
Xu, 2012). Immigreerunud õpilastel on matemaatika õppimisel rohkem 
raskusi kui kohalikel õpilastel.

• Keeleline taust (Roth, Ercikan, Simon, & Fola, 2015). Keelelises vähemuses 
olevatel õpilastel on matemaatika õppimisel rohkem raskusi kui ülejäänud 
õpilastel.

• Pärilikkus (Casto, Pennington, Light, & DeFries, 1996; Zhu, Chen, Moyzis, 
Dong, & Lin, 2015; Hart, Petrill, & Dush, 2010). Kindlate geenide esine-
mine põhjustab paremaid tulemusi matemaatikas.

• Intelligentsus (Taub, Keith, Floyd, & Mcgrew, 2008; Kriegbaum, & Spinath, 
2016; Murayama, Pekrun, Lichtenfeld, & vom Hofe, 2013). Intelligentsemad 
õpilased saavutavad matemaatikas paremaid tulemusi.

Loodusteadustealase pädevuse puhul on erinevad uuringud näidanud järgmisi 
pädevuse tasemega seonduvaid tegureid, mida muuta ei saa:

• Sugu (Luu & Freeman, 2011; Beller & Gafni, 1996). Poistel on parem 
loodusteadustealane pädevus kui tüdrukutel.

• Pere taust (sh majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline) (Luu & Freeman, 2011; 
Benbow & Arjmand, 1990). Parema sotsiaalmajandusliku taustaga õpilastel 
on kõrgem loodusteadustealane pädevus.

• Sisserändaja staatus (Luu & Freeman, 2011; Martin, Liem, Mok, & Xu, 
2012). Immigreerunud õpilased saavutavad loodusteadustes nõrgemaid 
tulemusi kui mitteimmigrandid. 



181

• Vanemate akadeemilised väärtused (Acosta & Hsu, 2014). Kõrgemate 
akadeemiliste väärtustega vanemate lapsed saavutavad loodusainetes 
paremaid tulemusi.

7.3.2. Erinevate oskuste mõju pädevuse arengule

Varasematele uuringutele tuginevalt leitud erinevad oskused, millel on positiivne 
mõju matemaatikapädevusele, on alljärgnevad:

• Varasem matemaatika õppimise kogemus ja varasemad teadmised (nt Ma, 
2005; Benbow & Arjmand, 1990; Kyttälä & Björn, 2010). Suurem varasem 
matemaatika õppimise kogemus ja paremad varasemad matemaatikatead-
mised on seotud paremate matemaatika tulemustega.

• Lugemisoskus või verbaalsed oskused (nt Andreou & Karapetsas, 2002; 
Norris & Castronovo, 2016; Korhonen, Linnanmäki, & Aunio, 2012). 
Õpilased, kellel on parem lugemisoskus või paremad verbaalsed oskused, 
saavutavad ka matemaatikas paremaid tulemusi.

• Töömälu (Miller & Bichsel, 2004; Gómez-Chacón, García-Madruga, Vila, 
Elosúa, & Rodríguez, 2014) ja visuaal-ruumiline töömälu (Reuhkala, 2001; 
Kyttälä & Lehto, 2008). Parem töömälu on seotud paremate matemaatika 
tulemustega.

Osas uuringutes on vaadeldud ka matemaatikapädevuse erinevate alapädevuste 
mõju matemaatika tulemustele. On leitud, et ruumitaju ja visuaal-ruumilise 
mõtlemise oskus (nt Yurt & Sünbül, 2014; Simms, Clayton, Cragg, Gilmore, 
& Johnson, 2016; Stavridou, & Kakana, 2008), probleemilahendusoskus (Yurt 
& Sünbül, 2014; Martin, Liem, Mok, & Xu, 2012), suuruste võrdlemise oskus 
(Lourenco, Bonny, Fernande, & Rao, 2012), peast arvutamise oskus (Chronicle 
& MacGregor, 1998), statistiline kirjaoskus (Kottke, 2000) ning matemaatiline 
loomingulisus (Tyagi, 2016) on seotud paremate matemaatika tulemustega.

Oskused, mis mõjuvad positiivselt loodusteadustealasele pädevusele, on all-
järgnevad:

• Lugemisoskus (Cromley, 2009). Parema lugemisoskusega õpilastel on ka 
paremad tulemused loodusteadustes.

• Ruumitaju (Stavridou & Kakana, 2008). Parema ruumitajuga õpilased 
saavutavad loodusteadustes paremaid tulemusi.

• Probleemilahendusoskus (Martin, Liem, Mok, & Xu, 2012). Parema prob-
leemilahendusoskusega õpilased saavutavad loodusteadustes paremaid 
tulemusi.
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• Matemaatiline ja sõnaline põhjendamisoskus (Gustin & Corazza, 1994). 
Parema matemaatilise ja sõnalise põhjendamisoskusega õpilased saavutavad 
loodusteadustes paremaid tulemusi. Siinkohal on näha ka seos matemaa-
tika- ja loodusteadustealase pädevuse vahel.

7.3.3. Motivatsiooni mõju pädevuse arengule

Motivatsiooniga seotud tegurid matemaatikapädevuse puhul on erinevate uurin-
gute põhjal järgmised:

• Üldine õpimotivatsioon (nt Kriegbaum & Spinath, 2016; Byrnes, 2003; 
Wang jt, 2015). Kõrgema motivatsiooniga õpilastel on kõrgem matemaa-
tikapädevus.

• Matemaatikaga seotud enesetõhusus (nt Yurt & Sünbül, 2014; Randhawa, 
Beamer, & Lundberg, 1993; Williams & Williams, 2010), usk oma võime-
tesse, saavutamise eesmärgid ja jõupingutus (Jingjing, Bin, & Lei, 2016) 
on positiivselt seotud matemaatikapädevusega.

• Suhtumine matemaatikasse (nt Galli, Chiesi, & Primi, 2011; Randhawa, 
Beamer, & Lundberg, 1993; Ganley & Vasilyeva, 2011) on positiivselt 
seotud matemaatikapädevusega.

• Enesehinnang, saavutuse väärtus (Boehnke, 2005) ning huvi matemaati-
kaga seotud ameti vastu (Warwas, Nagy, Watermann, & Hasselhorn, 2009) 
on positiivselt seotud matemaatikapädevusega.

• Eneseteadvus (self-concept) (Abu-Hilal jt, 2014; Rech & Stevens, 1996) 
on positiivselt seotud matemaatikapädevusega.

• Matemaatikaga seotud ärevus (nt Miller & Bichsel, 2004; Cates & Rhymer, 
2003; Wang jt, 2015) on negatiivselt seotud matemaatikapädevusega.

Motivatsiooniga seotud tegurid loodusteadustealase pädevuse puhul on uurin-
gutele tuginevalt järgmised:

• Suhtumine loodusteadustesse (Benbow & Arjmand, 1990). Positiivsema 
suhtumisega õpilastel on loodusteadustes paremad tulemused.

• Eneseteadvus (self-concept) (Abu-Hilal jt, 2014). Kõrgem eneseteadvus on 
seotud kõrgemate loodusteadustealaste tulemustega.

• Loodusainete õppimisega seotud tegurid: õppimise aeg ja kvaliteet (inst-
ructional time and instructional quality) (Reynolds & Walberg, 1991). Need 
tegurid on positiivselt seotud loodusteadustealase pädevusega.

• Testimisega seotud ärevus (Kurbanoğlu & Nefes, 2016). Suurema ärevusega 
õpilased saavutavad loodusteadustes halvemaid tulemusi.
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7.3.4. Koolikeskkonna mõju pädevuse arengule

Kooli ja õppimisega seotud tegurid matemaatikapädevuse puhul on uuringute 
põhjal järgmised:

• Kodu ja kooli tingimused (Zhang & Sheu, 2013). Paremates tingimustes 
õppivate õpilaste matemaatikapädevus on parem.

• Kaaslaste surve (Boehnke, 2008). Kõrge matemaatikapädevusega õpilased 
saavutavad madalamaid tulemusi, et vältida kaaslaste halba suhtumist.

• Kodutöö sobiv raskusaste (challenge) (Dettmers, Trautwein, Lüdtke, Kunter 
& Baumert, 2010) on seotud matemaatikapädevusega.

• Relevantne matemaatika õpetamine ja õpetaja diferentseeritud õpetamine 
(Diemer, Marchand, McKellar, & Malanchuk, 2016) mõjutab positiivselt 
matemaatikapädevust.

• Aine sisu katmine ja õpetamise stiil (Byrnes & Miller-Cotto, 2016) on 
seotud kõrgema matemaatikapädevusega.

Kooli ja õppimisega seotud tegurid loodusteadustealase pädevuse puhul on 
järgmised:

• Suurem varasem loodusteaduste õppimise kogemus mõjub positiivselt 
hilisematele tulemustele (Reynolds & Walberg, 1991; Benbow & Arjmand, 
1990).

• Suurem varasem IKT vahendite kasutamise kogemus mõjub positiivselt 
loodusteadustealasele pädevusele (Luu & Freeman, 2011).

7.3.5. Mis võib matemaatika-, loodusteaduste- ja 
tehnoloogiaalase pädevuse arendamisel valesti minna?

Uuringutele tuginevalt võib välja tuua mõningaid vigu, mis võivad esineda mate-
maatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevuse arendamisel. Võimalike 
vigade teadvustamine annab võimaluse neid paremini vältida.

• Arendamistegevuse reflekteerimata jätmine. Kui uusi arendamistegevusi 
planeerida, tuleks süsteemne reflekteerimine samuti tegevusse sisse planee-
rida. Teadvustatud õppimine on tõhusam.

• Vähene süsteemsus. Kui üldpädevusele või konkreetsemalt mingile raamis-
tikule juhitakse tähelepanu väga harva ja süsteemitult, siis ei pruugi ilmneda 
ka positiivset mõju üldpädevuse arengus.

• Keskendumine vaid lõpptulemusele. Matemaatika-, loodusteaduste- ja 
tehnoloogiaalase pädevuse puhul on olulised kõik protsessi etapid ja need 
mõjutavad lõpptulemust. Pädevuse arendamisel tuleb tähelepanu pöörata 
kõigile raamistikes tutvustatud etappidele ning ebasobiva lõpptulemuse 
saamise korral analüüsida, millises etapis vajakajäämised tekkisid.
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• Tagasiside puudulikkus. Tagasiside õpilastele nende pädevuse ja selle 
arengu kohta annab neile ülevaate oma teadmiste ja oskuste seisust ning 
arenguvõimalustest.

• Koostöö vähesus. Õpilaste matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaa-
lase pädevuse arendamisel on oluline koostöö kolleegidega, õpilastega ja 
koostöö õpilaste endi vahel. Väljendades enda seisukohti ja arusaama 
üldpädevusest ning erinevatest raamistikest saavad nähtavaks võimalikud 
väärarusaamad või erinevused arusaamades ja seeläbi tekib soodne pinnas 
üksteiselt õppimiseks.

• Vähesed teadmised erinevatest pädevustest ja nende arendamismeetoditest.

7.4. Milline on gümnaasiumiõpilaste 
matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane 
pädevus?

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast pädevust on üldiselt hinnatud 
kolme alapädevuse taseme kaudu. Nii tutvustame ka käesolevas kogumikus selle 
pädevuse taset gümnaasiumiõpilastel kolmes osas. Igaühes neist on vaatluse all 
erinevad alapädevuste dimensioonid.

Matemaatikapädevuse hindamisel Eesti gümnaasiumiõpilaste hulgas on õnnes-
tunud eristada kahte faktorit: probleemülesande lahendamise kavandamist ehk 
strateegia valimist ning probleemi lahendamist ja tulemuste tõlgendamist ehk 
strateegia rakendamist. Mõlema faktori kirjeldamiseks on kasutatud nelja mate-
maatiliste probleemide lahendamisel esitatud küsimust. Neid hinnates oleme 
leidnud, et 10. ja 11. klassis on strateegiate valimise oskus mõnevõrra kõrgem 
kui strateegiate rakendamise oskus, kuid 12. klassis ei ole nende tasemes enam 
olulist erinevust (vt joonis 7). Kui strateegiate valimise oskuses ei ole gümnaa-
siumiklasside vahel erinevusi märgata, siis strateegiate rakendamisel on oluline 
pädevuse tõus just 12. klassis (kuigi uuritud õpilaste vähesuse tõttu ei ole see 
erinevus statistiliselt oluline), kuid 10. ja 11. klassi võrdluses erinevust märgata 
ei ole. See on huvitav tulemus, sest suunab mõtlema, et gümnaasiumil ei ole 
märkimisväärset lisandväärtust matemaatikapädevusele kui üldpädevusele. 
Siinkohal ei ilmne ka laeefekti – õpilaste keskmine tulemus on oluliselt alla 
maksimaalse, mis oli kasutatud hindamisvahendi puhul 11 punkti. Seega vajaks 
matemaatikapädevuse kui üldpädevuse arendamine ja süsteemne hindamine 
läbi gümnaasiumi edaspidi rohkem tähelepanu selle mõlemas dimensioonis: nii 
strateegiate valimise kui ka rakendamise õppimisel.
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Joonis 7. Matemaatilise probleemilahendamise pädevuse tase kahes pädevuse dimen-
sioonis (strateegia valimine ja strateegia rakendamine) Eesti gümnaasiumiõpilastel 10., 
11. ja 12. klassis (n = 27)

Uurimusliku pädevuse hindamisel oleme eristanud andmetele tuginevalt kahte 
faktorit: suunaseadmise oskust ja järeldamisoskust. Nende kirjeldamiseks on 
kasutatud vastavalt kolme ja nelja uurimusliku ülesande lahendamisel esitatud 
küsimust. Neid hinnates oleme leidnud, et 11. ja 12. klassis on õpilaste järeldamis-
oskus mõnevõrra kõrgem kui suunaseadmise oskus, kuid 10. klassis ei ole nende 
tasemes olulist erinevust (vt joonis 8). Gümnaasiumiklasside keskmisi tulemusi 
võrreldes ei ole järeldamisoskuse osas märkimisväärseid muutusi ilmnenud, kuid 
suunaseadmise oskuses võib täheldada aastatega isegi mõningast langust. Need 
tulemused näitavad, et uurimuslik pädevus kui üldpädevus ei arene gümnaasiu-
mis ilma spetsiifilisi arendustegevusi kavandamata. Tõsi, sellise tulemuseni on 
jõutud suhteliselt väikse valimi põhjal, kes osales uurimusliku pädevuse hinda-
misel läbi kolme aasta. Seega oleks edaspidi vaja täpsemalt selgitada erinevate 
oskuste arengut ja katsetada ka erinevaid meetodeid üldpädevuse arendamiseks.

Joonis 8. Uurimusliku pädevuse tase kolmes pädevuse dimensioonis (suunaseadmine, 
uurimine ja järeldamine) Eesti gümnaasiumiõpilastel 10., 11. ja 12. klassis (n = 26)
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Algoritmilise mõtlemise pädevuse hindamisel eristasime andmeanalüüsile 
tuginevalt samuti kahte faktorit: algoritmilise mõtlemise oskust ja mustrite 
äratundmise oskust. Nende kirjeldamiseks on mõlemal juhul kasutatud viite 
eraldivaadeldavat ülesannet. Nii oleme leidnud, et nii 10. kui ka 12. klassis on 
õpilaste algoritmilise mõtlemise oskus mõnevõrra kõrgem kui mustrite äratund-
mise oskus (vt joonis 9), kuid mõlema oskuse puhul on piisavalt arenguruumi 
nii nooremate kui ka vanemate õpilaste puhul. Suhtelisel madalal tasemel väl-
jendunud mustrite äratundmise oskuses ei ole täheldada muutust ka 10. ja 12. 
klassi võrdluses. Seega vajab selle oskuse arendamine edaspidi kindlasti enam 
tähelepanu. Algoritmilise mõtlemise oskuse arengus on näha küll positiivset 
arengut, kuid see ilmnes suhteliselt väikest valimit uurides ja seega ei saa öelda, 
et leitud erinevus oleks statistiliselt oluline. Nii vajab algoritmilise mõtlemise 
pädevuse uurimine gümnaasiumiklassides ja selle areng erinevate arenduste-
gevuste mõjul täiendavat uurimist.

Joonis 9. Algoritmilise mõtlemise pädevuse tase kahes pädevuse dimensioonis 
(algoritmiline mõtlemine ja mustrite äratundmine) Eesti gümnaasiumiõpilastel         
10. ja 12. klassis (n = 16)

7.5. Kuidas tagasisidestada matemaatika-, 
loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast pädevust 
gümnaasiumis?

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevuse tagasisidestamine 
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Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleks õppeprotsessis juhtida tähelepanu 
alapädevuste dimensioonide avaldumisele, et õpilastel kujuneks harjumus oma 
õppimisest süsteemselt mõelda. Tagasisidestamisel on vajalik tuua neutraalselt 
(hoiakuvabalt) välja tulemused ja tunnustada õpilast pädevuse arendamisel tehtud 
pingutuste eest. Võimalusel tuleks alapädevusi ja nende erinevaid dimensioone 

54

68

34 35

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

10. klass 12. klass

T
u

le
m

u
s 

(%
)

Algoritmilise mõtlemise oskus

Mustrite äratundmise oskus



187

korduvalt hinnata ja siis kiita nende oskuste arendamise eest, mille puhul seda 
arengut märgata on. Seeläbi tekib õpilasel võimalus mõelda meetoditele, mida 
rakendati positiivselt arenenud oskuste õppimisel ja kanda neid teatud juhtu-
del üle ka teiste oskuste õppimisele. Samuti tuleks tulemustest leida üles need 
oskused, mis valmistavad omandamisel suuremat väljakutset ja püüda leida 
põhjusi, miks soovitud arengut ei ole toimunud. Sellistes aruteludes võib kasu 
olla õpilaste omavaheliste kogemuste jagamisest. Üks õpilane võib olla leid-
nud tõhusa viisi mingi osaoskuse arendamiseks ja saab jagada oma positiivset 
kogemust teistega. Lisaks arenevad sellises koostöises protsessis ka õpilaste 
muud üldpädevused, nt sotsiaalne pädevus, õpipädevus ja ka suhtluspädevus. 
Õppimiseks on ka oluline, et õpilased mõistaksid õpieesmärki ja oskaksid selle 
jagada väiksemateks osadeks. Seetõttu on tagasisidestamisel oluline tutvustada 
ka erinevaid matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevuse alapä-
devusi ning nende hinnatavaid dimensioone (osaoskusi). Järgnevalt on esitatud 
tagasisidelehe näidis, mis lõimib need esitatud põhimõtted tagasiside andmiseks.

Tagasisidelehe näidis

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus

1. Hinnatavad dimensioonid

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus hõlmab kolme ala-
pädevust:

• Matemaatikapädevus – võime tuvastada matemaatika abil avatavaid situat-
sioone, mõista ja rakendada matemaatikat ning teha põhjendatud otsuseid 
matemaatika rolli kohta oma elus konstruktiivse ja reflekteeriva inimesena.

• Uurimuslik pädevus – võime otsida maailmas toimuvate protsesside kohta 
iseenda jaoks seaduspärasusi, püstitades küsimusi või hüpoteese ja vastates 
neile või kontrollides neid andmetele tuginevalt.

• Algoritmilise mõtlemise pädevus – võime lahendada probleeme läbi 
mõtteprotsessi, kus lahendused on esitatud sellises vormis, et neid oleks 
võimalik läbi viia infotöötluse agendil.

Nende pädevuste hindamiseks koostatud testid võimaldavad hinnata iga pädevust 
kahes dimensioonis:

• Matemaatikapädevuse dimensioonid:

1. probleemi lahendamise strateegia valimine (probleemi 
lahendamise viisi leidmine);

2. valitud strateegia rakendamine (probleemi lahendamine ja 
tulemuste tõlgendamine).
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Tagasisidelehe näidis

• Uurimusliku pädevuse dimensioonid:

1. suunaseadmine (situatsiooni analüüsil probleemi leidmine ja 
sõnastamine);

2. järelduste tegemine (probleemi lahendamisel kogutud andmete 
analüüs ja tõlgendamine).

• Algoritmilise mõtlemise pädevuse dimensioonid:

1. algoritmilise mõtlemise oskus (oluliste ja ebaoluliste detailide 
eristamine, samm-sammulise lahendustee leidmine, lahendi 
headuse hindamine);

2. mustrite äratundmise oskus (probleemi jagamine osadeks, 
loogika rakendamine probleemi lahendamiseks, üldistamine ja 
mustrite leidmine). 

2. Kuidas tulemusi tõlgendada?

Tulemuste tõlgendamisel saab lähtuda küsimustiku maksimaalsest võimalikust 
punktisummast ning Eesti ja/või kooli keskmisest tulemusest. Kõrgem punkti-
summa või parem tulemus protsentskaalal näitab ka kõrgemat pädevuse taset. 
Küsimustikel ei ole aga norme (tüüpilist õpilast kirjeldavaid arvväärtusi) ning 
hinnangutega tuleb olla ettevaatlik.

3. Tulemused

Matemaatikapädevus

Kirjeldatud tunnused Õpilase tulemus Kooli keskmisega 
võrreldes

Eesti keskmisega 
võrreldes

Probleemi lahendamise 
strateegia valimine 65% sama kõrgem

Valitud strateegia 
rakendamine 45% madalam sama

Tagasiside: 

Õpilasel on sarnaselt koolikaaslastega heal tasemel probleemi lahendamise stra-
teegia valimise oskus, kuid enam tähelepanu vajaks valitud strateegia rakenda-
mise oskus. Kuna viimane on küll Eesti keskmise tasemega võrreldes sama, aga 
kooli keskmise tasemega võrreldes madalam, siis võiks kaaluda selle osaoskuse 
õppimist kaasõpilastega ühistes rühmatöödes. Samuti võiks kasu olla erinevate 
probleemülesannete lahendamisel oma strateegia valiku protsessi korduvast
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Tagasisidelehe näidis

läbiarutamisest klassikaaslastega. Näiteks võib tutvustada teistele oma vali-
kut ja põhjendada, miks see valik tehti ning küsida, kuidas teised on valikuid 
teinud. Strateegiate valiku protsessi läbiarutamine ja seeläbi nähtavaks tege-
mine võimaldab rikastada strateegiate pagasit, mille hulgast valida neid uute 
probleemide lahendamisel, aga arendada ka oskust erinevate strateegiate vahel 
valikute tegemiseks.

Uurimuslik pädevus

Kirjeldatud tunnused Õpilase tulemus Kooli keskmisega 
võrreldes

Eesti keskmisega 
võrreldes

Suunaseadmise oskus 80% kõrgem kõrgem

Järelduste tegemise oskus 95% kõrgem kõrgem

Tagasiside: 

Õpilasel on nii oma koolikaaslastega kui ka Eesti keskmisega võrreldes väga 
heal tasemel uurimusliku pädevuse mõlemad dimensioonid. Seetõttu on õpilasel 
soovitatav uurida, milline on uurimuslik pädevus klassikaaslastel ja neid uuri-
musliku pädevuse erinevate osaoskuste arendamisel vajadusel toetada. Selleks 
tuleks püüda esmalt kuulata, kuidas on kaasõpilane erinevaid oskusi arendanud ja 
millised on olnud sellise protsessi tulemused. Seejärel saab küsida küsimusi, mis 
suunavad teda ennast hindama ja analüüsima rakendatud õpimeetodite tõhusust. 
Ei ole mõistlik kohe tutvustada enda tõhusaid meetodeid, sest need ei pruugi olla 
kõige tõhusamad teise õpilase puhul. Lisaks sellele võib kaasõpilase meetoditest 
ilmneda midagi olulist, millega isegi muidu tulemuslikult õppinud õpilane saab 
oma õppimismeetodeid veelgi tõhusamaks muuta ja pädevuse taset veelgi tõsta. 
Küll võib pärast mõlema osapoole õpiprotsessi ja õpitulemuste sügavamat kir-
jeldamist ja analüüsi püüda ühises arutelus jõuda põhimõteteni, mis vääriksid 
proovimist edasisel pädevuse arendamisel.

Algoritmilise mõtlemise pädevus

Kirjeldatud tunnused Õpilase tulemus Kooli keskmisega 
võrreldes

Eesti keskmisega 
võrreldes

Algoritmilise 
mõtlemise oskus 20% madalam madalam

Mustrite äratundmise 
oskus 25% madalam madalam
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Tagasisidelehe näidis

Tagasiside: 

Õpilasel on alapädevuse tase selle mõlema osaoskuse puhul madalam nii koo-
likaaslaste kui ka Eesti keskmisega võrreldes. Seega oleks vaja analüüsida, 
milliseid meetodeid ja kui järjekindlalt on seni kasutatud nende osaoskuste 
arendamiseks. Kui suur on õppimisel tehtud pingutus? Kas tekib endal ideid, 
kuidas ennast edasi arendada? Kas nende oskuste arendamine on tähenduslik 
eesmärk ja milleks seda pädevust võiks edaspidi õpilasele vaja olla? Kui nende 
küsimuste individuaalsest läbimõtlemisest võib saada juba palju mõtteid edasi-
õppimiseks ja uute sihtide seadmiseks, siis täiendavalt kasulik võib olla nende 
küsimuste arutamine ka oma klassikaaslastega. Eriti kasulik võib olla arutelu 
nende õpilastega, kellel on selle pädevuse tase olnud kooli keskmisest kõrgem. 
Võiks püüda aru saada, mida on need õpilased teinud pädevuse arendamiseks 
ja millised neist meetoditest võiks sobida rakendamiseks ka enda puhul.

7.6. Mida reflekteerida?
• Matemaatika-, lootusteaduste ja tehnoloogiaalast pädevuste on siin peatükis 

avatud läbi kolme probleemilahendamisoskuse – matemaatiline, uurimuslik 
ja algoritmiline probleemilahendamine. Tihtipeale ei mõtle me probleemide 
lahendamisel sellele, kuidas on võimalik neid kategoriseerida. Seeläbi võib 
juhtuda, et me ei vali ka probleemi lahendamiseks parimat strateegiat. 
Seetõttu soovitame iga nädal mõelda, milline on selle nädala kõige olulisem 
probleem, millega oleme tegelenud. Kui probleem identifitseeritud, siis 
tuleks mõelda, millisel viisil me seda oleme lahendanud ja kuidas süsteemne 
matemaatiline, uurimuslik või algoritmiline lähenemine aitaks seda 
lahendada.

• Probleemide lahendamist reflekteerides tuleks läheneda süsteemselt nagu 
siin peatükis käsitletud üldpädevus ootab. Esmalt tuleks kogetut kirjeldada 
erinevatest vaatepunktidest. Teiseks tuleks analüüsida iga tegevuse põhju-
seid. Kolmandaks on vaja hinnata iga tegevuse tulemuslikkust – milline 
oli tulemus ja kuivõrd efektiivselt jõuti tulemusteni. Neljandaks tuleks 
probleemi lahendamise strateegiaid teistega koos arutada, et leida uusi 
proovimist väärivaid lahendusi. Lisaks võib olla kasu teiste kogemuste 
lugemisest või probleemi lahendamist aitavate teoreetiliste allikatega 
tutvumisest.

• Siin peatükis pakuti erinevatele allikatele tuginevalt välja etapid matemaa-
tiliseks probleemilahendamiseks, uurimuslikuks protsessiks ja algoritmi-
liseks mõtlemiseks. Soovitame need enda jaoks läbi mõtestada ja kirja 
panna lühikesed reeglid, mida iga kord probleeme lahendama alustades 
meenutada.
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7.7. Mida lugeda?

Eesti keeles ei ole gümnaasiumiõpilaste matemaatika-, loodusteaduste- ja teh-
noloogiaalase pädevuse kohta palju allikaid ilmunud. Põhikooli kolmanda koo-
liastme matemaatikapädevuse kohta on lugemismaterjali Kikase ja Toomela koos-
tatud kogumikus „Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused 
ja nende arendamine“.

• Palu, A., & Kikas, E. (2015). Matemaatikapädevus. 
Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. 
Üldpädevused ja nende arendamine (lk 242–254). 
Toim. E. Kikas ja A. Toomela. Tallinn, HTM.

Selles määratletakse matemaatikapädevus läbi kolme 
omavahel seotud valdkonna: protseduurilised teadmised, 
mõistelised teadmised ja probleemide lahendamine. Lisaks 
käsitletakse arengulisi iseärasusi matemaatika õppimisel ning matemaatika-
pädevuse hindamist. Eraldi peatükk on pühendatud pädevuse arendamisele 
aineõppes. Raamat on veebist kättesaadav aadressil https://www.hm.ee/sites/
default/files/oppimine_ja_opetamine_3_kooliastmes.pdf.

Võõrkeelsetest allikatest soovitame lugeda raamatut sellest, kuidas muuta mate-
maatika õppimine enam praktiliseks. Raamat tutvustab paradigmaatilisi uuendusi 
probleemilahendamise õppimiseks matemaatika tundides gümnaasiumitasemel. 
See on koostatud tuginedes rahvusvahelisele projektile, milles töötati välja õpe-
tajatele mõeldud materjale ja katsetati neid Singapuri koolides.

• Leong, Y. H., Tay, E. G., Quek, K. S., Toh, T. L., Toh, P. C., Dindyal, J., ... 
& Yap, R. A. S. (Eds.). (2014). Making mathematics more practical: 
Implementation in the schools. World Scientific Publishing Co Inc.
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kasutatud raamistikud uurimusliku õppe etappide kirjeldamiseks ning leitud 
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