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Kokkuvõtte tekst: 

 

Ainedidaktika on õpetajakoolituse õppekavade põhikomponent. Õpetajaks õppivatelt üliõpilastelt 

oodatakse oma didaktiliste ja ainedidaktiliste pädevuste arendamist ja rakendamist koolipraktika 

käigus. Mitmekeelsus ja -kultuurilisus on Euroopa Liidu üks olulisi eesmärke, mis nõuab teise 

keele õpetaja eriala õppekavade ja õpetamispraktikate süsteemset arendamist. Siinse uurimistöö 

eesmärk on välja selgitada, mil määral aitab koolipraktika kaasa teise keele õpetaja eriala  

õpetajakoolituse üliõpilaste didaktiliste ja ainedidaktiliste teadmiste, hoiakute ja oskuste arengule 

ning milliste aineõpetamisega seotud väljakutseid peavad lahendama  õpetajakoolituse üliõpilased 

koolipraktikal. Uurimistöö tulemused annavad ülevaate teise keele õpetaja eriala üliõpilaste 

didaktilisest ja ainedidaktilisest ettevalmistusest ning hindavad koolipraktika mõju teise keele 

õpetaja eriala üliõpilaste ainedidaktiliste teadmiste ja oskuste kujunemisele. Töö praktilise 

tulemusena töötatakse välja vahendid teise keele õpetaja didaktiliste ja ainedidaktilisi teadmiste ja 

oskuste hindamiseks ning pakutakse välja võimalused nüüdisaegsete didaktiliste ja 

ainedidaktiliste teadmiste ja oskuste kujunemise soodustamiseks koolipraktika käigus. 

Uurimistöö toetab teise keele õpetaja õpetajakoolitajaid ja õppekavade arendajatele ning tõhustab 

teise keele õpetaja õppekavade arendamist.  
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Annotation :  



Subject didactics is a key component of any teacher training curriculum, and student teachers are 

expected to apply and develop their didactics and subject didactics competences during their 

school practice. With multilingualism and multiculturalism being one of the EU goals, research 

into language teacher education is important in order to inform and further develop teacher 

training curricula and practices. The aim of the current research is to reveal to what extent L2 

student teachers’ practice teaching at school contributes toward the development of their didactics 

and subject didactics competences, and what challenges related to their subject teaching L2 

student teachers encounter during their practical training. The results of such research will give an 

insight into the didactic and subject didactic training of L2 teachers and impact of L2 practice 

teaching on the development of student teachers’ subject didactic knowledge and skills. As a 

practical outcome, the research will develop an instrument to measure L2 student teachers’ 

subject didactics competence and suggest ways to better target the development of relevant 

subject didactic knowledge and skills during practice teaching. The research may be of value to 

teacher educators and curriculum developers, and provide an incentive toward language teacher 

training curriculum design.  

 


