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6. Eestikeelne kokkuvõte  

Pealkiri: Õpilaste eneseregulatsiooni toetamine erinevate pedagoogiliste lähenemistega 

üldhariduskoolides  

Juhendajad: Margus Pedaste, Liina Lepp 

Kokkuvõte: 

Enesejuhtimisoskust, mille eelduseks on koolikeskkonnas õpilaste eneseregulatsiooni 

toetamine (Ley, 2004), peetakse üheks olulisemaks oskuseks tööjõuturul (Whiting, 2020). 

Haridusvaldkonna arengukava (2021) seab samuti eesmärgiks nüüdisajastada õppeprotsessi ja 

suunab pöörama aineteadmiste ja -oskuste kõrval senisest enam tähelepanu üld- ja 

tulevikupädevustele, sh ennastjuhtiva õppija kujunemisele. Doktoritöös seatakse eesmärgiks 

anda ülevaade teguritest, mis toetavad üldhariduskooli õpilaste eneseregulatsiooni oskuste 

arendamist, selgitada välja, mil viisil Eestis erineva pedagoogilise lähenemisviisiga koolides 

õpilaste eneseregulatsioonioskusi toetatakse ja missugune on nende tegevuste mõju õpilaste 

eneseregulatsioonioskuse arengule. Doktoritöö pikiuuringus keskendutakse I kooliastme 

õpilaste eneseregulatsioonioskuste arengu jälgimisele neljas erineva pedagoogilise 

lähenemisviisiga koolis. Andmeid kogutakse dokumendianalüüsi, vaatluste, intervjuude 

(õpetajate ja õpilastega) ning õpilaste hulgas läbi viidavate eel- ja järelhindamise kaudu. Kuna 
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andmed kogutakse õpilastelt ja õpetajatelt eesti keeles, nõuab uuringu läbiviimine head eesti 

keele oskust. 

7. Summary in English 

    Title: Supporting Self-regulation of Students in General Education Schools with Different 

    Pedagogical Approaches 

    Supervisors: Margus Pedaste, Liina Lepp 

    Annotation: 

Self-direction skills, which require supporting students’ self-regulation in a school environment 

(Ley, 2004), are considered among the most important skills in the job market (Whiting, 2020). 

The Estonian Education Strategy (2021) also sets a goal to modernize the learning process and 

draws attention to general and future competencies in addition to the subject skills and 

knowledge as well as the development of self-direction for students. This doctoral thesis sets 

the goal to give an overview of the factors that support students’ self-regulation in general 

education schools, to find out how various pedagogical approaches in Estonia support self-

regulation and what is their impact on the development of students’ self-regulation skills. In the 

longitudinal study of this thesis the focus is on observing the development of students’ self-

regulation skills in the primary school level in four schools with different pedagogical 

approaches. Data is gathered through document analyses, observations, interviews with 

teachers and students as well as pre- and post-assessment conducted among students. As the 

data is gathered from students and teachers in Estonian language, conducting of the assessment 

requires excellent Estonian language skills. 


