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Meie teemad

Õpetajaks õppimine

Õpetajaks?

Õpetajana tööl



1.
Õpetajaks? 

- Kohe pärast gümnaasiumi tundub liiga suur väljakutse? 

 Kogutakse julgust ja tarkust
- Tahaks ühiskonnas midagi olulist teha? 

  Õpetaja (kui teine) elukutse
- Tahaks elada mitmekesiselt?  

   Osaajaga õpetaja



2.

 Et pedagoogilise süsteemi põhimõte 
tarvilisi ja soovitavaid tagajärgi tooks, 

peab ta ajakohane olema ja elule 
vastama (J. Käis) 

Õpetajaks 
õppimine



Klassikaline tee õpetajaks

Esmaõpe Kutse-
aasta Täiendusõpe



Kõik teavad, kuidas õpetada 



Kompleksne elukutse 



Kasvavad ootused ….



Algaja ei ole ekspert



 

Õpetaja teab 
kõike….

Ja ei eksi….



Professionaalsus ei väljendu enam 

sedavõrd saadud hariduses või 

omandatud ametis, 

vaid eelkõige meie töö tegemise viisis 

ehk kvaliteedis

(Simons , 2014) 



Õpetaja karjäärimudel (M.Snoek, 2019)
Professionaalne kasv
- Üliõpilane 
- Algaja
- Kogenud
- Meister

Laiem vaade
Õpilaste õppimise toetamine

 kombineeritud …
- Õppimise ja õpetamise arendamisega
- Õppimise ja õpetamise 

korraldamisega
- Kolleegide õppimise toetamisega

Alusprotsessid
- Vastuvõtt/valik
- Professionaalne tugi
- Juhendamine
- Tunnustamine



3.

Mida ootame igas ametis...
- Inspireeriv keskkond
- Mõtestatud tegevus
- Meeskonnatöö

Õpetajana 
tööl



Keskkond loeb

Õpikäsitus ja õpilaste õppimine:
Autonoomia, kriitiline mõtlemine, koolirõõm

Õpetaja võimestatus:
Mõjukus, autonoomia, kompetentsus, tähenduslikkus

Organisatsioonikultuur: 
Eestvedamine, usaldus, avatus uuendustele 

Kooliuuring, 2017



Juhi kaks kätt
Õppimiseks keskkonna loomine
Õppimiseks keskkonna loomine
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Õppimisest lähtuv sisulise eesmärgi seadmine 
ja hoidmine

Muutuste juhtimine ja õpetajate toetamine



Uute õpetamispraktikate sünd 
– traditsiooniline tee

Teadlased 
uurivad (aastaid)

Õpetatakse 
õpetajakoolituses

Rakendatakse 
koolis



Kogu koolikultuuri
muutus

Eestvedamine
- Ühine sihiseade

- “Omanditunne”, tähenduslikkus ja dialoog

Koos loomine
- Oma kooli vajaduste määratlemine 
- Lahenduste loomine koos ülikooli 

ekspertidega

Tõenduspõhine uuendus
- Tõendite kogumine ja arengute hindamine

- Õpetajate juhitud uuringud









Muutused tulevad 
niikuinii. Parem siis neid 

juba ise juhtida!


