
ÕPIOSKUSTE TALGUTE INFOTUND



ÕPIOSKUSTE VÕISTLUS VS TALGUD

Talgud on talupojakultuurist pärit ühine ettevõtmine millegi 
ärategemiseks, mis nõuab rohkem tööjõudu, kui on ühel perel või 
majapidamisel või talul. Ühise tegevuse edasiarendatud vormiks on 
ühistegevus (https://et.wikipedia.org/wiki/Talgud).

⎯ rõhuasetus õpiprotsessil, süvenemisel 
⎯ tulemuse kõrval samavõrd oluline osalemisest saadav koostöine 

kogemus

                                  

https://et.wikipedia.org/wiki/Talgud


ÕPIOSKUSTE TALGUTE FOOKUSES ON ENESEJUHITUD ÕPPIMINE

● Ennastjuhtiv õppija teab, mida teha isegi siis, 
kui ta ei tea, mida teha ning tunneb end selle 
kõige juures hästi. 

● Ennastjuhtivaks õppijaks, kes oskab nautida 
õppimise tulemust ja ka õppimise protsessi, ei 
sünnita vaid kujunetakse ning see ei juhtu 
kunagi üleöö. 

● Võib isegi öelda, et ennastjuhtiv õppija on nagu 
Tallinna linn - ei saa kunagi päriselt valmis! 



TALGUTEL OSALEVAD ÕPILASED SAAVAD END PROOVILE PANNA JÄRGMISTE 
OSKUSTE RAKENDAMISEL:

● õpiprotsessi (sh ajaplaneerimise, ressursside kavandamise ja sobilike 
õpistrateegiate valimise) planeerimine, analüüsimine ning kirjeldamine;

● koostöine õppimine (meeskonnana toimetulek, töö kavandamine ja ülesannete 
jaotamine meeskonnas);

● teksti mõistmise oskus ja tekstis sisalduvate teabevõimaluste äratundmine (nt 
küsimuste ja diagrammide tõlgendamine ning probleemülesannete mõtestamine

● muutuste, mustrite ja seoste märkamine ning nende põhjal järelduste tegemine
● iseseisvus praktiliste ülesannete teostamisel
● teabekirjanduse ning tahvel- ja taskuarvuti kasutamise oskus
● esitlemisoskus

 



ÕPIOSKUSTE TALGUTE KORRALDUS

⎯ Enne üleriigilisi talguid korraldatakse koolisisesed ja piirkondlikud talgupäevad, 
mis toimuvad 5. klasside õpilastele kevadel või 6. klasside õpilastele 
septembrikuus. Eelvoorud toimuvad vastavalt piirkondlikult kokku lepitud 
graafikule. Piirkondliku vooru läbiviimiseks võib kasutada riikliku vooru 
korraldajate koostatud ülesannet, mille juhend edastatakse piirkondade 
kontaktisikutele e-posti teel.

⎯ piirkondade kontaktid: Õpioskuste talgute piirkondlikud eestvedajad ja osalemisest 
huvitatud koolid

⎯ 2021/2022. õppeaasta lõppvõistlus toimub 30. oktoobril 2021 Väike-Maarja 
Gümnaasiumis. Lõppvooru tulemuste alusel antakse välja õpioskuste grand prix’ 
ning võitjate kool pärjatakse õppimist eestvedava kooli tiitliga. Vt ka  Õpioskuste 
talgute juhend

https://padlet.com/riinas5/cpdedaqocz8vcmfm
https://padlet.com/riinas5/cpdedaqocz8vcmfm
https://drive.google.com/file/d/1Sy50OBNYSigFcOEKpa3cFr9vlp05cPpd/view
https://drive.google.com/file/d/1Sy50OBNYSigFcOEKpa3cFr9vlp05cPpd/view




Katrin Soika

TLÜ loodus- ja terviseteaduste 
instituudi lektor

Gustav Adolfi Gümnaasiumi keemia 
ja loodusõpetuse õpetaja

Evelin Õunap

TLÜ haridusteaduste 
instituudi kooliarenduse 

konsultant

Viimsi Kooli 1.-4. klasside 
õppedirektor ja 
klassiõpetaja

Kati Aus

TLÜ haridusteaduste 
instituudi õpetajahariduse 
teadur, hariduspsühholoog

Jüri Kurvits

TLÜ digitehnoloogiate instituudi 
matemaatika didaktika lektor

Elina Malleus-Kotšegarov

TLÜ haridusteaduste instituudi 
hariduspsühholoogia dotsent

Riina Stahl

TLÜ haridusteaduste 
instituudi koolitusjuht

ÕPIOSKUSTE TALGUTE ETTEVALMISTUSSE PANUSTAVAD



Meile täna teada olevad piirkondlikud õpitalgute eestvedajad ja 
osalemishuvist märku andnud koolid

Infotunni raames: https://padlet.com/riinas5/cpdedaqocz8vcmfm

Edaspidised muudatusettepanekud saata opitalgud@tlu.ee (või riina.stahl@tlu.ee)

Organisatoorsete küsimustega pöörduge julgelt: opitalgud@tlu.ee, koduleht: Õpioskuste talgud vt ka TÜ teaduskool

ÕPIOSKUSTE TALGUTE PIIRKONDLIKUD EESTVEDAJAD JA OSALEMISEST 
HUVITATUD KOOLID
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