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SAATESÕNA

Üleskutse lahedaks õppimiseks esitati saatesõnades kaks aastat tagasi, kui
avaldati esimene KVÜÕA kõrgkoolipedagoogika artiklikogumik „Tõhus õpe
kõrgkoolis”. Võimalik kergekaaluline sõnakasutus võib hakata hinge närima
neil, kes näevad poolikut veeklaasi pooltühjana. Mul on heameel tõdeda, et
positiivne praktika on siiski võidukäigul, sest nüüdsega on pandud kaante
vahele järjekordsed mõtted ja soovitused parima õpitulemuse saavutamiseks.
Harjumuspäraste õppemeetodite uuendamine ei peaks olema muutus muutuse
pärast, küll aga ergutama turvalist (loe: laiska) käib-küll–meetodit. Õppurite
aktiivne kaasamine on alati riskantne, kuna nõuab dünaamilist tunnikäiku,
sest loodav õpisituatsioon ei erine mitte üksi kursuseti, vaid ka sama kursuse
erinevate päevade ning samade õppurite puhul. Teine risk peidab end õppurite „liigses” vabaduses, mille tegelik tagamaa on hoopis nõrk ettevalmistus. Kalkuleeritud (ehk läbimõeldud ja vastumeetmetega) riski võtmist peab
harjutama ka õppejõud. Samas on väga tähtis anda enesearenduse vastutus
õppuritele endile – ette-taha detailide reglementeerimine ja korraldamine
tekitab vaid õpitud abitust.
Põnev on tõdeda, et põhimõtted, mis suunavad sõjaväelaste tegevust
lahinguväljal, on suuresti rakendatavad ka rahuaegses administreerimises ja
väljaõppes. Eriti tark on õppejõududel omavahel jagada tuvastatud õppetunde
ja teaduslikult valideeritud õppemeetodeid – jalgratast ei pea uuesti leiutama!
Omakorda silmi avav on kogeda kokkupuutepunkte militaar- ja tsiviilpedagoogikas. Tihti on juhtunud, et ei osata märgata ega hinnata enda saavutusi,
kuna keskendutakse ainiti negatiivsetele juhtudele. Aktiivne ja rohkearvuline
osalus meie didaktikakonverentsidel näitab vajadust sellelaadse initsiatiivi
järele ja usaldust meie õppeasutuse kui konverentsi peakorraldaja vastu. Seda
peab oskama näha tunnustusena. Rauda tuleb taguda, kuni see on tuline.
Teritatud nuga võib kapis pikalt seista, kaotamata oma vahedust. Sotsiaalses
suhtevõrgustikus, nagu ka eluslooduses, aga tühja kohta ei sallita. Oleme
enda valdusse saanud põneva niši ning seda peab järjepidevalt edendama.
Harjutamata hakkab ka tippsportlase tase kiiresti langema.
Õppimine ei peaks olema kannatuste rada, mida mööda enesesunduse
ja jonnaka visadusega rühitakse. Selles mõttes pooldan ma tõesti lahedat
õppimist. Teisalt pole kaugeltki tegu pinnapealsuse ja hooletusega, vaid
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õpimotivatsiooni ülal hoidva positiivsusega. Ennastjuhtiv õppija on võtmesõna, millest lähtuvalt peab õppeprotsessi kujundama. Kogu KVÜÕA koosseis peab selle poole püüdlema, luues õpisõbralikku keskkonda. Tappev maht
ja ränk rügamine peavad andma teed tähenduslikule õppimisele, õpihuvile ja
teadlike mentaalsete mudelite kujundamisele.
Tänan omaalgatuslikke kaastöötajaid, teaduspõhisuse eestvedajaid ning
kõiki artiklite autoreid ja kogumiku koostajaid. Soovin kõigile elukestvasse
õppesse panustajatele jätkuvat intellektuaalset kõdi!
Kolonel Enno Mõts
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem

AKADEEMILINE ÕPETAMINE
Alar Kilp
AKADEEMILINE ÕPETAMINE

ÜLEVAADE. Akadeemiline tegevus on avalik, eelretsenseeritud ning eriala kolleegide poolt
kasutatav. Õppejõud, kes õpetavad erialateadmistepõhiselt, ent õpetamisalase ettevalmistuseta, saavad arendada õpetamist akadeemiliseks, liikudes ülespoole järgmisi trepiastmeid
pidi: 1) õpetamine omaenda praktilise kogemuse kaudu, 2) õpetamiskogemuste ja -teadmiste
jagamine kolleegidega, 3) õpetamise õppimine koolitustel, 4) õpetamisteadusel põhinev õpetamine, 5) õpetamisteadust teostav õpetamine. Akadeemiline on õpetamine vaid kahel viimasel
trepiastmel.
Euroopa kõrgharidusmaastikul on õpetamisteadusest saamas hea õpetamise kvaliteedikriteerium. Õppejõududelt, kes tavamõistes teadustööd ei tee, oodatakse tulevikus panustamist
õpetamisteadusesse. Teaduskarjääri tegijatelt oodatakse õpetamisalase põhikoolituse läbimist
ning õpetamisalaste valikute mõtestamist õpetamisteaduse põhjal. Seetõttu tasub hakata õpetamisse akadeemiliselt suhtuma ka neil õppejõududel, kes õpetavad õpetamist õppimata ja õpetamisalase teadusega konsulteerimata.
Võtmesõnad: õpetamine kõrgkoolis, õpetaja professionaalne areng, õpetamine ja teadus
Key words: teaching in higher education, teacher’s academic development, research and
teaching

1. Sissejuhatus
Me räägime ülikoolist kui akadeemilisest asutusest, kuna ülikoolis tehakse
akadeemilisi asju – teadlased teevad teadust, õppejõud õpetavad. Nii mõeldes
eeldame, et kõik, mis ühes akadeemilises asutuses tehakse, on akadeemiline
juba seepärast, et asutus on selline.
Sõna „akadeemiline” viitab teatud tunnustele, mille alusel saab eristada
akadeemilisi tegevusi mitteakadeemilistest. Ilmselt ongi nii, et ülikoolidesse
on akadeemilised tegevused koondunud samamoodi nagu haiguste ravi on
koondunud haiglatesse, ehkki haiguste ravimist ja akadeemilist tegevust leidub ka väljaspool haiglaid ja ülikoole.
Ülikoolidest leiab akadeemilist tegevust rohkem kui teistest institutsioonidest, ent veel praeguse ajani on kõrgkoolides tehtav teadus oluliselt
akadeemilisem (paremini kooskõlas akadeemilise tegevuse tunnustega) kui
õpetamine. Õnneks on jää sulamas ning tõenäoliselt jõuavad juba lähema
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kahe-kolme aasta jooksul kõrgkoolid ka Eestis olukorrani, kus õpetamine on
samavõrd akadeemiliseks peetav ja akadeemiliselt teostatav (ja pole võimatu,
et ka akadeemilise tegevusena väärtustatud) tegevus kui seda on teadus.
Miks nii? Euroopa Komisjoni 2013. aastal esitatud nõuande kohaselt
peaksid kõikides kõrgkoolides õppetööd tegevad õppejõud olema aastaks
2020 läbinud „sertiﬁtseeritud õpetamisalase koolituse”1. Seega peaksid juba
enam kui kahe aasta pärast kõik kõrgkoolides õpetajad olema omandanud
põhiteadmised ja -oskused kõrgkoolipedagoogikast. Võib-olla on juba aastal
2020 enesestmõistetav, et hea õpetamine on akadeemiline ning akadeemiline
saab õpetamine olla kahel moel.
1. Kõrgkoolis õpetav õppejõud rajab oma õppetegevuse õpetamisteaduses (scholarship of teaching and learning, lühendatult SOTL, lihtsuse
huvides viidatakse selles artiklis mõistele lühendatult kui õpetamisteadusele) avaldatud teadmistele ja praktikale, kusjuures õpetamisteadus
viitab siinkohal nii kõrgkoolipedagoogikale üldiselt kui ka vastava eriala
õppeaine pedagoogilisele teadmisele spetsiiﬁliselt;
2. Lisaks mainitule võivad õppejõud uurida õpetamist ja õppimist oma
õppeainetes, avaldada uurimistulemusi eelretsenseeritud väljaannetes ja
panustada nii ka ise õpetamise ja õppimise teadmusbaasi.
Akadeemilise tegevuse (ja selle tulemite) tunnused on alati ühesugused2.
Nii akadeemilist õpetamist (scholarly teaching) kui akadeemilist teadust iseloomustab kolm üldkehtivat tunnust. Akadeemiline teadmine on3
1) avalik ehk on põhimõtteliselt kättesaadav kollegiaalsele kogukonnale
kõikjal maailmas, kes uurivad sama asja või teevad sama tööd (ainsaks
piiranguks on erialaväljaannete keel). Teadmine ei ole akadeemiline, kui
see on õppejõu peas, avaldamata käsikirjas või sellest on peale tema teadlikud vaid ta lähemad kolleegid n-ö koridori pealt. Akadeemiline õpetamine järgib põhimõtet, mille kohaselt peaksid kõik õpetamise juurde

Euroopa Komisjon 2013. ELi kõrgetasemeline töörühm soovitab korraldada õppejõududele õpetamisalaseid koolitusi. Brüssel, 18. juuni. <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13554_et.htm>.
2
Boyer, E. L. 1990. Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professiorate. New York:
The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching; Hutchings, P.; Shulman, L. S.
1999. The Scholarship of Teaching: New Elaborations, New Developments. – Change: The
Magazine of Higher Learning, Vol. 31, No. 5, p. 13. [Hutchings, Shulman 1999]
3
Shulman, L. S. 2012. From Minsk to Pinsk: Why a scholarship of teaching and learning? –
Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 1, No. 1, p. 3. [Shulman 2012]
1
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kuuluvad osad olema avalikud4, nii et ükski õppeaine korralduslik, sisuline ega pedagoogiline tahk ei ole ega jää ainult õppejõu ja tudengite
vaheliseks asjaks5. Akadeemiliselt õpetav õppejõud on valmis oma ainetes avalikustama ja akadeemiliselt põhjendama igat õppetöö korralduse
osa;
2) eelretsenseeritud, st sama valdkonnaga tegelevad kolleegid on selle läbi
vaadanud, seda arutanud, kriitiliselt kontrollinud ja andnud positiivse
hinnangu6;
3) kasutatav üleilmsele kollegiaalsele kogukonnale jagamiseks, tsiteerimiseks, rakendamiseks, edasiarendamiseks, vaidlustamiseks ja ümberlükkamiseks7.
Õpetamise ja õppimise valdkonnas on seega kahte sorti akadeemilist tegevust: kõik akadeemiliselt õpetavad õppejõud rajavad oma õppetegevuse
õpetamisteaduses avaldatud teadmistele ja praktikale ning peale selle ka uurivad paljud õppejõud oma õpetamist ja õppimist ning avaldavad oma õpetamisalaste uurimuste tulemusi eelretsenseeritud väljaannetes.
Sõltumata sellest, kas me räägime teadusest või õpetamisest, on suhtlus
kolleegide vahel akadeemiline siis ja ainult siis, kui see ei piirdu vaid arvamuste, kogemuste ja emotsioonide vahetamisega. Iseenesest on möödapääsmatu ja vajalik, et inimesed alustaksid vastastikkust suhtlust kõigepealt n-ö
jää murdmisega (ice-breaking). Nii teaduses kui ka õpetamises on jäämurdmisrituaalid asendamatud, kuna nende käigus luuakse tõsisemaks akadeemiliseks suhtluseks vajalik õhkkond. Just sel põhjusel alustatakse teaduskonverentsidel koridorivestlust küsimustega, nagu „kas jõudsite kohale õhtul või
hommikul” või „kas tulite rongi või bussiga” Miks? Sest enne, kui me saame
üksteisega mõistuspäraselt tõsistest asjadest rääkida, peame kõigepealt

Shulman, L. S. 1998. Course Anatomy: The Dissection and Analysis of Knowledge
Through Teaching. – The Course Portfolio: How Faculty Can Examine Their Teaching To
Advance Practice and Improve Student Learning. The Teaching Initiatives. Ed. by P. Hutchings. Washington, DC: American Association for Higher Education, p. 69. [Shulman 1998]
5
Sachs, J.; Parsell, M. 2014. Introduction: The Place of Peer Review in Learning and
Teaching. – Peer Review of Learning and Teaching in Higher Education. Ed. by J. Sachs,
M. Parsell. London, New York: Springer, p. 2.
6
Andresen, L. W. 2000. A Useable, Trans-Disciplinary Conception of Scholarship. – Higher
Education Research & Development, Vol. 19, No. 2, p. 141; Richlin, L.; Cox, M. C. 2004.
Developing Scholarly Teaching and the Scholarship of Teaching and Learning Through Faculty
Learning Communities. – New Directions for Teaching and Learning, Vol. 97, pp. 127–135.
[Richlin, Cox 2004]
7
Shulman 1998, p. 13.
4
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harjuma sellega, et me oleme need inimesed, kes üksteisega räägivad. Sedalaadi suhtlus ei ole iseenesest akadeemiline, ent see on oluline ettevalmistus
igale akadeemilisele mõttevahetusele.
Ka õpetamise puhul vajavad õppejõud n-ö jäämurdmist, enne kui nad on
valmis hakkama tõsise teaduslik-kriitilise meelega üksteise õpetamisalaseid
käsikirju või ettekandeid arvustama. Kõigepealt on neil vaja harjuda sellega,
et nad kolleegidena räägivad omavahel ka õpetamisest (ja tudengite õppimisest), mitte ainult teadusest ja administratiivjuhtimisest. Õpetamisalase suhtluse jäämurdmise faasis on igati omal kohal, kui kolleegid vahetavad vastastikku praktilisi kogemusi ja isiklikke teadmisi, muljeid ja arvamusi, sest ilma
seda faasi läbimata on raske jõuda akadeemiliste teadmiste vahetamiseni.
5 õpetamisteadust teostav AKADEEMILINE õpetamine
4 õpetamisteadusel põhinev AKADEEMILINE õpetamine
3 õpetamise õppimine (koolitused; teadmised sellest, kuidas tudeng õpib;
õppimine tudengiga koos)
2 praktiliste kogemuste ja teadmiste jagamine kolleegidega
1 individuaalne praktiline kogemus ja teadmine
Joonis 1. Õpetamise õppimise trepiastmed

Artikkel käsitleb õppejõu arengut akadeemilise õpetamise suunas viieastmeliselt (joonis 1):
• astmeid läbitakse samamoodi nagu kõnnitakse trepist üles esimesest astmest alustades ja viimasega lõpetades;
• järgmisele astmele jõudmiseks on küll vajalik tegutseda eelmises faasis,
ent mitte kõigis vastava astme elementides8. Näiteks selleks, et eelviimaselt astmelt viimasele jõuda – ehk asuda oma õpetamist uurima – ei ole
vaja toetuda akadeemilistele uuringutele kõigis õppetööga seotud elementides. Õppetöö korraldus koosneb väga paljudest osadest, mistõttu piisab,
kui õpetamisteaduslikku teadmist järgitakse õppetöö kõige olulisemates
tahkudes. Ei juhtu midagi, kui jätkan õppetöös vastuvõtuaja kasutamist
ja alustan õppetöö uurimist selle teistes tahkudes, ilma et oleksin konsulteerinud akadeemiliste uurimustega, kuidas vastuvõtuaegu õppija jaoks

Weston, C. B.; McAlpine, L. 2001. Making Explicit the Development Toward the Scholarship of Teaching. – New Directions for Teaching and Learning, Vol. 86, p. 91. [Weston, McAlpine 2001]
8

AKADEEMILINE ÕPETAMINE

•
•

13

kõige paremal moel korraldada. Ka vastuvõtuaegade kasutamise puhul
on akadeemiline teadmine täiesti olemas9, ent sedalaadi asju, mida võiks
õpetamisteadusest ammutada, on otseses mõttes lõputult. Kõige võimalikuga korraga alustada ei saa;
igal järgneval astmel jäädakse tegema eelmistes faasides harjumuseks
saanud tegevusi;
üleminekud ühest faasist teise toimuvad mõnes õppetegevuse osas varem
kui teistes. On tõenäoline, et esimesel korral kolleegidega õpetamise vallas mõtteid vahetades ei käsitleta kõiki õpetamis-, hindamis-, auditoorse
tegevuse korralduse, õpiväljundite ja hindamisviisidega seotud küsimusi,
vaid ainult mõnda üksikut neist. Samamoodi ka siis, kui õppejõud alustab
tutvumist õpetamis- ja õppimisteaduslikes väljaannetes olevate teadmiste
ja praktikatega, kasutab ta neid mõnes õppetöö osas varem kui teises.
Näiteks kui kursusel on nii loengud, seminarid, rühmatööd ja uurimistöö, siis on loogiline, et kõigepealt tegeletakse akadeemiliselt ühe osaga
nendest ning mitte kõigiga korraga.

Õpetamisteaduses on üsna levinud tavaks käsitleda õppejõu õpetamisalast
arengut järkjärguliselt10, ent üldjuhul keskendub põhitähelepanu vaid joonisel 1 esitatud redeli kahele viimasele astmele – akadeemilise õpetamise
praktikale ja õpetamisteadusesse panustamisele – ning seejuures peetakse
õppejõu õpetamisalase arengu ainsaks tõeliseks eesmärgiks just viimast astet.
Päris algusest peale sellise õppejõu teekonda, kes alustab kõrgkoolis õpetamist pedagoogilise väljaõppeta ning ammutab õpetamisalast praktilist teadmist kõigepealt üksi ja iseseisvalt, õpetamisteadus eriti ei käsitlegi, kuna seal
on oluliseks alguspunktiks hetk, mil õppejõud on jõudnud pedagoogilisele
koolitusele ning tahab (kas vajadusest või seesmisest motivatsioonist) oma
õpetamist arendada ja seda vähemalt lähemate kolleegide ja õpetajakoolituse
praktikutega jagada.
Artikkel visandab õppejõu õpetamisalase arengu õpetajakoolituse-eelsetest faasidest alates ehk sisuliselt nullist. Ehkki võimalikke õpetamisoskuste

Guerrero, M.; Rod, A. B. 2013. Engaging in Office Hourse: A Study of Student-Faculty
Interaction and Academic Performance. – Journal of Political Science Education, Vol. 9, No. 4,
pp. 403–416.
10
Kreber, C. 2001. The Scholarship of Teaching and Its Implementation in Faculty
Development and Graduate Education. – New Directions for Teaching and Learning, Vol. 86,
pp. 79–88. [Kreber 2001]; Richlin, L. 2001. Scholarly Teaching and Scholarship of Teaching. –
New Directions for Teaching and Learning, Vol. 86, pp. 59–61. [Richlin 2001]; Richlin, Cox
2004, p. 132.
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arengu trajektoore on ka teisi, võib joonisel 1 kirjeldatud astmestik kõnetada
kõiki neid õppejõude, kes on aasta(kümne)id õpetanud Eesti kõrgkoolides
pedagoogilisi koolitusi läbimata ning tegutsevad siiani n-ö trepi esimestel
astmetel. Visandatud trepiastmestik ei kirjelda hästi nende õppejõudude
õpetamise arengut, kes läbisid pedagoogilise koolituse enne õpetama hakkamist (nt erialadel, kus pedagoogiline baaskoolitus on osa läbitud õppekavast)
ning tegutsesid kolmandal ja neljandal astmel kas enne või samal ajal, kui
neil tekkisid esimesed isiklikud praktilised kogemused ja harjumused vahetada kolleegidega mõtteid õpetamisest. Artikli lõpus käsitletakse erijuhtumit, kus on võimalik viiendal astmel õpetamist uurida ja õpetamisteaduslikke
publikatsioone avaldada ilma ise õpetamata või akadeemilisele õpetamisele
pühendumata. Ka nii on võimalik.11
Loodetavasti joonisel 1 esitatud õpetamisoskuste arenguastmed lähiaastatel mõneti aeguvad ehk tulevikus ei esine enam palju olukordi, kus
kõrgkoolides õpetatakse enne aastaid, kui jõutakse kollegiaalse tagasiside,
õpetajakoolituse või akadeemiliste teadmisteni õpetamisest. Ent samas on
tõenäoline, et veel praegusajal kõnetab visandatud õpetamisoskuste arendamise trepp suurt osa Eesti kõrgkoolides õpetavaid õppejõude ning loodetavasti aitab neil mõtestada, millisel arenguastmel nad õpetamise õppimises on,
ning mõelda selle üle, kas tasub astuda üks või mitu astet edasi sealt, kuhu
nad mõneks ajaks pidama on jäänud.
Enne arenguastmete detailsemat käsitlemist on vaja rõhutada, et kõiges järgnevas ei vaidlustata ega jäeta hetkekski kõrvale hea õpetamise üldkehtivat, esmast ja möödapääsmatut eeltingimust, milleks on aine valdamine.
Eranditult igal juhul peab õpetaja tundma õppeaine sisu. Kõige lihtsam
ainevaldkonna tundmise kriteerium on õppejõu avaldatud temaatiliste teadustööde hulk ja kvaliteet (nt tsiteeritavus). See ei ole ideaalne kriteerium,
mille põhjal otsustada, kas õppejõud valdab ainespetsiiﬁlist teadmiste baasi
(content-specific knowledge base)12, ent sellest paremat on raske leida, kuni

Mainitud põhjusel eristab Randolph A. Smith akadeemilist õpetamist (’scholarly teaching’)
õpetamisteadusest (’scholarship of teaching and learning’). Vt Smith, R. A. 2008. Moving
Toward the Scholarship of Teaching and Learning: The Classroom Can Be a Lab, Too! –
Teaching of Psychology, Vol. 35, No. 4, pp. 263–264. Käesolevas artiklis käsitletakse õppejõu
õpetamisalast enesearengut ning lähtutakse eeldusest, et õpetamisteadust teostav õppejõud
praktiseerib samal ajal ka akadeemilist õpetamist. Sel põhjusel ei käsitle joonisel 1 kajastatud
mudel juhtumeid, kui õpetamisteadust teostav õppejõud enam ise õpetamist ei praktiseeri või
teeb õppetööd, ilma et see põhineks õpetamisteadusel.
12
Shulman, L. S. 1987. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. – Harvard Educational Review, Vol. 57, No. 1, pp. 1–22. [Shulman 1987]
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räägime vaid õppejõu teaduslikust kompetentsusest ning teeme seda lahus
õppijatest, õppimisviisidest ja õppejõu õpetamisoskustest. Praktikas – ja iseäranis bakalaureuse- ja magistriõppe tasemel – võib õppejõud omada piisavaid teadmisi temaatilist teadustööd tegemata ka siis, kui ta lihtsalt valdab
hästi õpetatavat ainet. Näiteks, kui õppejõud õpetab rahvusvahelisi konﬂikte,
siis ei ole alati esmatähtis see, kas üks või enamik tema avaldatud teadustöödest on just samast ainevaldkonnast (võib-olla tema teadustöö on ainult
poliitökonoomiast), juhul kui ta valdab õpetatava aine sisu.
Samas praktika näitab, et alati on lihtsam vallata ja seetõttu ka õpetada
ainet, millega tegeletakse aktiivselt ja järjepidevalt teadustöödes. Sellise
suhtumisega tasub arvesse võtta Paul Ramsdeni tõdemust, et õppejõud peaks
kindlasti olema oma valdkonna ekspert ning tegema õpetatava ainega seostuvat teadustööd13. Ent kõik õppejõud ei ela ideaalmaailmas ning mõni õpetab
ka selliseid aineid, mis tema teaduslike huvide ja tegemistega kokku ei lange.
Ka nende puhul jääb hea õpetamise eeltingimus ikka samaks – ilma ainest
(olgu selleks portugali keel või rahvusvahelised konﬂiktid) valdamata, ei ole
võimalik hästi õpetada.
Kui ainevaldkonna valdamine on heaks õpetamiseks vajalik, siis „tarvilik
ja piisav” tingimus heaks õpetamiseks nõuab, et lisaks õppeaine sisu valdamisele omab õppejõud ka pedagoogilisi baasteadmisi ja -oskusi ning valdab
konkreetse aine õpetamise pedagoogikat. Aine sisu valdamine ei tähenda
automaatselt, et inimene valdab sama hästi aine õpetamist. Siiani on paljud,
kui mitte enamik, ülikoolis õpetama hakanud õppejõududest õpetama kvaliﬁtseerunud tänu teaduskraadile (magistrikraad või doktorikraad) vastaval
erialal, ilma et neilt oleks nõutud ühegi pedagoogilise koolituse läbimist.
Ei ole õiglane öelda, et need õppejõud ei teaks, kuidas õpetada. Nad on ise
õppinud, nad on näinud, kuidas õpetajad õpetavad, neil on kuude ja aastatega kogunenud hulganisti praktilist kogemust ja isiklikku teadmist „sellest,
kuidas õpetamises asjad käivad” ning kindlasti on paljud neist arutanud ka
õpetamise teemal kolleegidega. See, mida nad õpetamise valdkonnas teavad
ja oskavad, on aga kvalitatiivselt erinev sellest, mida nad teavad ja oskavad teadustöös. Õpetamist on nad õppinud ise ilma akadeemilise väljaõppe,
kollegiaalse hindamise ja kvaliteedimärgita.
Küsimust, kas teaduskraadist üksi piisab, et õppejõud oskaks lisaks erialateadmistele ka erialaainet õpetada, pole kuni viimase ajani eriti tõstatatudki
ilmselt sellepärast, et väljaspool pedagoogilisi erialasid ja õpetajakoolitusi
13
Ramsden, P. 2003. Learning to Teach in Higher Education. London & New York: Routledge, p. 5. [Ramsden 2003]
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on selline traditsioon lihtsalt puudunud ning õpetamise kvaliteedi peamiseks
kriteeriumiks on peetud erialast teadustööd. Olukord, kus suur osa (võibolla
enamik) kõrgkoolis õpetavatest õppejõududest õpetab pedagoogilist koolitust
läbimata, tunnistab üldisest suhtumisest õpetamisse kui tegevusse, mida justkui saab teha professionaalselt ja hästi ka ilma pedagoogilise ettevalmistuse,
väljaõppe ja järjepideva arendamiseta14.
Akadeemilises mõttes hästi õpetav õppejõud peab omama kolme liiki
kompetentsust15:
1) ainealaseid teadmisi – ta teab, mida õpetada;
2) üldiseid pedagoogilisi teadmisi ja oskusi – ta teab, kuidas korraldada
õppetegevust nii, et see toetab tudengi õppimist; kuidas auditoorset tegevust juhtida ja õpiõhkkonda korraldada; teab viise, kuidas tudeng õpib
ning kuidas mõjutavad tudengi õppimist õppetöö korraldus, hariduslik
kontekst, hariduse eesmärgid ja väärtused16;
3) õppesisu pedagoogilisi teadmisi (pedagogical content knowledge), mis
sünteesib kahte esimest kompetentsust17, nii et inimene oskab seda,
mida ta ise teab ja valdab, ka kellelegi teisele õpetada18. Õppejõud oskab
korraldada õppeaine käsitlust lähtuvalt õppekontekstist (nt aine paiknemisest õppekavas), õppeaastast, õppijate eelteadmistest ja teistest õppimist mõjutavatest tingimustest. Kujutagem ette politoloogia õppejõudu,
kes valdab esindusdemokraatia ja esinduskogu valimiste temaatikat ning
on kursis ainealaste andmete, uurimuslike lähenemiste ja analüüsiviisidega. Tema õppesisu pedagoogiline teadmine väljendub oskuses kohandada aine käsitlust ning probleemide ja küsimuste püstitamist vastavalt
õppijate eelteadmistele, huvidele ja võimetele, vastavalt sellele, kas
õppijateks on põhikooli 9. klassi lapsed, kõrgkooli noored või keskealised, doktorandid või magistrandid või sellele, kas tudengite peamised
õppimishuvid on seotud politoloogiaga või mitte. Õppesisu pedagoogilist teadmist saab leida vastava eriala õpetamisteadusega tegelevatest

Weimer, M. 1997. Integration of Teaching and Research: Myth, Reality, and Possibility. –
New Directions for Teaching and Learning, Vol. 72, p. 58. [Weimer 1997]
15
Shulman 1987.
16
Shulman 1987, pp. 5, 8.
17
Theall, M.; Centra, J. A. 2001. Assessing the Scholarship of Teaching: Valid Decisions
from Valid Evidence. – New Directions for Teaching and Learning, Vol. 86, p. 39. [Theall,
Centra 2001]
18
Shulman, L. S. 2011. The Scholarship of Teaching and Learning: A personal recount and
reflection. – International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 5, No. 1,
p. 5. <http://digitalcommons.georgiasouthern.edu/ij-sotl/vol5/iss1/30>. [Shulman 2011]
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ajakirjadest ja artiklitest. Tänapäeval on igal akadeemilisel erialal oma
õppimis- ja õpetamisteadus (SOTL). Näiteks politoloogiavallas tegeletakse sellega ajakirjas Journal of Political Science Education, kust õppejõud saab leida teadustöid sellest, kuidas õpetada esinduskogude valimist
tudengitele nii, et õppetöö korraldus aitaks tudengitel õpitavast teemast
kõige paremini aru saada.
Neist kolmest kompetentsusest kõige olulisem on endiselt aine valdamine –
ka siis, kui juba lähitulevikus on kõik õpetavad õppejõud läbinud pedagoogilise koolituse, moodustab pedagoogiline väljaõpe ikkagi imeväikese
osa erialase väljaõppe kõrval, mistõttu ei ole ebaõiglane pidada pedagoogilist
kompetentsust erialalise kompetentsuse kõrval teisejärguliseks19. Ent teisejärguline ei tähenda ebaolulist või mittevajalikku – akadeemiline õpetamine
vajab kindlasti ka pedagoogilist ettevalmistust, koolitust ja enesetäiendust20.

2. Õpetamise õppimise trepiastmed
2.1. Esimene aste: õppimine individuaalsest praktilisest
kogemusest ja teadmisest
Kõige levinum viis õppida õpetamist olukorras, kus õpetatakse ilma õpetamiskoolitusi läbimata, on õppida oma õpetamise ja õppimise kogemusest
(kuidas mind õpetati, kuidas ma ise õpin). Ajas kogunevate isiklike kogemuste põhjal kasvab õpetajal isiklik praktiline teadmusbaas (ehk kogum
ideedest ja praktikatest), kuidas auditooriumis ja õppeaines toime tulla. Järjest arenev praktikapõhine teadmine õpetamisest võib olla sõnastatud või
sõnastamata21, ent igal õpetajal tekib aastatega praktiline oskus ja teadmine,
kuidas suhelda auditooriumis, kuidas koostada ainekava, valida õppematerjale, hindamisviise, individuaalseid õpiülesandeid ja auditoorseid tegevusi
ning kuidas juhtida klassiruumi. Individuaalset kogemust kogutakse ja kasvatatakse kogu õpetamistegevuse jooksul, mistõttu seda jäädakse edasi koguma
ja kasvatama ka kõigil järgmistel õpetamise õppimise trepiastmetel.

Shulman, L. S. 1986. Those who understand: Knowledge growth in teaching. – Educational Researcher, Vol. 15, No. 2, p. 5. [Shulman 1986]
20
Weimer 1997, p. 52.
21
Meijer, P. C. 2013. Kogenud õpetaja praktiline teadmine õpetajakoolituse osana. – Eesti
Haridusteaduste Ajakiri, nr 1, lk 10, 13.
19
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2.2. Teine aste: praktiliste kogemuste ja teadmiste
jagamine kolleegidega
Seda, et õppejõud võiksid oma individuaalseid praktilisi ja reﬂektiivseid
teadmisi ka üksteisega jagada, on kuidagi ebamugav mainida, kuna see kõlab
enesestmõistetavana. Teiselt poolt on seda kindlasti vaja rõhutada, kuna
kõrgkoolides on õppejõude, kes kord aastas või poolaastas saavad ülesande
õpetada üht või mitut ainet ning on seejärel kogu õpetamisprotsessi jooksul
iseenda ja tudengitega üksi.
Õppejõud ei räägi omavahel kuigi palju õpetamisest ja õppimisest, kui
tööüksuse kultuur, milles nad töötavad, ei väärtusta, soodusta ega edenda
õppetöö vastastikust ja jagatud mõtestamist. Selleks, et soodustada kollegiaalset õppetööalast mõttevahetust, võiks organisatsioon edendada ja kehtestada
põhimõtte, mille kohaselt õppetöös me üksteisega ei konkureeri, kuna juhul,
kui me konkureerime aasta parima õpetaja tiitli pärast ning üksteisega kogemusi ja mõtteid ei jaga, võidame me vähem kui kaotame ning viimasena
jäävad kaotajate poolele ka tudengid. Teadustöös on oluliselt rohkem põhjust
hoida töös olevaid teadmisi enda teada (kuni nende avaldamiseni) kui õpetamises, kus on praktiliselt võimatu patenteerida üht või teist õppetöö korraldamise viisi. Just seetõttu on oluline rõhutada, et õppejõud astub igal juhul
olulise sammu edasi, kui ta lisaks individuaalsele reﬂekteerimisele hakkab
kolleegidega mõtteid vahetama ka õpetamise teemal.
Konkurents õpetamises (staatuse ja ressursside üle) on siiski olemas,
ehkki õpetamise valdkonnas liigub vähem võimalusi saada paremate tulemuste eest paremat palka kui teaduses, mistõttu õppejõud, kelle põhitegevus
on õpetamine, teenivad üldjuhul madalamat palka ja saavad vähem tunnustust kui need, kelle põhitegevus on teadus22. Tulemuseks võib olla olukord,
kus õppejõududel (ja võib-olla ka nende administratiivjuhtidel) napib nii
motivatsiooni kui ka energiat, et panustada õpetamise arendamisse kui ühisesse hüvesse.
Oletame, et kõik õppetööalases mõttevahetuses osalevad kolleegid on ühel
arenguastmel, mis tähendab, et neil kõigil on individuaalne praktiline kogeKui kõrghariduslikul üksusel põhineb enamik rahastusest õppetegevusel, mitte teadusel,
siis ei pruugi palgavahed õpetamisest ja teadusest „elatuvate” vahel olla suured. Ent juhul,
kui üksuse eelarvest umbes pool tuleb teadusrahastusest ja pool või vähem õppetegevusest,
on praktikas väga keeruline „puhtalt õppetegevusest elatuval” õppejõul kasvatada sissetulekut kõrgemale vastava üksuse keskmisest sissetulekust, samamoodi nagu „puhtalt teadusest
elatuval” õppejõul on raske jääda kauaks üksuse keskmisest sissetulekust allapoole. Õppevaldkonnas lihtsalt liigub oluliselt vähem raha. Ka on tunnustatud teadlase ja algaja teadlase
sissetulekute vahe suurem kui see on tunnustatud ja algaja õpetaja vahel.
22
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mus, ent keegi neist ei ole läbinud õpetamiskoolitusi ega ole kursis õpetamisteaduslike teadmistega ei üldiselt ega ka konkreetselt omal erialal. Halb uudis
on see, et omavahel nii suhtlevad õppejõud „leiutavad endiselt jalgratast”.
Hea uudis on see, et nad ei tee seda enam isolatsioonis ja omaette. Õppejõud
saab nii teada, kuidas teised tulevad toime korduma kippuvate küsimustega,
nagu tudengid ei kasuta sülearvuteid sihipäraselt, auditoorsete tundide külastatavus on keskpärane, tudengite eneseväljendus- või akadeemilise kirjutamise oskus on nõrk või viis, kuidas tudengid õpivad õppematerjalidest, ei
vasta õppejõu ootustele. Mõttevahetusest kolleegidega saab õppejõud teada,
milliseid „tehnikaid” teised samasuguste olukordade haldamisel kasutavad,
leides nii kas uusi ideid või kindlama tunde, et tema enda kasutatud lahendid
on toimivad ja head.
Õpetamispraktikate kolleegidega jagamine aitab õppetegevust väärtustada
ja mõtestada, ent see ei ole veel akadeemiline õpetamine23, kuni mõttevahetused ei põhine akadeemilistel teadmistel õpetamisest. Ainult lähemate kolleegidega mõtteid vahetades võib tekkida konnatiigi efekt, kus hea õpetamine
on see, mis neile jagatult sobib, mitte see, mis on osutunud akadeemiliselt
hästi toimivaks. Nagu teaduses, nii ka õpetamises – lihtsalt mõtteid, kogemusi ja arvamusi vahetades me akadeemilise teadmiseni ei jõua.
Üleminek järgmistele astmetele hakkab toimuma niipea, kui õppejõud
hakkavad mõttevahetustesse lisama pedagoogilisest kirjandusest ja erialasest SOLT-ist saadud teadmisi ja praktikaid näiteks sügavast ja pindmisest
õpihoiakust või eri hindamisviiside mõjust sisemisele ja välimisele motivatsioonile. Nii tehes hakkavad õppejõud jagama praktilist tarkust õpetamisest,
milleni sama asjaga tegelevad inimesed on üksteisega akadeemiliselt mõtteid
vahetades jõudnud24. Sellised kollegiaalsed vestlused võivad osaleja jaoks
hakata toimima otseteena akadeemiliste praktikate ja teadmisteni õpetamisest, mida ise pole leidnud ega otsinudki.
Kui kollegiaalne vestlus ei puutu kokku pedagoogilise kirjanduse ja õppealaste koolitustega, siis on tõenäoline, et aruteludes keskendutakse rohkem
sisule kui meetodile, pigem õpetajale (sellele, milline on õpetaja isiksus või
mida õpetaja teeb) kui õppijale, ning kui keskendutakse õppijale, siis lähtuvalt sellest, milline on õppija staatiliselt, mitte lähtuvalt sellest, kuidas õpe

Kern, B.; Mettetal, G.; Dixson, M. D.; Morgan, R. K. 2015. The Role of SoTL in the
Academy: Upon the 25th Anniversary of Boyer’s Scholarship Reconsidered. – Journal of the
Scholarship for Teaching and Learning, Vol. 15, No. 3, p. 6. [Kern et al. 2015]
24
Shulman, L. S. 2007. Practical Wisdom in the Service of Professional Practice. – Educational Researcher, Vol. 36, No. 9, p. 560. [Shulman 2007]
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(ja selle korraldus) õppijat dünaamiliselt arendab. Õppejõukeskselt mõeldes
nimetavad õppejõud end oma eriala õpetajaks (politoloogia õppejõud, informaatika õppejõud), kes õpetab vastavat eriala (politoloogia õpetaja, informaatika õpetaja). Nii mõeldes ja öeldes räägivad õppejõud kujundlikult,
kuna eriala ei ole nende õppija ning nad ei pane hinnet erialale. Põhjus, miks
meile õppejõududena meeldib siiski rääkida endast kui oma eriala õpetajast,
võib peituda selles, et me hoiame ülal ettekujutust endast kui erialateadmise
valdajast. Kui meie valdame sisu ja tudeng tuleb meie juurde õppima, siis on
loogiline järeldada, et tudeng ei tea seda, mida meie teame (muidu poleks
tal põhjust ainet õppima tullagi). Kui õpetajal on see, mida tudengil pole,
on õpetaja ülesanne see tudengile üle anda. Tudengi ülesanne on teadmine
vastu võtta, teha see enda omaks, salvestada ja teadmiste kontrolli ajal see
„deklaratiivne teadmine” ka esitada25.
Selline arusaam õpetamisest ja õppimisest võib tunduda mõistlik (näiteks
siis, kui õpetatakse Pythagorase teoreemi, võõrkeelt või juuretäidise tegemist
hambaravis, milles saab õiget teadmist eristada valest ning oskust eristada
oskuse puudumisest), ent pedagoogiliselt hinnates on see ebapiisav.
Õpetada üksi ja lahus õppijast ei ole võimalik. Õpetamise õnnestumine
sõltub alati õppijast ja õppijas toimuvast. Mõelda saab üksinda küll. Õppida
saab ka ilma õpetajata, ent õpetamine on alati kahepoolne tegevus. Õpetamine on teadus, mida on inimühiskonnas uuritud, mõtestatud ja analüüsitud
juba vähemalt kolm tuhat aastat. Õpetamisel on omad väljakujunenud teadmised, meetodid ja praktikad. Õpetamine on oskus, mida on vaja õppida,
mitte oma käe peal leiutada.
Juba esmatutvus pedagoogilise kirjanduse ja õpetamisteadusega võib
kardinaalselt muuta seda, kuidas õppejõud tudengi õppimisse suhtub. Näiteks
saab ta teada, et õppimine on elukestev ja järjepidev protsess, mille käigus
osa õpitust soodustab inimese arengut, osa pärsib. Aus ja akadeemiline õppejõud ei saa sellest hetkest alates enam välistada võimalust, et tema õppeaines
võivad vähemalt mõned tudengid omandada ka pärssivaid õpikogemusi või
võimalust, et üksnes intellektuaalsete võimete arengule keskendunud õpe
võib taandarendada ülekantavaid sotsiaalseid oskusi. Ka soodustab enda
kurssi viimine haridusteadusliku teadmisega sellest, kuidas inimene õpib,
mõistmist, et inimesed õpivad alati enamast, kui vaid sellest, mida konkreetses õppeaines õpetaja teda õpetada soovib. Tudengid õpivad ka kooliväliselt

Morrison, C. D. 2014. From ‘Sage on the Stage’ to ‘Guide on the Side’: A Good Start. –
International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 8, No. 1, pp. 1, 4.
<http://digitalcommons.georgiasouthern.edu/ij-sotl/vol8/iss1/4>. Ramsden 2003, p. 115.
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ning igas õppeaines midagi sellist, mida õppeaines otseselt ei ole ette nähtud (seejuures nad võivad õppida ka toimetulekut „kognitiivse kaosega” ehk
õppida mitte tänu õppetöö korraldusele, vaid sellest hoolimata).

2.3. Kolmas aste: õpetamise õppimine
„Kas ilma (õpetamis)koolituseta on võimalik hästi õpetada?” Ma väidan, et ei
ole. Ent samas ma ei usu ka, et koolitus iseenesest teeks suurt imet juhul, kui
koolitusel osalenul ei teki motiivi ja tahtmist tegeleda oma õpetamise arendamisega järjepidevalt. Koolitusest on kasu, kuna neis avalikustavad õppejõud
oma õppetöös tehtavat, põhjendavad oma valikuid kolleegide ees, saavad
osa kolleegide kogemusest ning teevad kõike seda professionaalsete haridusekspertide juhendamisel, kes hoiavad mõttevahetust kooskõlas akadeemilise
teadmisega õpetamisest ja õppimisest.
Koolitusi läbimata on väga keeruline sügavamalt ja põhimõttelisemalt
pühenduda õpetamise arendamisele trepi neljandal, akadeemilise õpetamise
tasemel. Mina jõudsin enne õpetamisteadusega esmatutvumise tegemist
kõigepealt osaleda mitmel koolitusel ja harjuda kolleegidega õpetamisest
rääkima. Alles seejärel kuulsin ma esmakordselt, et ka minu erialal (politoloogias) on olemas oma õpetamisteadus. Minu kogemust kinnitavad Synthia
Weston ja Lynn McAlpine, kes tõdevad, et enne õpetamisteaduseni jõudmist
on hea ja vajalik tunnetada end õpetamisega tegeleva kogukonna osana26.
Nagu iga teinegi akadeemiline tegevus, on ka õpetamisteadus eesmärgija probleemikeskne. Akadeemiline tegevus hakkab peale probleemipüstitusest ehk õpetamisega seonduvast probleemist, millega seejärel hakatakse
tegelema. Üksinda ja iseseisvalt on psühholoogiliselt raske läbida siiret olukorrast, kus õpetamises „kõik enamvähem toimis”, olukorda, kus „õppejõul
on probleem”, millega tegeleda. Ehkki probleem ei kõla mainekujunduses
eriti hästi, on probleemi leidmine, omamine ja sellega tegelemine iga akadeemilise uurimuse keskne osa. Õpetamiskoolitusel osaledes harjub õppejõud õpetamisalaste probleemide ja nendega tegelemisega, mistõttu koos
koolitaja ja kaasõppijatega on tal lihtsam muutuda kontrollikeskselt suhtumiselt probleemikesksele.
Õpetamisest saab akadeemiline ja uurimuslik tegevus alles siis, kui probleem on tuvastatud, sõnastatud ja seda hakatakse järjepidevalt uurima27, mistõttu on õpetamise kvaliteet kõige kaheldavama väärtusega õppejõu puhul,
26
27

Weston, McAlpine 2001, p. 91.
Hutchings, Shulman 1999, p. 15.
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kes ütleb, et tema õppeaines ja auditooriumis on kõik ideaalses korras ning
tal pole ühtki probleemi, mis vajaks tegelemist või (p)arendamist.
Õpetamise arendamine on seega probleemikeskne tegevus28, mis keskendub kahele põhiküsimusele: kuidas tudeng õpib (sh kuidas saab aru õppeaine sisust) ja kuidas korraldada õpet nii, et see toetaks tudengi õppimist.
Et õpetamine on olemuslikult kahepoolne tegevus, saab õpetaja leida neile
küsimustele vastuseid ainult koostöös õpilastega ning see on üks põhjus,
miks kummalegi küsimusele ei leidu ühte kõikjal toimivat ainuõiget vastust.
Et õpetamise ratsionaalne eesmärk on õppijas toimuv õppimine29, peab
õpetamise ja õppimise suhe olema korraldatud selliselt, et see toetaks tudengi
õppimist parimal võimalikul moel30. Sellest tulenevalt saab kõige paremaks
õpetamise eksperdiks pidada õppejõudu, kelle aines õpivad tudengid enim31
(või kelle aine läbimise järel oskavad rakendada õpitut kõige paremini),
mitte õppejõudu, kelle kursuse lõppedes on tudengite rahulolu kõrgeim, kelle
õppeainetest saab kergemini läbi või kelle isiksus tundub õppijatele kõige
karismaatilisem ja meeldivam. Et õppeaines tehtav (nõutav ja oodatav) võib
õppimist nii soodustada kui ka pärssida, saab õppeainet hinnata vastavalt
sellele, kas see soodustab õppimist (kui isiksuse, teadmiste ja oskuste arengut) rohkem kui pärsib32.
Õppejõud peaks omama teadmisi viisidest, kuidas tudengid õpivad33 ning
võiks kohandada õppetöö korraldust vastavalt nendele34. Pedagoogikaalase
kirjanduse lugemine õppimisviisidest on õppejõule kindlasti siinkohal abiks,
ent sellest üksi ei piisa. Tal on vaja teada, mida mõtlevad ja kuidas saavad aru

Shulman 1998, p. 69.
Hutchings, Shulman 1999, p. 13.
30
Kern et al. 2015: 2; Ramsden 2003, p. 7; Trigwell, K.; Martin, E.; Benjamin, J.;
Prosser, M. 2000. Scholarship of Teaching: A model. – Higher Education Research & Development, Vol. 19, No. 2, p. 156. [Trigwell et al. 2000]
31
Trigwell, K.; Shale, S. 2004. Student learning and the scholarship of university teaching. –
Studies in Higher Education, Vol. 29, No. 4, p. 527. [Trigwell, Shale 2004]
32
Potter, M. K.; Kustra, E. D.H. 2011. The Relationship between Scholarly Teaching and
SoTL: Models, Distinctions, and Clarifications. – International Journal for the Scholarship of
Teaching and Learning, Vol. 5, No. 1, p. 4. <http://digitalcommons.georgiasouthern.edu/ij-sotl/
vol5/iss1/23>. [Potter, Kustra 2011]
33
Hutchings, Shulman 1999, p. 13; Ramsden 2003.
34
Dandy, K. L.; Bendersky, K. 2014. Student and Faculty Beliefs About Learning in Higher
Education: Implications for Teaching. – International Journal of Teaching and Learning in
Higher Education, Vol. 26, No. 3, p. 358.
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need konkreetsed tudengid, kes kindlatel kuupäevadel, kohtades ja kontekstides tema õppeaines osalevad35.
Tudengite eelteadmistest ja ootustest ning neis tekkivatest küsimustest
ja mõtetest saab õppejõud teada siis ja ainult siis, kui ta annab tudengitele
võimaluse neid (soovitavalt individuaalselt ja kirjalikult, mitte auditoorselt ja avatud mõttevahetuses)36 edastada37. Tudengitelt saadud teabe põhjal saab ta otsustada, millist temaatikat, kui põgusalt või põhjalikult katta.
Igas uues õpperühmas algab sedalaadi suhtlus õppejõu ja õpilaste vahel taas
otsast peale. Õpetaja võib küll kogemustest eelmiste õpperühmadega oletada, millised võivad olla tudengite eelteadmised, ootused ja arusaamised,
ent ükski neist oletustest ei pruugi uues õpperühmas täituda.
See on üks põhjus, miks õpetamisse akadeemiliselt suhtuvad õppejõud
tegelevad kogu oma akadeemilise karjääri jooksul aktiivselt ja järjepidevalt
sellega, et saada tudengitelt teavet38, kuidas õppijad käsitletavat ainet mõistavad ja sellest aru saavad. Sotsiaalteadustes on õppejõule oluline teada, kuidas
õppijad tajuvad ühiskonda, kultuuri ja maailma, kuna viimased moodustavad
ja kujundavad õppimise üldise konteksti ja keskkonna. Kui õppiv tudeng
peaks ainult etteantud teadmisi omaks võtma, meelde jätma ja neid taas
esitama, poleks õppejõududel sellist teavet tudengitelt vajagi. Et õppimine
seisneb mitte ainult objektiivse info taasesitamises, vaid ka subjektiivses
mõistmises ja arusaamises, on õpetamise eesmärk olla võimalikult kooskõlas
sellega, kuidas õppijad ainesest aru saavad ning suuta seda arusaama vastavalt vajadusele muuta39.
Seega, pärast seda, kui õppejõud on õpetatava ainese endale selgeks teinud (see on hea õpetamise üldine eeltingimus), peaks tema põhitähelepanu
koonduma sellele, mida tudengid õpivad40, sest õpetamise kvaliteedi peamine
kriteerium on tudengite õppimine41. Ka siis, kui kursuse ainekavas on rohkelt kohustuslikku õppematerjali, õppejõud on aine sisus rahvusvaheliselt

Shulman 1987, pp. 15, 16.
Individuaalselt edastatakse õppejõule oluliselt rohkem ja erinevaid mõtteid kui avatud arutelus ning kirjalik tagasiside on suulisest parem selle poolest, et annab tudengitele võimaluse
omas rütmis ja rahulikult (vaikuses) mõelda.
37
Kilp, A. 2015. Tunnilõpu tagasisideleht õppimiskeskse õpetamismudeli osana. – KVÜÕA
toimetised, nr 20, lk 48–82.
38
Theall, Centra 2001, p. 39.
39
Ramsden 2003, p. 6.
40
Bernstein, J. L. 2010. Using “Think-Alouds” to Understand Variations in Political
Thinking. – Journal of Political Science Education, Vol. 6, No. 1, p. 50.
41
Weimer 1997, p. 56.
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tunnustatud teadlane, on õppekvaliteedi põhiküsimus endiselt selles, mida,
kuidas ja kui palju õpib tudeng.
Et tudengi õppimist parimal moel toetada, peaks õpetaja õppima tudengitelt42, õppima sellest, mida tudeng õpib43, õppima tudengitega koos44, õpetama tudengitega koos45 ja looma koos ka teadmisi46.
Nii suhtuv õpetaja peaks ühel hetkel teada saama seda, mida tudengid
ei tea ning mida tudengid on õppinud teadma ekslikult, kallutatult või ühekülgselt. Ajapikku paneb õpetaja tähele sagedamini esinevaid eelhoiakuid
ja -teadmisi ning teemasid, mis on tudengite jaoks raskemini või kergemini
õpitavad. Ta õpib korraldama õpetamist lähtuvalt õppijate vajadustest ja õppimise keskkonnast. Tulemuseks on relatiivses tähenduses hea õpetamine, kuna
valitava õpetamisviisi headus sõltub õppijate algteadmistest ja arusaamadest
ning õppimise keskkonnast47.
Õpetaja ei ole enam meister, kes teab, kuidas masin töötab või kes oskab
seda, mida õppija ei oska. Õpetaja ei tee enam õppijate eest üksinda ära
vaevarikast info otsimise, analüüsimise, valimise, hindamise (sh olulise eristamise ebaolulisest), näitlikustamise, seostamise ja sünteesimise tööd. Tudengid ei ole enam mugavad kliendid, kes võtavad õpetaja mõttetöö tulemi vastu
oma aju suurt vaevamata. Nii õpetab õpetaja tegema tudengeid samasugust
mõttetööd nagu ta ise õpetades teeb, kuna see ajutöö, mida õpetaja õpetades
teeb infot analüüsides, valides ja hinnates, on just see, „mida õppija peaks
ise tegema”48.
Et õppejõud peaks õppima koos tudengitega (ta ei tohiks asuda kusagil
mujal, nt kaugel ees kohast, kus tudengid oma õppimisega parasjagu on)
ning tudengid õpetama koos õppejõuga (aktiivselt osalema samas mõttetöös,
mida õpetaja õpetades teeb), siis võikski hariduse omandamine ja andmine
teostuda õpetaja-tudengi vastuoluta (ehkki rollid jäävad endiselt erinevateks),
kuna „mõlemad on samaaegselt õpetajad ja tudengid”49.

Ramsden 2003, pp. 93–99.
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Carnell, E.; Lodge, C. 2002. Supporting Effective Learning. Thousand Oaks, CA and
London: Paul Chapman, pp. 14–18.
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Seega, kui õpetamise kvaliteedi tõekriteerium on tudengi õppimises, on
õpetaja ülesanne korraldada õppetöö nii, et infost teadmise loomisega tegeleb
õppija koos õpetajaga, mitte õpetaja üksi. Kui õppejõu „silmad on kord juba
avanenud” nägema, et õpetamise eesmärk on tudengi õppimine, on tal raske
sellest nägemusest lahti saada ja õpetajakeskse õpetamismudeli juurde tagasi
pöörduda.50

2.4. Neljas aste: õpetamise õppimine õpetamisteadusest
Akadeemiline õpetamine leiab aset siis, kui õpetamispraktika on rajatud
akadeemilisele kirjandusele – õpetaja on kursis vastava kirjandusega ning
kasutab seda oma õpetamise (p)arendamisel51. Õpetamisalast kirjandust on
seejuures kahte sorti, üks on puhtalt pedagoogiline ning teine käsitleb vastava
eriala õpetamise pedagoogikat52.
Nagu teaduses, on õpetamise puhul akadeemilise uurimise algfaasis vaja
viia end kurssi vastavas ainevaldkonnas oleva teadmisega, õppida mitte kordama ebaefektiivseid praktikaid ning rajada oma tegevus üles sellele, mida
akadeemilises kogukonnas juba teatakse53.
Et akadeemiline (scholarly) õpetamine algab õpetamisteaduslike ideede ja
praktikate kasutamisega54, võib akadeemiliseks õpetajaks (scholarly teacher)
pidada igaüht, kes õppetegevuse korraldamise olulistes punktides juhindub
õpetamisteadusest, ehkki ei ole (veel) uurimusi oma õpetamise arendamisest
ja analüüsist eelretsenseeritavates väljaannetes avaldanud55.

Tähelepanek kehtib vaid auditoorse õppe kohta, kuna videoloengute, e-kursuste ja
MOOCide puhul kipub õppija jääma tarbija rolli ning kvaliteedi kriteerium kanduma tagasi
sellele, mida ja kuidas teeb õppejõud ning milline on õpetamisel pakutava toote sisu, pakend
ja turundus.
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et al. 2000, p. 159; Trigwell, Shale 2004: 524; Zakrajsek, T. D. 2013. Scholarly Teaching:
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Akadeemilise õpetaja valikud ja otsused ei ole kindlasti niivõrd kriitiliselt kollegiaalselt hinnatud kui seda on õpetamisteadust ise teostavate õppejõudude töö, ent akadeemiline õpetaja on oma olemuselt kriitilise suhtumise
ja avatud meelega reflektiivne praktik (reflective practitioner), kes võrdleb
oma õpetamiskvaliteeti haridusteaduslike kogemuste ja teadmistega56, suhtub õpetamisse kriitilise ja avatud meelega ning on valmis nii positiivseteks
kui negatiivseteks leidudeks oma õpetamisviisides57. Ta põhimõtteliselt ei
saa enam õigustada õpetamisalaseid valikuid selliste väidetega, et „tudengile
tuleb kõik kasuks”.
Samuti mõtestab ja arendab akadeemiline õpetaja oma tegevust holistlikult ehk ta tegeleb õppetöö kõigi osade ja tahkudega ning ka kõigi selles
protsessis osalejatega (sh nii edasijõudnute kui mahajääjatega). Õpetamine
on alati terviklik tegevus selles mõttes, et õppejõud peab korraldama nii aine
sisu, hindamisviisid, väljundid, õppematerjalid, õppekeskkonna ja kõik ülejäänud õppetöö osad, millest igaüks omaette võib omada mõju sellele, kuidas tudeng õpib58. Seetõttu on ka üldine akadeemiline teadmine õpetamisest
holistlik (kõikide võimalike osadega tegelev).
Ent õpetamisteadus on samas relatiivne ega otsi üldkehtivat, kõige üldkasutatavamat ega ka kuldset keskmist, vaid kaardistab võimalikult laialt eri
variante, mille vahel õppejõud vastavalt oma erialale, õppeastmele, õppijatele
ja õppekontekstile valida saab59. Nii saab väita, et õpetamisteaduses on vastus
olemas igale õpetamisega seotud vajadusele ja olukorrale, ehkki ükski neist
vastustest ei ole ainuõige.
Õppejõud ei ole võib-olla harjunud nii mõtlema, et sedasama õpetamise
tööd, mida nad teevad, teevad kümned ja sajad inimesed samas kõrgkoolis
ning neid, kes õpetavad samasugust õppeainet, on maailmas sadu ja tuhandeid. Ent sellise mõttega tasub harjuda, sest nii tegelikult ongi. Samuti tasub
olla teadlik, et kõige selle kohta, millega õppejõud igapäevaselt tegeleb, on
kusagil olemas akadeemiliselt vahendatud, loodud ja kogutud praktiline
tarkus60, mis on täiesti kättesaadav, arvesse ja kasutusse võetav. Igaüks, kes
tahab tõsiselt õpetada, et tudeng seejuures parimal võimalikul moel õpiks,
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peaks pöörduma õpetamisteadusliku kirjanduse poole sama automaatselt61
nagu ta teeb seda teadustöös, kus on enesestmõistetav, et niipea, kui on
tekkinud temaatiline huvi, uuritakse kõigepealt järele, milliste teadmisteni ja
kuidas kolleegid selles küsimuses varem on jõudnud.
Kui akadeemilise õpetamise algtingimuseks oli õppetegevuse hindamine
ja (p)arendamine õpetamisalase kirjanduse abil, siis täismõõdus akadeemiliseks õpetajaks võib pidada õppejõudu, kes on kursis rahvusvahelise akadeemilise õpetamise praktikaga, kes langetab õpetamisalaseid otsuseid
regulaarselt ja harjumuspäraselt õpetamisalase kirjandusega konsulteerides,
kellest on saanud elukestev õpetamise õppija ning kes suudab demonstreerida
ja põhjendada oma õpetamisalaseid teadmisi62.

2.5. Viies aste: õpetamisoskuse demonstreerimine
õpetamisteaduses osaledes
Kui eelmisel trepiastmel algas ja toimus akadeemiline õpetamine ning õppejõu aateks ja eesmärgiks oli toetada tudengi õppimist parimal võimalikul
moel, siis viimasel astmel leiab aset õpetamisteadus, mille puhul õppejõud
soovib demonstreerida oma kriitilise pilguga kolleegidele seda, kuidas ta
oskab õpetada63 ehk kuidas tema õppeainetes on tudengi õppimine tehtud
võimalikuks64.
Kui akadeemiliselt on võimalik õpetada ka ise õpetamisteaduslikke uurimusi avaldamata, siis teadust ei eksisteeri ilma publikatsioonideta, mis on
avalikult kättesaadavad, jagatud, läbi arutatud, arvustatud ja kasutusse võetud65. Seetõttu nõuab sel trepiastmel õpetamisega tegelemine teistsuguseid
oskusi ja teistsugust suhtumist. Sel astmel on vaja rakendada nii akadeemilisi
õpetamis- kui ka uurimisoskusi66. Oma tudengite õppimist uuriv õppejõud
soovib nüüd teha oma õpetamis- ja õppimisuuringud kättesaadavaks laiale
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auditooriumile67 ning osaleda nii õpetamispraktikate mõtestamistel ja edendamisel väljaspool nii oma klassiruumi kui ka kollegiaalset koridori68.
Harilikult teostatakse õpetamisalast uurimust järgnevalt: uurimise objektiks võetakse mingi valitud osa, mitte kogu tervik, millega õpetamispraktikas
reaalselt tegeletakse; sõnastatakse uurimisküsimus, mis on oluliselt lihtsam
kui kompleksne õpetamispraktika69; dokumenteeritakse valitud osas lähteolukord, teostatakse muutus, saadakse tulemused, analüüsitakse tulemusi
ehk tulemusi võrreldakse lähteolukorraga70. Seejärel algab töö andmete ja
käsikirjaga: tulemusi sünteesitakse, need suhestatakse olemasoleva teadmusbaasiga, vormistatakse käsikirjaks, esitatakse eelretsenseerimiseks ning kõige
lõpus avaldatakse71.
Ehkki õpetamisteaduslik uurimus tegeleb vaid valitud osaga sellest, kuidas õppejõud õpetab ja tudeng tema aines õpib, uurib õppejõud valitud tahku
õpetamisteadusliku praktika ja teadmise valgel oluliselt põhjalikumalt ja
süvendatumalt, kui ta seda tegi või teeks eelmistel trepiastmetel. Harilikult
teavad õpetamisteadlased õpetamisest rohkem kui teised, ning seda, mida
nad teavad (ja õppetöös teevad), on kolleegidest eelretsenseerijad positiivselt
hinnanud ja tunnustanud72.
Nii nagu tavateaduses, keskendub ka õpetamisteaduslik uurimus vähesele ja süvitsi, ehkki õpetamisoskus nõuab enamasti vägagi üldisi teadmisi ja
oskusi. Näiteks kui õppejõud õpetab esmakursuslastele sissejuhatavat kursust
keemiast, töötab ta aju õppetöös lõimivalt ja laialt, samas kui ta oma erialalises (ja või ka õpetamisteaduslikus) teadustöös mõtleb kitsalt ja sügavuti73.
Õpetamisteaduslik uurimus avalikustab õppejõu valitud tahu kollegiaalsele akadeemilisele kriitikale, mille käigus hinnatakse nii seda, kuivõrd
akadeemiliselt on ta teostanud oma uurimuse, kui ka seda, kuivõrd kursis ta
on seostuvate pedagoogikaalaste uurimustega. Sel põhjusel distsiplineerib
ja ka seadistab õpetamisteaduslik uurimustöö õppejõu suhtumisi ümber kõiges, mis puudutab õppetegevust. Kui ta mõtleb järjepidevalt sellele, kuidas
üht osa oma õpetamisest kollegiaalsele auditooriumile veenvalt põhjendada,
siis mõtleb ta selle oma õpetamise tahu läbi kõige kõrgemal tasemel. Et aga

67
68
69
70
71
72
73

Trigwell et al. 2000, p. 160.
Richlin, Cox 2004, pp. 127–128; Sturges 2013, p. 4.
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moel või teisel on kõik õppetöö osad omavahel seotud, tekib kas teadlikult
või alateadlikult nn ülekandeefekt (spill-over eﬀect). Harjudes mõtlema
sellest, kuidas veenvalt ja akadeemiliselt informeeritult põhjendada üht osa
oma õppetegevuse korraldusest (ja selle paiknemist teiste osade ja terviku
suhtes), harjutakse peagi samamoodi suhtuma ka teistesse (või igasse) õppetöö osasse. Nii saab õppejõud üha selgemini aru, et ükski õppetöö tahk, mida
ta ei saa veenvalt põhjendada üleilmsele kollegiaalsele auditooriumile, ei ole
iseenesest hästi ka siis, kui vahetute kolleegide seas „nii ongi tavaks” või
selles ei nähta probleemi.
Kui teaduslik on õpetamisteadus ning mis iseloomustab õpetamisteadust
teadusena? Õpetamisteaduse teaduslikkus on lähemal sotsiaalteaduste teaduslikkusele ja on olemuslikult teistsugune kui loodusteadustes või positivistlikus sotsiaalteaduses. Suur osa õpetamis- ja õppimisteadusest on kirjeldav.
Näiteks on vaja õpikeskkonda ja selles toimuvat kirjeldada, kuna õpetatakse
alati konkreetses keskkonnas, mida on kujundanud nii erialalised normid kui
ka organisatsiooniline kultuur, õpikeskkonnad on mitmetahulised ja mõjutavad õppimist. Sel põhjusel ei ole õpetamisalaste uurimuste tulemused ka
lõpuni üldistatavad74. Iga probleemi jaoks on välja kujunenud hulk vahendeid, mida kasutada ehk vastused igale pedagoogilistele küsimustele on olemas, samas ainuõiget vastust ei ole.
Ükski võimalikest lahendustest lahus kontekstist ja õppijatest ei garanteeri edukat õppimist75. See on üks põhjus, miks õpetamisteadus ei taotle
niivõrd millegi tõestamist, kuivõrd arusaamist ja mõistmist76. Õppijad ei ole
kemikaalid, millega katsed on korratavad samade tulemustega. Õpetatakse
konkreetseid õpilasi, mistõttu samad õpetamisviisid ei pruugi anda eri institutsioonides, õppeastemetel ja erialadel samu tulemusi. Ka siis, kui õppejõud
loeb sama õppeainet samas ülikoolis, ent uuele õpperühmale, ei pruugi õppemeetod, mis toimis eelmises, enam toimida järgmises.
Põhimõtteliselt saab õpetamisteadusega tegeleda ka juhul, kui ise
akadeemiliselt ei õpetagi – näiteks saad andmed teiste õppejõudude õppeainetest või uurid oma õpetamist ainetes õpetamisteaduslikke teadmisi ja
Grauerholz, L.; Main, E. 2013. Fallacies of SOTL: Rethinking How We Conduct Our
Research. – The Scholarship of Teaching and Learning in and across the disciplines. Ed. by
K. McKinney. Bloomington, IN: Indiana University Press, pp. 157–159. [Grauerholz, Main
2013]
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Press, p. 141.
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praktikaid kasutamata77. Oht, et õpetamisteadusest kujuneb omaette teadusharu, mis küll tegeleb õpetamise uurimisega, ent suhtub õpetamise arendamisse instrumentaalselt (pidades nüüd ka õpetamist vahendiks, millega
kasvatada teaduspublikatsioonide nimekirja) ja võõrandub nii akadeemilisest õpetamispraktikast, on täiesti olemas78. Seda arvestades tasub õpetamisteadust teha eelkõige õpetamispraktika kvaliteedi peenhäälestamiseks viisil,
mis õpetamist uurimata ei ole võimalik ning teha seda kantuna akadeemilise
õpetamise aatest ja eesmärgist.

3. Kokkuvõte
Õpetamine toimub alati konkreetses ülikoolis ja organisatsioonilises kultuuris. See, millist õpetamist peetakse praktikas heas, sõltub kriteeriumitest,
mille alusel õpetamist hinnatakse, millisel viisil häid õpetajaid toetatakse ja
tunnustatakse, millised hindamis- ja õppemeetodid on populaarsed ning mil
moel on õppejõule tehtud võimalikuks edendada oma karjääri ka õpetamise
teel79.
Kas hästi õpetada saab ka akadeemiliselt õpetamata? Veel mõnikümmend
aastat tagasi sai ilma selleta pea kõikjal maailmas, kuna idee, et kõrgkooli
õpetaja peaks ka õpetamises lähtuma akadeemilistest teadmistest ja praktikatest, on ajas suhteliselt uus80.
Kas tänapäeval konkreetselt saab siis ilma või ei saa? Sõltub. Oslo ja
Helsingi ülikoolis ei saa. Eestis veel saab. Meil on kõrgkoole, kus aasta õppejõud valitakse mõõdiku põhjal, mis korrutab numbritesse teisaldatud tudengite rahulolu läbi tagasisidet andnud tudengite arvuga. Sel moel „saab küll”
aasta õppejõuks ka siis, kui pole doktorikraadi, pole läbitud ühtki kõrgkoolipedagoogika kursust, pole osaletud õpetamisalastes kollegiaalsetes praktikates ning õppetöös tehtu ei põhine õpetamisteadusel.
Samas elame me kiirete muutuste ajal ning juba mõne aasta pärast on
pedagoogilise väljaõppe ja akadeemilise õpetamiseta mitte ainult raske
saada aasta õpetajaks, vaid üldse kõrgkoolis õpetada. Arengud Euroopa
kõrghariduelus liiguvad kahe karjäärimudeli või -trajektoori suunas81. Ühes
Potter, Kustra 2011, p. 5.
Theall, Centra 2001, p. 36.
79
Grauerholz, Main 2013, p. 158.
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keskendutakse peaasjalikult õpetamisele, ent erinevalt praegusest on selles
karjäärimudelis oodatav ka tegelemine õpetamisteadusega. Õpetamisteadusest on saamas hea õpetamise kvaliteedi uus tõekriteerium, kuna selles
ei piirdu õppekvaliteedi hindajate ring enam üksnes tudengite ja vahetute
kolleegidega82. Õpetamisteadust oodatakse neilt õppejõududelt, kes tavamõistes teadustööd ei tee. Teises karjäärimudelis keskendutakse peaasjalikult
teadusele, ent selles ulatuses, kui palju teadustöötajad ülikoolis ka õpetavad,
oodatakse neilt õpetamisalase põhikoolituse läbimist ning õpetamise mõtestamist ja arendamist õpetamisteaduse põhjal. Viimastelt õpetamisteadust ei
nõuta ega oodata.
Õpetamisteadus ja akadeemiline õpetamine nõuavad mitmesuguseid
oskusi, teadmisi ja ettevalmistust83 ning esindavad akadeemilise karjääri eri
võimalusi84. Nii võib väita, et kõik, kes tuleviku Euroopa kõrgkoolides õpetavad, teevad ka teadust ning kõik, kes õpetavad, õpetavad akadeemiliselt
(oskavad oma õpetamisega seotud valikuid ka akadeemiliselt põhjendada).
/.../ Kõik õppejõud omavad kohustust hästi õpetada. Selline õpetamine on
piisav hüve iseeneses. Kui see hõlmab ka klassiruumis toimuva hindamist
ja tõendite kogumist, kui ta on informeeritud mitte ainult ainevaldkonna viimastest ideedest vaid ka aktuaalsetest õpetamisideedest antud valdkonnas,
kui ta on avatud kollegiaalsele koostööle ja hindamisele, siis seda õpetamist
võib õigustatult nimetada akadeemiliseks (scholarly), või reflektiivseks, või
informeerituks. Kuid lisaks sellele kõigele on vaja veel ühte hüve, mida nimetatakse õpetamisteaduseks (scholarship of teaching), millel on kolm lisanduvat keskset tunnust – ta on avalik (’kogukonna omand’), avatud kriitikale
ja hindamisele, ning ta on esitatud sellisel kujul, et kõik teised saavad seda
kasutada.85
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THE IMPORTANCE OF THE ACQUISITION
OF FORMULAIC LANGUAGE FOR THE
DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE
COMPETENCE AND LEARNER AUTONOMY
Katri Sirkel

ABSTRACT. Lexical competence forms the basis of mastering a foreign language.
A good command of vocabulary not only entails the knowledge of words but also
the ability to use the words in appropriate formulaic sequences to make communication ﬂuent. The aim of the article is to analyse the possibilities of raising B1
language learners’ competence in the acquisition of functional vocabulary with a
focus on formulaic language. The analysis is based on the observations of B1 English
language learners both on the degree and in-service courses at the Estonian National
Defence College (ENDC) during 2015–2016. The analysis reveals that students had
diﬃculties in identifying formulaic language, which in turn hindered the appropriate
use of lexical chunks in context. To maximise students’ potential in the acquisition
of formulaic language, it is important to facilitate the learners’ understanding of how
a language works and raise their awareness of the utility and productivity of learning
words in chunks. Developing metalinguistic awareness also contributes to learner
autonomy and sustains continuing linguistic development outside the classroom
setting.
Keywords: English language learning and teaching, vocabulary acquisition, formulaic language, metalinguistic skills, learner autonomy
Võtmesõnad: inglise keele õppimine ja õpetamine, sõnavara omandamine, keelelised
vormelid, metalingvistilised oskused, õppuri autonoomia

Introduction
Language is a form of communication in which the message is primarily
conveyed by lexical means and therefore a good command of vocabulary has
received a great deal of attention in foreign language teaching and learning.
Vocabulary mastery is an overarching competence that underlies the learner’s
success in the four basic language skills: reading, writing, listening, and
speaking. A good performance in any of the skills would be unattainable
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without a suﬃcient grasp of lexis. To become an active user of a foreign
language, the productive skills (speaking and writing) are often given precedence over the receptive ones (listening and reading), and it is in the productive skills that language learners most often do not seem to have a big enough
vocabulary to enable communication. Although vocabulary acquisition is a
central issue at all levels of language mastery, it warrants extra attention at
intermediate levels since learners at that stage seem to be struggling most
with problems arising from the use of words in appropriate patterns. In addition, these learners appear to be lacking the strategies for eﬃcient vocabulary
acquisition that would increase their learner autonomy. The purpose of the
paper is therefore to analyse the possibilities of raising intermediate language
learners’ competence in the acquisition of functional vocabulary with a focus
on formulaic language. The article makes the claim that although focussing
on the form-meaning relationship between single words has its beneﬁts on
foreign language learning, it is essential to pay attention to the acquisition and
mastery of multiword items and formulaic language to become conversant in
a foreign language. Firstly, the article gives an overview of the signiﬁcance
of formulaic language in vocabulary acquisition and discusses the importance of formulaic language for B1 learners as stated in the descriptors of
the CEFR1. Secondly, the discussion is followed by an analysis of the problems B1 English learners from the Estonian Defence Forces have faced in
their vocabulary learning process both independently and in class, and ﬁnally,
some suggestions are given to increase learners’ competence and autonomy
in the acquisition of formulaic units.
The analysis is based on the observations of B1 English language learners
both on the degree and in-service courses at the Estonian National Defence
College (ENDC) during 2015–2016. The degree course students were ﬁrstyear cadets, who took the 4-credit point compulsory English course as part
of their curriculum. The participants in the in-service courses included
the personnel of the Estonian Defence Forces in need of developing their
proﬁciency in English with regard to their professional duties. The students
observed were native speakers of Estonian of diﬀerent ages and varied in
their former language learning experience.

Common European Framework of Reference for Languages – a guideline providing a common basis for the classification of language levels, course syllabi and curricula, examinations,
study materials, etc. CEFR = Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, Teaching, Assessment. 2001. Cambridge: Cambridge University Press, p. 1. [CEFR
2001]
1
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1. The importance of formulaic language in vocabulary learning
1.1. The development of vocabulary acquisition skills
The acquisition of lexis is a time-consuming process and the facilitation
of the procedure with regard to the learner as a language user in real-life
situations deserves therefore more attention. Vocabulary mastery cannot be
gained simply by “picking up” the unknown words from diﬀerent activities
and tasks appropriate to a particular level2, nor will it take care of itself in
an environment where language is learned and taught through communication3. Relying heavily on implicit learning is not likely to result in signiﬁcant progress. Therefore, a more proactive approach should be adopted in
enhancing vocabulary acquisition through explicit teaching and exposure to
substantial lexical input4 comprising formulaic sequences as used by native
speakers. Considering the contemporary language learner as a self-directed
learner in an environment where life-long learning has become a fundamental
component in both professional and personal development, it is important
to provide learners with skills indispensable for independent vocabulary
learning. Classroom input has its limits and is not suﬃcient for continuing
linguistic development, which can only be made possible if language users
assume more responsibility for their progress and apply strategies that facilitate independent learning. In the past decades, there has been a lively interest
in the concept of learner autonomy5, which in broad terms can be deﬁned as a
psychological capacity and readiness to be in charge of one’s learning6. In the
context of communicative competence, autonomy can be primarily viewed
as an ability that helps language learners “to operate independently with the

Schmitt, N. 2010. Researching Vocabulary. A Vocabulary Research Manual. Basingstoke:
Palgrave. Macmillan, p. 8. [Schmitt 2010]
3
McCarthy, M. 2001. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: Cambridge
University Press, p. 64.
4
Schmitt, N. 2008. Instructed second language vocabulary learning. – Language Teaching Research, Vol. 12, No. 3, p. 333. <http://journals.sagepub.com.ezproxy.utlib.ut.ee/doi/
pdf/10.1177/1362168808089921> (08.03.2017); Laufer, B. 2005. Focus on form in second
language vocabulary learning. – EUROSLA Yearbook 5, pp. 223–250, in Schmitt 2010, p. 8.
5
Benson, P. 2007. Autonomy in language teaching and learning. – Language Teaching,
Vol. 40, No. 1, p. 21. <https://doi.org/10.1017/S0261444806003958> (27.02.2017). [Benson
2007]; Bekleyen, N.; Selimoğlu, F. 2016. Learner Behaviours and Perceptions of Autonomous Language Learning. – The Electronic Journal for English as a Second Language, Vol. 20,
No. 3, p. 1. <http://www.tesl-ej.org/pdf/ej79/a5.pdf> (27.02.2017).
6
Benson 2007, p. 23.
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language” in real-life communicative situations7. In addition, autonomy in
this sense involves a conscious application of learning strategies both in and
out of the classroom8 with the aim of helping the learner to ﬁgure out how
the language works. Although the current tendency towards training students
to become more autonomous and competent in the use of language learning
strategies has been widely acknowledged9, not enough attention has been
drawn to the acquisition of formulaic language. Since lexical competence
forms the foundation of the mastery of any language, the role of vocabulary
acquisition skills in an eﬃcient self-directed learning process is hard to overestimate.

1.2. Defining formulaic language
The term formulaic language is generally understood to entail messages,
ideas, or instructions (e.g. For inspection port arms!), conventionalised
expressions and functions in social interaction (Can I help you?), collocations (to rain heavily), and other strings of words which can be either ﬁxed
units (ups and downs), or multiword verbal units requiring some modiﬁcations in order to ﬁt them in context (to go out with someone)10. Formulaic language can also be deﬁned as word chunks which can be divided into
formulas and patterns consisting of ﬁxed, routinized utterances (The weather
is nice, isn’t it?) and items with ﬁllable slots (e.g. I would like to…) respectively11. However, there is no accepted methodology to assess and identify
the quantity of formulaic expressions in any language because of the lack of
clear-cut distinctions between the lexical and grammatical mechanisms at
work in the formation of a formulaic item12. Accordingly, in the current paper
formulaic language is deﬁned as a generic concept based on the notion of the
so-called common partners, i.e. lexical units which allow the user to convey

Littlewood, W. 1997. Self-access: why do we want it and what can it do? – Autonomy
and Independence in Language Learning. Ed. by P. Benson, P. Voller. London and New York:
Longman, p. 81.
8
Ibid., pp. 81–82.
9
Zhao, N. 2009. Metacognitive Strategy Training and Vocabulary Learning of Chinese College Students. – English Language Teaching, Vol. 2, No. 4, p. 123.
<http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/view/4461/3802> (16.12.2016).
10
Schmitt 2010, p. 10, 131−132.
11
Oxford, R. L. 1990. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know.
Boston: Heinle&Heinle Publishers, pp. 72−73. [Oxford 1990]
12
Schmitt 2010, p. 40.
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comprehensible, self-suﬃcient messages and which are longer than single
words. As such, the formulaic units, as discussed in the paper, encompass
multiword expressions, phrases and collocations formed through lexical and
grammatical compatibility (e.g. stay in for the evening, Nice to meet you!,
make mistakes, etc.).

1.3. Benefits of formulaic language
Formulaic expressions are essential for productive mastery and they can be
retrieved automatically from memory13, which makes them a proliﬁc source
of lexical input already at the early stages of the learning process. Such
expressions help to increase ﬂuency and understanding, which in turn boosts
the learners’ self-conﬁdence14. For instance, ready-made utterances like How
are you? Where are you from? help the learner to cope with a simple conversation without having yet gained the knowledge of the basic grammar rules
concerning the word order in questions. Having certain formulaic sequences
at their ﬁngertips gives beginners as well as more advanced learners a sense
of accomplishment and may strengthen language learning motivation. Also,
the ability to recognize and use formulaic items appropriately increases the
eﬃciency of independent learning, and developing an awareness of the functionality of lexical bundles proves to be a great asset in laying a solid foundation for language competence.
Although contemporary language teaching lays great emphasis on the
development of communicative skills15 through a wide range of eclectic but
carefully chosen activities covering all the four basic skills16 and much attention has been paid to active learning methods to boost learners’ performance
in real life situations, vocabulary instruction and acquisition do not seem
to have kept abreast of those latest trends. There is still an overwhelming
tendency in vocabulary learning and teaching to concentrate on the

13
Pawley, A.; Syder, F. H. 1983. Two puzzles for linguistic theory: Nativelike selection and
nativelike fluency. – Language and Communication. Ed. by J.C. Richards and R.W. Schmidt.
London: Longman, pp. 191–225, in Schmitt 2010, p. 11.
14
Oxford 1990, p. 72.
15
Larsen-Freeman, D. 2001. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford:
Oxford University Press, p. 121.
16
Cushing-Leubner, J.; Bigelow, M. 2014. Principled eclecticism and the holistic approach
to language teaching and learning. − Approaches and Principles in English as a Foreign Language (EFL) Education. Ed. by S. Çelik. Ankara: Egiten, p. 249. <http://cehd.umn.edu/ci/
people/profiles/documents/BigelowPrincipledEclecticism.pdf> (27.02.2017).
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memorization of isolated words in lists, while formulaic language, which
forms the foundation of eﬃcient communication, is not brought into focus as
often as it could be17. The popularity of the so-called single word approach
can probably be explained by convenience18 as individual words can easily
be grouped into thematic lists and spread out on semantic mind maps, be
acquired by ﬂashcard method, and tested accordingly. This approach is based
on the dual form-meaning relationship, which is the ﬁrst association any
language learner makes when coming into contact with a new word19 and it
is therefore considered an eﬃcient way of decoding an unknown item and
making the ﬁrst acquaintance with foreign lexis. However, in the active use
of vocabulary, single words seldom form a meaning that is self-suﬃcient
and independent from the context. Single words are fragmentary elements
and when taught as such, the students will still have diﬃculties in understanding texts and speech and may ultimately lose their interest in the acquisition of a new language20. Thus, the traditional single word approach may
not be in accordance with the contemporary learner’s needs and goals21, in
which more and more emphasis is being laid on eﬃcient communication. To
convey a message, the language user has to rely on a diverse repertoire of
language from simpler expressions, verb patterns and collocations (to miss a
bus, to get on a bus22) to more complicated speech formulas (I’m not really
bothered about…; It’s got great memories for me23). Such expressions and
word combinations deserve more attention in communicative activities and
tasks since they provide useful ready-made lexical units worth regular exposure, reiteration and memorisation.

Schmitt 2010, pp. 8−9.
Ibid., p. 9.
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Ibid., p. 38.
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Zheng, S. 2012. Studies and Suggestions on English Vocabulary Teaching and Learning. −
English Language Teaching, Vol. 5, No. 5, p. 131.
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1.4. The requirements for communicative and
lexical competence at B1 level
The CEFR identiﬁes three basic communicative language competences:
linguistic, sociolinguistic and pragmatic competences24. Each category in its
turn distinguishes a range of sub-competences which deﬁne the language
user’s proﬁle. The competences are all interdependent and lay emphasis
on the functionality and ﬂuency of the language used. In the CEFR, lexical
competence, which is classiﬁed as an aspect within the broader linguistic
competence25, is not only deﬁned as the knowledge of words but as the
command of both lexical and grammatical elements, which entails the use of
formulaic sequences such as sentential formulae (How do you do?), idioms
(to kick the bucket), ﬁxed frames (Please may I have…), phrasal verbs (to
put up with) and collocations (to make a mistake)26. Sociolinguistic competence, for example, lays emphasis on linguistic markers of social relations
(greetings, address forms, etc.), politeness conventions and register27, which
can only be acquired through developing the ability to recognise and use
certain formulas. Similarly, pragmatic competences refer to the discourse and
functional aspects of a language28 which are inextricably connected with the
utilization of particular lexical sequences and discourse markers. According
to the document, B1 level is classiﬁed as Threshold Level, which corresponds
to the lower intermediate level of the independent language user as usually
described in the classic trifold division of basic-intermediate-advanced29. B1
is also the required minimum level the cadets of the ENDC are expected to
reach by the end of their two-semester compulsory English course and it
has been the level most frequently taught on the intensive English courses
designed for the personnel of the Estonian Defence Forces in the past years.
All the study outcomes and assessment criteria in the course syllabi are based
on the CEFR.
As for lexical accuracy and ﬂuency, the CEFR states that a B1 speaker
“uses reasonably accurately a repertoire of frequently used “routines” and
patterns associated with more predictable situations” and “can keep going
comprehensibly, even though pausing for grammatical and lexical planning
24
25
26
27
28
29

CEFR 2001, p. 108.
Ibid., p. 109.
Ibid., pp. 110−111.
Ibid., pp. 118−120.
Ibid., pp. 123–128.
Ibid., p. 23.
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and repair is very evident, especially in longer stretches of free production”30.
To meet those requirements, the language learner has to pay more attention to
the lexical bundles which are “intrinsically connected with functional, ﬂuent,
communicative language use”31. While it is quite common for beginners to
concentrate on ready-made lexical bundles that are easy to use in everyday
situations and the learners’ readiness to practise and memorise such items
through reiteration can also be noticed, there seems to be a change in the
focus and presentation of formulaic sequences as well as in the learners’
recognition and perception of multiword items once they advance in their
language study. The learners are becoming more concerned with the memorization of single words than ﬁxed expressions and such a shift from readymade utterances to individual words can increasingly be detected at B1 level.
One of the reasons for this change of focus may include the growing bulk of
lexis and grammar the students are expected to master at pre-intermediate
and intermediate levels, and to tackle the problem they often ﬁnd it easier to
manage and learn lists of single words rather than deal with sets of lengthier
expressions which may have gaps in them to be ﬁlled with appropriate grammatical and lexical items beﬁtting the context.
To meet the requirements set for the competences a language learner
needs to demonstrate at B1 level, it is necessary to apply a more conscious
approach to language. The word strings incorporated into the study materials
become more complicated and it often requires special attention to recognise a meaningful multi-word unit in a sentence. Although textbooks (e.g.
New Total English Pre-intermediate) provide and draw attention to lists of
multiword units, it may not be helpful if extra focus is not laid on the use of
those items in communicative tasks. To achieve the desired communicative
competence, students ﬁrst have to develop the skill of identifying formulaic sequences in texts and speech since the inclination to learn words as
individual items does not contribute to a better understanding or ﬂuency. It
is thus the ability to identify a meaningful word chunk that may provide a
gateway to more successful vocabulary learning. However, it is also a skill
that language learners do not seem to have developed enough. As a result, the
acquisition of formulaic language essential for comprehensible communication can be seriously impeded.

30
31
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2. Analysis of the B1 learners’ use of formulaic sequences
What makes the acquisition of native-like formulaic language complicated
is its relatively ﬂuid nature that cannot simply be grasped by learning by
heart the single words an expression consists of and mastering the grammatical constructions involved. To understand how such language works,
the learner has to make a special eﬀort. While a good grasp of formulaic
language reduces the cognitive eﬀort of language use and comprehension32,
the improvement of ﬂuency through the acquisition of readily available
lexical strings poses problems to language learners. The language learners
observed were adult learners with no considerable experience in learning
English but they were, nevertheless, to some extent familiar with the speciﬁc
phraseology in their general or more speciﬁc ﬁeld of speciality due to the
necessity of operating in an environment where ﬁxed phrases which are
unambiguous and unequivocal in meaning are often used. In general, such
competence is usually acquired while performing everyday duties and the
automatic, purposeful use of formulaic military English is the result of a
regular exposure to situations where such language is utilized. The learning
in such instances normally takes place by memorisation through empirical
associations and the users of military phraseology hardly ever need to focus
on or analyse the grammatical structures or lexical compatibility at work
in such phrases. However, on an English course they are expected to deal
with an increasing amount of lexical material, the memorisations of which
requires more eﬀort, and the learning of formulaic expressions no longer
simply happens “on the go”.
In the groups under observation, the problem of identifying longer
meaningful units was primarily illustrated by the diﬃculties students had
in using dependent prepositions and idiomatic and non-idiomatic phrasal
verbs in communicative tasks. In lexical units with dependent preposition
and phrasal verbs, semantic connection was seldom made between the headword and the preposition or adverb particle. The learners were likely to
concentrate on the “weightier” items that they regarded as major semantic
constituents in a string of words and leave out the additional elements that
connect the segments into a meaningful whole. For instance, when asked to
form a sentence with the phrasal verb to look after somebody, a learner came
up with a sentence I looked at the picture. In another case when the instructor
asked the students ﬁrst to ﬁnd a suitable preposition to make the sentences
32
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containing a phrasal verb complete (e.g. She got … her illness. → She got
over her illness.) and then to produce a sentence of their own containing the
same prepositional string (i.e. to get over something), many learners made
sentences using only the preposition they had been required to ﬁll in in the
ﬁrst part of the task (e.g. We went over the street.). In both cases the focus
was shifted to only one word, either a verb or preposition, and the holistic
semantic aspect of the formulaic unit was neglected. Similarly, in speech and
writing there were recurring instances of omitting dependent prepositions
(e.g. He graduated the college* vs He graduated from the college; He was
promoted major* vs He was promoted to major). Concentration on single
items may refer to the learners’ diﬃculty to notice the whole chunk even if
pointed out by the instructor and indicates a prevailing tendency to split the
chunks up into isolated parts that cease to function in the ﬁgurative meaning
of the expression.
Another problem concerning the acquisition and utilization of formulaic
language was detected in the use of functional utterances and phrases of
routinized meanings under topics like asking and giving direction and eating
out. To perform a communicative task imitating a real-life situation, students
were expected to apply a range of functional sequences with ﬁllable slots
that were provided to them by the instructor either as expressions with gaps
(e.g. Follow the signs for …; Turn left into … Street) or expressions with gaps
accompanied by example sentences (How about…? – How about finding
somewhere to eat?; What are you going to have for… – What are you going
to have for your dessert?). There was a remarkable diﬀerence in the accomplishment of the task between the students who strongly relied on readymade sets and examples distributed to them on handouts and the students
who either ignored the compiled material or did not succeed in applying the
sequences with ﬁllable slots as required. As students were given the chance
to freely reﬂect on their performance after the communicative tasks, some
of them pointed out that they found the ready-made sequences convenient
and it demanded less eﬀort from them to fulﬁl the task (e.g. “I didn’t have
to think much.”, “I just had to use the expressions on the handout.”). The
students who did not manage so well also found it diﬃcult to analyse the
reasons for their more modest performance and contribution. However, since
no systematized interviews or questionnaires were conducted after the task,
the reasons for diﬀerent performances cannot be clearly outlined and a more
in-depth analysis is needed to identify the problems that arise in the use of
formulaic language. The observations revealed that the biggest problem
seemed to be the diﬃculty in identifying the meaningful string, which in
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turn aﬀected how the sequences were reproduced. The students’ diﬃculties in
creating the link between the lexical and grammatical features of a formulaic
utterance and using it as a whole signals therefore the necessity to pay more
attention to skills that help to develop a holistic view of language.
Successful acquisition of formulaic items may also depend on the input
students receive on the course. If students’ focus is solely on naming things
and compiling lists of single words, the vocabulary they learn is not helpful
for developing productive skills. This tendency was well reﬂected in students’
performance in sentence formation both in speech and writing, which at times
was not accurate. Their expression of ideas was not smooth enough and occasionally even incomprehensible. The mistakes probably resulted from the
learners’ attempt to convey messages “from scratch” and come up with a
sequence of their own, which proved to be too complicated for them. Such
fragmented production indicates that the learner had diﬃculties in seeing
the “big picture” and concentrated on the segments in isolation. As a result,
the utterances hardly ever consisted of conventionalised sequences and the
production could be considered un-English even if it was understandable to
the interlocutor. Therefore, it can be inferred that the production of an easyto-understand utterance from isolated elements requires more eﬀort from the
learner and the result tends to be less satisfactory whereas the processing
of ready-made phrases is faster33 and the communication is smoother34 as a
result.
This inference reﬂects the assertion in the CEFR according to which lexical
competence does not only refer to the mastery of vocabulary but also entails
the competence in both lexis and grammar35. At intermediate levels, however,
grammar and vocabulary are often seen to operate in diﬀerent “boxes” with
little or sometimes no connection at all between the two. To facilitate a better
understanding of how larger lexical units work in a language, more attention should be paid to the common ground of lexis and grammar as a large
amount of formulaic language is composed of ﬁllable slots or open-slot phraseology, i.e. phrases and expressions that have “slots” in them to be ﬁlled
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with appropriate elements in accordance with the contexts36. Such open-slot
phrases are a good example of the points of convergence between grammar
and vocabulary and to make such expressions work, students may need to
apply metacognitive and metalinguistic strategies.

3. Suggestions for the improvement of
the acquisition of formulaic sequences
To support students in learning formulaic language, it is worth considering
the learners’ cognitive strategies as applied to learning vocabulary. Language
learners, for instance, have been classiﬁed as referential and expressive, or as
item learners and system learners respectively37. According to this division,
the former prefer to focus on individual words whereas the latter has an inclination to pick up whole sequences useful for social interaction. In the groups
observed, the item learners seemed to be in the majority, a phenomenon
which could be explained by the popularity of the single word approach that
was dominant, and to some extent still might be, in foreign language teaching
at schools. It also partly explains why the item learners were faced with problems in accomplishing the communicative tasks where they were expected to
use formulaic language.
One of the problems why many learners did not succeed in appropriately
using a suﬃcient amount of formulaic lexis to ensure smoother conversation was the diﬃculty in identifying formulaic units in texts and speech.
To improve students’ skills in recognizing such units, it could be helpful to
direct more attention to the development of learners’ metacognitive skills
and to raise their metalinguistic awareness, which in turn also facilitates
learner autonomy and boosts language performance38. In the past decades
there has been a growing interest in metacognition, i.e. in the awareness of
one’s cognitive mechanisms in the processes of learning39, and the importance of metacognitive strategies for eﬃcient language learning cannot be
Schmitt 2010, p. 40.
Cruttenden, A. 1981. Item-learning and system-learning. – Journal of Psycholinguistic
Research, Vol. 10, pp. 79–88, in Schmitt 2010, p. 137.
38
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underestimated as dealing consciously with new input helps the learner
to manage the seemingly unmanageable: incessant exposure to unfamiliar
words, complicated grammar rules, pronunciation, etc.40. Metacognitive
strategies in language learning also involve metalinguistic ability, which can
be deﬁned as an awareness that makes the language user think about linguistic
form, function and meaning.41 It also entails analysing how language is
utilized by other users.
Metalinguistic awareness, which involves the ability to identify word
chunks as important units in the construction of a message and to prioritise the chunks according to their needs, is probably the hardest to develop.
Nevertheless, to improve metalinguistic skills, students ﬁrst have to be
trained to identify a meaningful string of words and be equipped with certain
strategies to help them out while learning on their own. The set of strategies
should include the skill to recognise the grammatical function of the words
that a particular formulaic sequence consists of, for example, understanding
the role of prepositions and adverb particles in phrasal verbs. Even though the
grammatical analysis of multi-word phrases may be considered unappealing
by some students and teachers alike, elementary knowledge of the parts of
speech and sentence elements does have obvious beneﬁts. It is not suggested,
however, that one should conduct in-depth grammatical analysis; it is suﬃcient to establish a routine from the regular presentation of the lexical input
with a focus on the grammatical features of formulaic sequences, which has a
beneﬁcial eﬀect on the learner’s ability to notice the role of each element in a
meaningful whole. Such explicit integrated instruction is regarded to be most
useful when applied to communicative tasks since it contributes to making
mental connections and hence to the memorisation of the rules42. To apply
this approach, there is no need to prepare extra materials, for the existing
textbooks and audio-visual resources can eﬃciently be used. In a classroom
situation, students may be asked to point out, underline or write out formulaic
sequences they ﬁnd useful or think they might need and present the ﬁndings
to the rest of the group. The instructor’s feedback helps to draw their attention to the errors in identifying the whole lexical unit or refer to the potential
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stumbling blocks in using the open-slots. Additional tasks, such as asking the
learners to form their own sentences with a given expression, etc., can easily
be devised on the go should there be a need for further practice. Such activities can be applied as eﬃcient time ﬁllers or done on a regular basis since
systematic exposure is likely to have the best results for the identiﬁcation
and analysis of formulaic sequences and the development of metalinguistic
ability.
To support the development of analytical skills in vocabulary acquisition,
it may also be worthwhile to raise the learners’ awareness of the grammatical
diﬀerences and similarities at work in the formulaic sequences both in their
mother tongue and the target language. Even in case of markedly diﬀerent
languages like Estonian and English, drawing parallels between the grammatical structures of corresponding formulaic units may give a better understanding of the mechanics of formulaic expressions. For instance, pointing
out the role of prepositions in English vis-à-vis case endings in Estonian
may elucidate the function and meaning of prepositions in a multiword item.
Just as the cases are needed to show the relationship between the words in
an expression, the prepositions perform a similar function in English. Since
the learners in the groups observed had diﬃculties in identifying and understanding the role of prepositions in formulaic units, learning to see the parallels between the two languages may contribute to a better understanding of
how English works. The comparison between languages cannot always be
applied because of the inherent uniqueness of every language, but developing
the ability to notice how diﬀerent linguistic systems operate may yield good
results in the acquisition of formulaic language in the long run inasmuch as
learners acquire the skill to approach formulaic units analytically and start
using them eﬃciently as a result. Thinking about the linguistic form, function and meaning facilitates the understanding of a formulaic expression as
a whole.

Conclusion
Lexical competence forms the basis of mastering a language and a good
command of vocabulary not only entails the knowledge of words but also the
ability to use the words in appropriate formulaic sequences to make communication ﬂuent. However, vocabulary teaching and learning strategies are
often centred around single words and not enough attention seems to have
been paid to the use and acquisition of lexis consisting of more complex,
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multiword items in service of functional language. At B1 level learners
are expected to have a relatively good grasp of the more frequent formulaic sequences that help them to communicate within the realm of everyday
topics. The language user needs to know the functionality of formulaic
phrases and multiword items that may not have a one-oﬀ translation in their
native language and to identify and memorise such lexemes, the learner has
to start applying diﬀerent strategies. As the observations carried out on B1
English courses at the ENDC demonstrated, the diﬃculties in identifying
and learning to use formulaic language may hinder the achievement of the
study outcomes that focus on lexical competence and ﬂuency. To maximise
students’ potential in this respect, it is worthwhile to facilitate the learners’
understanding of how a language works and raise their awareness of the
utility and productivity of learning words in chunks. Developing metalinguistic awareness and a more holistic view of the language used by the
native speakers in everyday situations contributes also to learner autonomy
and sustains continuing linguistic development outside the classroom setting.
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ÕPPIJA JA ÕPETAJA KOHTUMINE
21. SAJANDI KOOLIS
Aigi Piirimees, Maia Boltovsky

ÜLEVAADE. Nagu mitmed teisedki õppeasutused, on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) silmitsi tõhusama, paindlikuma ja säästlikuma õppe nõudega.
Artikkel kirjeldab õppeprotsessis tehtud muudatusi, mille eesmärk on tõhustada
nii õppimist kui ka õpetamist, luues õppimist toetava keskkonna. Autorite eesmärk
oli oma uuringuga välja tuua muutunud õpisituatsiooni tugevused ning panna alus
tasakaalustatud süsteemi loomiseks võõrkeeleõppes, mis toetaks õppija kujunemist
ennastjuhtivaks ja valmistaks teda ette elukestvaks õppeks. Tegevusuuring näitas, et
üleminek õpetajakeskselt õppimiselt õppijakesksele õppimisele ei ole lihtne ei õpetaja ega õppija jaoks, kuid muutuse vajalikkust teadvustades on see autorite arvates
võimalik.
Võtmesõnad: ennastjuhtiv õppija, õppijakeskne õppimine, õppeainete lõimimine,
keeleõpe, KVÜÕA
Keywords: autonomous learner, student-centred learning, subject integration, language learning, ENDC

1. Sissejuhatus
Arutluse ajend on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste otsus vähendada keeleõppes kontakttundide arvu ja suurendada selle arvelt tasemeõppe – ning
ideaalis ka täiendusõppe – õppijate iseseisva töö mahtu, lõimides samal ajal
nii õppeaineid kui ka õppetasemeid. Õppetöö ümberkorraldamine on nõudnud nii õppejõududelt kui ka õppijatelt oma rolli määratlemist ja selgemat
arusaama, miks, mida ja kuidas teha, et õppimine oleks tõhus.
Mart Noorma väitis 2016 hariduskonverentsil „Fiiberoptiline haridustee”,
et kõrgkoolid liiguvad e-õppe suunas, üha enam võetakse kasutusele ümberpööratud klassiruumi metoodikat ja kasutatakse probleemipõhist õpet. Pealegi on üliõpilaskond muutunud, kõrgkoolidesse on jõudnud põlvkond, kelle
seas on palju neid, kes ei taha, ehk ei suudagi passiivselt loengus istuda, olles
pelgalt info vastuvõtjad, vaid kes tahavad ja on suutelised ise uurima, infot
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leidma ja õppima1, 2. Seda enam ei saa oma õpetamisega jääda eelmisesse, või
suisa üle-eelmisse sajandisse, süvendades õppija sõltuvust õpetajast, paratamatult tuleb õppeprotsessil õppijaga kaasa liikuda ja koos areneda.
Seega ei peakski ehk kontakttundide arvelt suurendatud iseseisva töö
mahtu pidama kellegi kurikavalaks plaaniks, vaid võtma seda kui väljakutset
õppeprotsessi tõhustada, et anda õppijale suurem otsustusõigus ja -vabadus,
ning võimalust õppejõu ja õppija arenemiseks ennastjuhtivamaks.
Ka õppeainete lõimimine ei ole pelgalt buzzword, sõnakõlks, vaid tegelik
vajadus, sest elus ei ole ükski aine asi iseeneses, kõik on omavahel seotud,
toetades üksteist. Meie kontekstis tähendab see õppija omandatud võõrkeeleoskust, mis võimaldaks noorel ohvitseril oma tulevases teenistuses hakkama
saada ülesannetega rahvusvahelistes staapides, missioonidel, õppustel ja
koostöös liitlastega. Peale selle toetavad omandatud õpioskused igasugust
edaspidist õppimist. Mida paremini õppija end ja oma õppimist tunneb, seda
edukamalt suudab ta elukestvalt õppida, kandes enesejuhtimise üle uude olukorda ja õpisituatsiooni3.
Praegune arutlus kirjeldab õppeprotsessis tehtud muudatusi, mille eesmärk
on tõhustada nii õppimist kui ka õpetamist õppimist toetavate ja soodustavate
olukordade ja keskkonna loomisega. Autorid, kes on üksiti praktiseerivad
õppejõud, soovivad oma uuringuga välja tuua muutunud õpisituatsiooni tugevused ning kaugema sihina panna aluse tasakaalustatud süsteemi loomiseks
võõrkeeleõppes, kus iseseisev töö ja kontakttunnid teineteist toetaksid. Peale
selle on eesmärk leida muutunud õpisituatsioonis toimivad praktilised lahendused, mis lühemas perspektiivis aitaksid õppijal saavutada kursusele seatud
õpiväljundid ja omandada funktsionaalse võõrkeeleoskuse. Pikemas perspektiivis aitavad need toetada õpioskuste kujunemist ja arenemist, õppija kujunemist ennastjuhtivaks, mis omakorda toetab teda elukestvas õppes, kus ta saab
ise seada õpisihte, oma õppimise üle otsustada ja seda teadlikult suunata.

Ganina, S.; Piirimees, A. 2014. Y-põlvkond on tulemas? Või juba olemas? Tõhusa ja
kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis. Konverentsiteesid. Tartu, 16. okt, lk 40–41.
2
Ganina, S.; Piirimees, A. 2015. Kuidas tänapäeva tudeng õpib kõige paremini? Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutuste näide. – KVÜÕA toimetised, nr 20, lk 109–134.
3
Grow, G. O. 1991/1996. Teaching Learners to be Self-Directed. – Adult Education Quarterly, 41 (3), pp. 125–149. <http://famu.edu/sjmga/ggrow> (02.01.2017). [Grow 1991/1996]
1
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2. Olukorrast riigis enne ja nüüd ehk meetod
Kuni jaanuarini 2016 toimus KVÜÕA keelekeskuses võõrkeeleõpe nii õppeasutuse kadettidele kui ka kuulajatele valdavalt kontaktõppe kujul. 1 EAP
tähendas 20 kontakttundi ja üksnes kuut iseseisva töö tundi. Kontakttunnid
olid täies ulatuses planeeritud õppijate tunniplaani, iseseisva töö aeg ei pruukinud alati ja etteantud mahus tunniplaanis kajastuda, samas nägi KVÜÕA
hea tava ette, et õppetegevus mahub kaheksatunnise tööpäeva ja viiepäevase
töönädala sisse. Õpetaja jaoks tähendas see esmajoones kontakttunni
kavandamist ja andmist, sest valdav osa õppimisest toimus klassis. Iseseisev
töö kasvas orgaaniliselt välja klassis tehtust, iseseisvaid ülesandeid oli vähe
ja nende paigutuse õppeprotsessis dikteeris pigem tunniplaan, mitte õpisituatsioonist tingitud vajadus.
2015. aasta sügisel tõstatus keeleõppes tarvidus vähendada kontakttundide
mahtu, vähendamata samas ainemahtu: 1 EAP pidi õppija jaoks tähendama
laias laastus 13 kontakttundi ja samas mahus iseseisvat tööd. Seda ei olnud
küll tarvis mõõta apteegikaaluga, ent kontaktõppe ja iseseisva töö proportsioon ei saanud enam ühele või teisele poole väga tugevasti kreeni kalduda.
Positiivsena tuleb ära märkida, et iseseisev töö hakkas täies mahus kajastuma õppijate tunniplaanis. Muudatuse põhjenduseks oli ennekõike tarvidus
vähendada õpiprotsessi õpetajakesksust ja õppijate passiivselt tunnis istumise
aega, võtta kasutusele enam aktiivõppemeetodeid, kaasata ja aktiviseerida
õppijaid oluliselt enam, andes neile võimaluse oma õppimise üle otsustada,
alustades ajast ja kohast, kus ja millal nad õpivad kuni valitud õpistiilide ja
õppemeetoditeni välja.
Vana ja uut süsteemi ühendab asjaolu, et keeleõpperühmad on endiselt
suhteliselt väikesed, koosnedes 5‒14 õppijast.
Praegune uuring keskendub 2015/2016. õppeaastal inglise keele õppes
osalenud 19. maaväe, 7. õhuväe ja 5. mereväe põhikursuse kahele keeleõpperühmale, kus Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemetele vastavalt B2 tasemerühmas õppis 13 kadetti ja B1+ tasemerühmas 12 kadetti, 11. keskastmekursuse keeleõpperühmale B2 tasemel, kus
õppis kaheksa kuulajat, ning 10. keskastmekursuse valikaine keeleõpperühmale B1+ tasemel, kus õppis viis kuulajat ja kelle inglise keele põhiaine
õpetamine toimus vana keeleõppekorralduse kohaselt. Nii kadettide kui ka
keskastmekursuse kuulajate inglise keele tunnid toimusid kahel semestril,
kadettidel 2+2 EAP ja kuulajatel 3+3 EAP mahus, valikaine toimus ühel
semestril 3 EAP ulatuses. Õppeprotsessi tuli muuta 2015/2016. õppeaasta
keskel, mis omakorda tähendas, et keeleõppe esimene pool toimus n-ö vana
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süsteemi järgi peaasjalikult kontaktõppena ja teises pooles tuli kohaneda
ning ümber harjuda uue, õppijale oluliselt enam autonoomiat võimaldava,
ent samas ka suuremat vastutust nõudva süsteemiga.
Praeguse tegevusuuringu lähtekoht on seega eespool kirjeldatud ja
ennekõike välistest teguritest – õppeasutuste muutunud ootustest õppeprotsessile – tingitud muudatus, kus osale, seni klassis toimunud õppetegevusele
tunniplaanis enam ruumi ei jätkunud, samas tuli tagada ja toetada iseseisvat
õppimist varasemast oluliselt suuremas mahus. Uuringu probleem tuleneb
kontaktõppe ja iseseisva töö muutunud proportsioonidest, kus õpiväljundite
saavutamiseks tuleb kavandada õppeprotsess õppematerjale ja -meetodeid
kasutades selliselt, et õppijatel oleks võimalik oma õppimist ise juhtides ja
selle üle otsustades omandada vajalikud teadmised ja vilumused.
Tegelik olukord seadis uuringule ennekõike ajalised piirangud, kuna
õppeprotsessi ümberkorraldamiseks jäi kahe semestri vahel 2–3 nädalat.
Uuringu valim on piiratud ning andmete kogumiseks kasutati vaatlust, õppijate enesereﬂeksiooni- ja tagasisidelehti ning õppejõudude eneseanalüüsi.
Autorid loodavad leida uuringu abil võimalusi õppeprotsessi mitmekesistamiseks, õppijate aktiivseks kaasamiseks ja nende iseseisva õppimise arendamise toetamiseks. Samuti panna kaitseväe keelekeskuses alus rakendatavale
süsteemile, kus kontaktõpe ja iseseisev töö keeleõppes teineteist orgaaniliselt toetavad, aidates saavutada õpiväljundeid, toetada õppijate toimetulekut
tulevases teenistuses ettetulevate olukordadega ja suurendada nende võimet
iseseisvalt õppida.

3. Ennastjuhtiv õppija
Traditsiooniliselt on hariduses suuremat rolli mänginud õpetajad kui õppijad.
Õpetajad on olnud peamised teadmiste jagajad ja õppijad lihtsalt passiivsed
õpetatava vastuvõtjad. Gerald O. Grow järgi vajab sõltuv õppija autoriteeti,
kes ütleks talle, mida, millal ja kuidas õppida. Õppimine on õpetajakeskne,
kes on ekspert, ja õppija liigub passiivselt läbi haridussüsteemi, kus õpetaja
„sunnib” teda õppima4. Selline stiil ei soodusta õpetaja-õppija vahelist suhtlust ning pärsib teadmiste omandamist. Õppija- ja õppimiskeskne, vastastikusele suhtlusele orienteeritud õppimine seab õppija õppeprotsessi keskmesse,
mis muudab õppimise tulemuslikumaks, ent nõuab ka õpetaja rolli muutumist, mida illustreerib alljärgnev tabel (tabel 1).

4

Grow, G. O. 1991/1996, p. 129.
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Tabel 1. Traditsiooniline versus ennastjuhtiv õppimine5
Kriteerium

Traditsiooniline

Ennastjuhtiv

Õpieesmärkide
seadmine

Õpetaja määrab õpieesmärgid Õpieesmärgid seatakse
vastavalt õppe sisule ja
hindamiskriteeriumitele

Valmistumine tunniks

Õppematerjali
ettevalmistamine
Meetodi valimine
Tegevuskava planeerimine

Materjali kogumine
Raamatukogu
Valikute tegemine

Meetod

Ideede ja lahenduste
pakkumine

Potentsiaali mobiliseerimine

Teadmiste hindamine

Hindab õpetaja

Edastatakse abistamisega

Motivatsioon

Väline

Sisemine

Põhimõte

Õpetamine
Informeerimine

Konsulteerimine
Abistamine

R. Ragip Başbaği ja Nagehan Yılmaz on kõrvutanud traditsioonilist ja ennastjuhtivat õppimist, arvestades seda, kes seab õpieesmärgid, kes ja kuidas
valmistub tunniks, milline meetod valitakse, kuidas hinnatakse, missugune
on õppija motivatsioon ning millise põhimõtte järgi õppetöö toimub.
Neid kaht lähenemisviisi võrreldes on näha, et õppijakeskse ennastjuhtiva
õppimisviisi puhul on vastutus pigem õppijal kui õpetajal. Kui õppijal on
tahe õppida, ta on motiveeritud ja teab, kuidas ta kõige paremini õpib, siis on
see eelkõige õppija ise, kes peaks planeerima oma õppeprotsessi ja valima
meetodid. Ka õpieesmärkide seadmine peaks olema õppija õigus. Õpetaja
ülesanne on õppijat protsessis toetada ja julgustada ise õppima, samas teda
suunata ja konsulteerida.
Henri Holeci järgi tahab ennastjuhtiv õppija võtta ja on võimeline võtma
vastutuse oma õppimise eest. Ta peab seadma endale eesmärgid, määratlema
õppe sisu ja edasiliikumise, valima kasutatavad meetodid ja tehnikad, jälgima
teadmiste omandamist ning hindama õpitut6. Selle deﬁnitsiooni järgi võtab
õppija vastutuse selle eest, mida, kuidas ja millal ta õpib.

Başbağı, R. R.; Yılmaz, N. 2015. Autonomous Foreign Language Learning. – Journal
of Language and Culture, Vol. 6 (8), p. 73. <http://www.academicjournals.org/journal/JLC/
article-full-text-pdf/A6AC97055536> (02.01.2017). [Başbağı; Yılmaz 2015]
6
Holec, H. 1981. Autonomy and Foreign Language Learning. Oxford: Pergamon.
<https://eric.ed.gov/?id=ED192557> (04.01.2017).
5
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Professor George Betts ja Jolene Kercher7 töötasid välja ennastjuhtiva
õppija mudeli, et soodustada andekate laste iseseisvat õppimist. Selle mudeli
peamine eesmärk on aidata õppijatel kasvada iseseisvateks, ennastjuhtivateks
õppijateks, vähendada õpetaja kui teadmiste jagaja mõju ja anda õppijatele
rohkem võimu. Selle mudeli järgi on õppijatel õpioskused, mille kaudu arendavad nad oskust võtta vastutust, positiivset enesehinnangut, otsuste tegemise ja probleemilahenduse oskust, suhtlusoskust, kriitilist mõtlemist ja
allikakriitilisust info otsimisel, peale selle võimet aega planeerida, hinnata
ennast ja kaaslasi – kõik see ületab ühe klassitunni või aine piirid ja toetab
õppijat elukestvas õppes.
David Little’i järgi on enesejuhtimine võime kriitiliselt mõelda, otsuseid
teha ja iseseisvalt tegutseda. See eeldab ja toob endaga kaasa olukorra, et
õppijal tekkib teatud liiki psühholoogiline side õppeprotsessi ja õpitavaga.8
Samas toob David Little välja selle, mis ei ole enesejuhtimine. See ei
ole enese õpetamine või õppimine ilma õpetajata. See ei tähenda, et õpetaja
sekkumine või initsiatiiv on keelatud. See ei ole uus meetod, mida õpetajad
õppijate peal praktiseerivad. Enesejuhtimine ei ole seisund, mille teatud õppijad mingiks hetkeks saavutavad.9 Seda saab arendada igasuguses kontekstis
ja igasuguste õppijate puhul, võttes arvesse sedasama konteksti ja kultuuri.
Õppijad vajavad suuremal või vähemal määral abi enesejuhtimise arendamisel. Gerald O. Grow lisab, et kõik õppijad võivad õppimise teatud faasis,
näiteks uue teema omandamise alguses, muutuda ajutiselt sõltuvateks10.
Yunsheng Cao ütleb: enesejuhtimine baseerub ise õppimisel ja õppijad
vastutavad oma õppimise eest. Enesejuhtimine on aktiivne, iseseisev ja innovaatiline õppimine, kus õpetaja ja õppija on uuendusmeelsed.11
Sheﬃeld Hallami ülikooli deﬁnitsiooni järgi on enesejuhtimine rajatud
eeldusele, et õppija võtab vastutuse oma õppimise eest. Seda tehes on õppija
Betts, G. T.; Kercher, J. K. 1999. Autonomous Learner Model: Optimizing Ability.
Greeley, CO: ALPS.
8
Little, D. 1991. Learner autonomy: definitions and problems. Authentik, Books for language teachers, p. 4. <https://www.researchgate.net/publication/259874253_Learner_Autonomy_1_Definitions_Issues_and_Problems> (02.01.2017).
9
Ibid., p. 3.
10
Grow 1991/1996, p. 129.
11
Cao, Y. 2012. Cultivation of Autonomous Learning Ability – Essential Requirement for
College Students. – Proceedings of the International Conference on Information Engineering
and Applications (IEA) 2012, Lecture Notes in Electrical Engineering. <https://www.google.
ee/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Cultivation+of+Autono
mous+Learning+Ability-Essential+Requirement+for+College+Students> (02.01.2017). [Cao
2012]
7
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võimeline määratlema oma õpieesmärgid (mida on vaja õppida), oskab
kujundada oma õppeprotsessi (kuidas ta õpib), on võimeline otsustama, kuidas ta hindab oma õppimist, tal on väga selge arusaam, mis on õppimine,
tal on mitmed õpioskused, ta suudab organiseerida oma õppimist, tal on hea
oskus infot töödelda ja ta on motiveeritud õppima12.
Eespool öeldust nähtub, et põhiline enesejuhtimise kriteerium on vastutuse võtmine oma õppimise eest. Ennastjuhtiv õppija oskab oma õppeprotsessi kujundada, mis tähendab eesmärkide seadmist, õppemeetodite valimist,
iseseisvat tegutsemist ja oma õppimise hindamist. Enesejuhtimist saab arendada, kuid õppijad vajavad abi innovaatilistelt õpetajatelt, kes mõistavad
ennastjuhtiva õppimise põhimõtteid ja vajadust. Nendest põhimõtetest lähtub
ka see tegevusuuring.

4. Õppimise ja õpetamise muutumine
Miks on üldse vaja, et õppija oleks ennastjuhtiv? Esiteks, kui õppija õpib
teadlikult, on see efektiivsem, sest see on isiklikum ja õppijale suunatud.
See, mida hariduses omandatakse, on tähenduslik õppijate edasises karjääris
ja elus. Teiseks, kui õppijad on proaktiivsed, ei teki probleemi motivatsiooniga13.
Pealegi, vastutust ja enesejuhtimist tuleb arendada selleks, et kontakttunnid oleksid paremad ja pakuksid rõõmu, et oleks rohkem edukaid ja rahulolevaid, enesekindlaid ja ennast austavaid õppijaid, et soodustada loovust ja
oma annete arendamist14.
Üleminek õpetajakeskselt õppimiselt õppijakesksele õppimisele ei
ole lihtne. Enamik õppijatest on harjunud õpetajakeskse õpetamise ja n-ö
passiivsete õppemeetoditega ning seetõttu on nende jaoks uudne mõte, et
võiks ise oma õppimist planeerida ja juhtida. Hiinas tehtud uuring näitas, et
õppijakeskse keeleõppe puhul paranes õppijate inglise keele oskus, iseäranis arenes sõnavara ja teadmised grammatikast ning paranes kuulamis- ja

12
Moore, I. What is Learner Autonomy?
<http://extra.shu.ac.uk/cetl/cpla/whatislearnerautonomy.html> (02.01.2017).
13
Little, D. Learner Autonomy and Second/Foreign Language Learning.
<https://www.llas.ac.uk/resources/gpg/1409> (02.01.2017).
14
Yagcioglu, O. 2015. New approaches on learner autonomy in language learning.
<http://ac.els-cdn.com/S1877042815045401/1-s2.0-S1877042815045401-main.pdf?_
tid=2bfd929e-c129-11e6-b871-00000aacb35f&acdnat=1481629505_f5f9d1a5e49ca23a6ba6398f3b361d89> (02.01.2017).
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lugemisoskus. Samas täheldati, et õppijad eelistasid traditsioonilist õpetajakeskset õppimist.15
Samas uurimuses toodi välja sellise suhtumise põhjused: õppijad arvasid,
et kuigi õpetajakeskne viis oli igav ega arvestanud õppijate vajadustega, olid
sellel selgemad eesmärgid, mille õpetaja oli püstitanud kõigile, koostööline
õppimine klassis ja teadmiste edastamine toimus aega tõhusalt kasutades,
samas kui õppijakeskse õpetamise puhul jäid eesmärgid segaseks ning õppijad vajasid rohkem juhendamist16. Mõned õppijad arvavad, et õpetaja peaks
edastama õpikutarkusi, mida lõpueksamil hinnatakse. Õppijate sõltuvus
õpetajast ja õpikust ning kalduvus õppida testideks tuleneb ülikoolieelsest
haridusest, mis on siiani olnud suunatud peamiselt teadmiste testimisele.
Õpetajakeskse õpetamise puhul jääb õppija ise passiivseks, mis mitte ainult
ei mõjuta õppija teadmiste omandamist, vaid takistab ka õppija isiksuse
arengut17. Seepärast peame meie õpetajatena suurendama õppijate teadlikkust
õpistrateegiatest ning reﬂeksioonist ja hindamisest. Enesehindamine on õppijate jaoks uus ja keeruline. Nad on harjunud sellega, et neid testitakse ja
õpetaja ütleb, mida ja kuidas nad oskavad. Passiivne õppimine ja testidele või
eksamitele orienteeritus tuleneb varasematest kooliastmetest, kuid kõrgkoolis
on õppejõududel vaja pingutada, et motiveerida õppijaid olema iseseisvad ja
tutvustada neile sobivaid õpistrateegiaid.
Samas liigub ka praegune ülikoolieelne haridus mõtestamata pähe õppimisest ise uurimise, analüüsimise ja aktiivse õppimise poole. „Õpikäsituse (koolielu praktika) muutumine on osa laiemast kooliuuenduslikust liikumisest,
mida tõukavad tagant kiired muutused töömaailmas, ühiskonnasuhetes, tehnoloogia arengus, aga ka sisemine rahulolematus koolis endas”18. Seda enam
ei või taolises võtmes keskhariduse omandanud õppijat suruda tagasi tinglikult väljendudes üle-eelmise sajandi kooli, pelgalt teadmiste vastuvõtjaks.
Õppijad peaksid analüüsima oma õppimist ning rakendama õppemeetodeid
ja -strateegiaid õppimise protsessis. Tähtis on meeles pidada, et ennastjuhtiv

Ping Li 2012. Individualized Instruction in Large Classes of Integrated English in CALL
Environments. – Theory and Practice in Language Studies, Vol. 2, No. 11, pp. 2291–2301.
<http://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol02/11/09.pdf> (02.01.2017).
16
Ibid.
17
Cao 2012.
18
Heidmets, M. et al. 2017. Õpikäsitus: teooriad, uurimused, mõõtmine. Analüütiline
ülevaade. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, lk 6.
<https://www.hm.ee/sites/default/files/opikasitus_kirjanduse_ulevaade_tlu.pdf> (27.03.2017).
15
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õppimine toimub edukalt, kui seda toetavad metoodika, motivatsioon, õpistrateegia ja enese hindamine19.
Eespool öeldut toetab ka Eesti elukestva õppe strateegia 2020: õpetaja
(sh õppejõud, täiskasvanukoolitaja) ei ole 21. sajandil mitte infoallikas, vaid
seoste looja ja väärtushoiakute kujundaja, kelle ülesanne on arendada õppijas kriitilist ja loovat mõtlemist, analüüsioskust, ettevõtlikkust, meeskonnatöö ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust. Õpetaja roll on toetada
õppija kujunemist ennastjuhtivaks õppijaks, kes tuleb iseseisvalt toime
muudatustega keskkonnas ning võtab vastutuse oma arengu ja õpivalikute
eest.20
Ennastjuhtiv õppimine ei tähenda siiski seda, et õppija on üksi ja ilma
igasuguse õpetaja toeta. Juhendamiseta on õppimine ebaefektiivne ja võib
lõppeda suisa kaosega21. Eduka õppimise võti on ühtaegu nii õppija kui ka
õpetaja käes, sest pahatihti kipuvad õpetajad õpetama nii, nagu on õpetatud
neid, mis ei pruugi olla muutunud oludes tõhus või jätkusuutlik. Ka võib õpetajal olla keeruline või suisa hirm kaotada klassis kontroll. Jätkuvalt on arvamus, „kui ma oma ainet läbi ei häälda, siis nemad ju ei õpi,” levinum, kui see
meile meeldiks. Ent nagu eespool öeldud, on õppija muutunud. John Biggs
tõdeb: „Loengud ja konsultatsioonid ei pruugi nüüdsel ajal enam küllalt hästi
oma ülesannet täita, kuigi need toimisid hästi vanadel headel aegadel, mil
hoolega valitud üliõpilased tõid ülikooli kaasa sügava õpihoiaku”22. Tahestahtmata tuleb õpetajal muutuda koos õppijaga, oma õpetamist vaadelda
ja analüüsida. Gerald O. Grow sõnul peab õpetamise stiil tulenema mitte
õpetatavast materjalist, vaid olema tingitud tasakaalust õpetaja juhendamise astme ja õppija kontrollimise vahel, mille tavaliselt määrab ära õppija
suutlikkus osaleda õppeprotsessis ennastjuhtiva, sisemiselt motiveeritud ja
vastutusvõimelise õppijana23. Õpetajad peaksid muutma oma õpetamismeetodeid, et see soodustaks iseseisvat või ennastjuhtivat õppimist. Enesejuhtimine
on võime iseseisvalt õppida õpetaja suurema abita24.

Başbağı; Yılmaz 2015.
Eesti elukestva õppe strateegia 2020.
<https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf> (26.03.2017).
21
Shanghais Yan 2012. Teachers’ Roles in Autonomous Learning. – Journal of Sociological
Research, Vol. 3, No. 2, Macrothink Institute.
<http://www.macrothink.org/journal/index.php/jsr/article/viewFile/2860/2371> (02.01.2017).
22
Biggs, J.; Tang, C. 2008. Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis. Keskmes õppija tegevused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 26. [Biggs, Tang 2008]
23
Grow 1991/1996, p. 136.
24
Cao 2012.
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John Biggsi ja Catherine Tangi sõnul eeldab efektiivne õpetamine sääraste
tingimuste loomist, kus õppijad kalduvad rakendama sügavat õpihoiakut25,
lisades, et parim motivatsioon võrsub sisemisest huvist, põnevustundest26.
Tabel 2. Ennastjuhtiva õppija kujundamise mudel27
Etapp

Õppija

Õpetaja

Näide

1. etapp

Sõltuv

Autoriteet,
treener

Harjutamine ja vahetu tagasiside. Drill.
Informatiivne loeng. Puuduste ja vastupanu
ületamine.

2. etapp

Huvitatud

Motivaator

Inspireeriv loeng ja juhitud diskussioon.
Eesmärkide seadmine ja õpistrateegiad.

3. etapp

Kaasatud

Toetaja

Õppejõu suunatud arutelud, õppejõud
osaleb arutelus võrdse partnerina. Seminarid.
Rühmaprojektid.

4. etapp

Ennastjuhtiv Konsultant

Praktika, dissertatsioon, iseseisev töö või
ennastjuhtivad õpirühmad.

Gerald O. Grow on koostanud ennastjuhtiva õppija kujundamise mudeli (tabel
2), tuues välja selle protsessi arenguetapid. Esimesel astmel on õppija õpetajast tugevalt sõltuv, mis määrab õpetaja rolli autoriteedi ja treenerina, soovitud
käitumise esilekutsujana, jõudes õppija sõltuvuseastme vähenedes 4. astmele,
kus õppija on õppeprotsessis kujundatud või kujunenud ennastjuhtivaks. Vastavalt sellele on muutunud ka õpetaja roll. Ennastjuhtivat õppijat kujundav
õpetaja ei saa jääda kinni autoriteedi või motiveerija etappi, vaid peab võimaldama õppijal haarata kontroll oma õppimise üle ja vastutus selle eest, mis
omakorda eeldab õpetaja julgust kontrollist loobuda ja õppijat usaldada.
Enesejuhtimise arendamine ei tähenda õppijale lihtsalt sobivate õppematerjalide andmist. Õppijal on vaja aidata arendada oskusi ja hoiakuid,
mis viivad eduka ennastjuhtiva õppimiseni. Sel on ka psühholoogiline pool:
õppija peab olema motiveeritud iseseisvalt õppima. Osaliselt on protsess seotud õppeasutuse poliitika ja sellega, kui suur vabadus antakse õppijatele oma
õppimist suunata.28 Kui õppijal puudub sisemine motivatsioon, siis ei oska ta
Biggs, Tang 2008, lk 31.
Ibid.
27
Grow 1991/1996, p. 129.
28
Godwin-Jones, R. 2011. Emerging Technologies Autonomous Language Learning. – Language Learning and Technology, Vol. 15, No. 3, pp. 4–11.
<http://llt.msu.edu/issues/october2011/emerging.pdf> (02.01.2017).
25
26
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talle antud vabadusega midagi peale hakata. Teisalt, kui õppeasutus määrab,
kuidas, kus ja millal õppija õpib, siis on vähe kasu sellest, et õppijal on motivatsioon ja oskus ise oma õppimist juhtida.
See, mil määral ja mil moel iseseisvust või enesejuhtimist edendatakse,
sõltub õpetajate arusaamast, mis on enesejuhtimine ja kuidas seda rakendada.
Õpetajate arvamus kujundab suurel määral selle, mida õpetaja õppeprotsessis
teeb ja millised võimalused õppijatele antakse29.
Uurimus, milles õpetajatelt küsiti, mil määral õppijad peaksid olema
kaasatud otsustesse, mis puudutavad kursuse eesmärke ja kursuse sisu,
leidis, et õpetajad ei pooldanud õppijate kaasamist õppematerjali valimisse
ja otsustamisse, millal ja kus tunnid toimuvad30.
Samalaadne uurimus korraldati ka Türgis. Tulemused näitasid, et õpetajad
olid enesejuhtimise puhul positiivselt meelestatud, st nad olid valmis õppijaid kaasama õppetegevust puudutavatesse otsustesse, kuid sama positiivselt
ei suhtunud nad õppijate kaasamisse tundide toimumise aja ja koha kohta
otsuste tegemisel.31
Sultan Qaboosi ülikooli keelekeskuses tehtud uuring tõi välja viisid,
kuidas õpetajad käsitlesid enesejuhtimist. Peamiselt nähti seda iseseisva ja
individuaalse õppimisena. Uuring tõi välja selle, et teoreetiliselt oldi ennastjuhtiva õppimisega nõus, aga kaheldi selle teostatavuses. Uuriti ka faktoreid, mis õpetajate arvates takistavad enesejuhtimise arendamist. Nendeks
leiti olevat motivatsiooni puudumine ja vähene iseseisva õppimise kogemus.
Takistusena nähti ka institutsionaalseid faktoreid, nagu näiteks kinnitatud
õppekava.32
Seega ühelt poolt õpetajad küll teavad, kes on ennastjuhtiv õppija, aga
teisest küljest nad ei usu, et ennastjuhtiva õppija põhimõtete rakendamine
oleks nende õppijate puhul teostatav. Samas on selge, et muutused sellise
õppija arendamiseks peavad tulema õpetajailt endilt, neid ei saa ülevalt alla

29
Borg, S.; Al-Busaidi, S. 2012. Learner Autonomy: English Language Teachers’ Beliefs
and Practices. ELT Research Paper 12–07, British Council. <https://www.teachingenglish.
org.uk/sites/teacheng/files/b459%20ELTRP%20Report%20Busaidi_final.pdf> (02.01.2017).
[Borg 2012]
30
Camilleri, G. 1999. Learner Autonomy – The Teachers’ Views.
<http://archive.ecml.at/documents/pubCamilleriG_E.pdf> (04.01.2017).
31
Balçıkanlı, C. 2010. Learner Autonomy in Language Learning: Student Teachers’
Beliefs. – Australian Journal of Teacher Education, No. 35 (1), Art. 8, pp. 90–103.
<http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1331&context=ajte> (02.01.2017).
32
Borg 2012, pp. 20–21.
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tulevate käskudega peale suruda. Õpetaja ja õppija peavad ise olema valmis
oma rolle muutma, et arendada õppijaid ennastjuhtivateks.
Tabel 3. Õppija ja õpetaja koostöö sobivus tulenevalt nende rollidest33.
Ülimalt sobimatu:
õppijad ei lepi
Koostööks
Ennastjuhtiv
autoritaarse
sobimatu
õppejõuga

Kaasatud
Õ
p
p Huvitatud
i
j
a
Sõltuv

Peaaegu sobiv
Sobiv koostöö
koostöö

Koostööks
sobimatu

Peaaegu
Peaaegu sobiv
Sobiv koostöö
sobiv koostöö
koostöö

Peaaegu sobiv
koostöö

Sobiv koostöö

Peaaegu sobiv Koostööks
koostöö
sobimatu

Sobiv koostöö

Peaaegu
Koostööks
sobiv koostöö sobimatu

Ülimalt sobimatu:
õppijad ei ole
valmis neile
võimaldatavaks
vabaduseks

Autoriteet

Motivaator

Konsultant

Toetaja

Õpetaja

Gerald O. Grow toob välja (tabel 3) õppija ja õpetaja sobivuse või sobimatuse
koostööks tulenevalt nende rollist, õppija sõltumatuse astmest ja arenguetapist. Ülaltoodud mudelist ilmneb, et mida ennastjuhtivamaks ja õpetajast
sõltumatumaks muutub õppeprotsessis õppija, seda enam peab õpetaja olema
valmis loobuma oma rollist aine sisu edasiandja ja ainuisikulise kontrollijana
klassis toimuva üle, liikudes pigem toetaja ja konsultandi rolli poole. Kui
õppija ja õpetaja liiguvad selles protsessis ühte sammu, on Grow arvates tulemus tõhus ja koostöö toimib. Kui õpetaja ei saa aru, millises enesejuhtimise
faasis õppija on ning valib seetõttu vale rolli, ei pruugi koostööst asja saada.

33

Grow 1991/1996, p. 138.
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Näiteks ei ole sõltuv õppija konsultandist õpetaja tunnis ilmselt valmis võtma
oma õppimise eest vajalikku vastutust ega pruugi osata talle antava otsustusja õpivabadusega midagi peale hakata, et õppimine oleks tõhus ja tulemuslik.
John Biggs34 viitab juhtimispsühholoog Douglas McGregori (1960) juhtimisteooriatele, kus X-teooriast mõjutatud juhtimise eelduseks on arvamus,
et töötajaid ei saa usaldada ning tulemuste saavutamiseks on vaja rakendada survemeetmeid ja kontrolli. Selline keskkond on rangelt kontrollitud
ja peamiseks motivatsiooniallikaks on distsiplinaarsed sanktsioonid. Y-teooriast mõjutatud keskkonnas toimimise eelduseks on arusaam töötajate loomingulisusest, soovist võtta enam vastutust ja osaleda otsustusprotsessis.35
Asendades neis teooriates sõna „juhtimine” sõnaga „õpetamine” ja „töötaja”
sõnaga „õppija”, saame mõlemal juhul tulemuseks õpikeskkonna, mis vastavalt kas pärsib enesejuhtimist või toetab seda. Tegelikus elus puutume ilmselt
kokku nende kahe keskkonna sümbioosiga.
Ameerika professor William Ouchi on nende kahe teooria kõrvale
loonud oma, Z-teooria, mille alustalaks on uskumus, et inimesed on loomuldasa sisemiselt motiveeritud ja edule orienteeritud. Z-teooria juht usaldab oma töötajaid tegema mõistlikke otsuseid, taandudes ise konsultandi,
juhendaja rolli. Töötajad omakorda usaldavad juhti ja panustavad sisuliselt
otsustusprotsessi.36 Z-teoorias sõnu analoogselt asendades saame tulemuseks
õpikeskkonna, kus õppijad suunavad oma õppimist, saavad teha õppimist
puudutavaid otsuseid, ent samas ei ole õppeprotsessis üksi, vaid toimivad
konsultandist õpetaja suunamisel.

5. Kuidas see kõik sakslastega seotud on…
Ühest küljest on KVÜÕA-s asutud õpiprotsessi tõhustamise ja õppijate
enesejuhtimise arendamise teele: traditsioonilised õppemeetodid on asendunud aktiivõppemeetoditega, õppijate klassis istumise aega on vähendatud,
asendades osa kontaktõppetunde iseseisva õppimise, sealhulgas rühmatööde
ja probleemipõhise õppega.
Teisalt seab KVÜÕA ennastjuhtiva õppija arendamisele oma piirangud.
Esiteks on kursusel osalemine kohustuslik. Teiseks on määratud peale kontakttundide toimumise aja ka iseseisva töö toimumise aeg. Pealegi arvestatakse
Biggs 2008, lk 38.
Venn, P. The X Y and Z of Management Theory.
<http://petervenn.tripod.com/brochure/complete/xyz.htm> (04.01.2017).
36
Ibid.
34
35
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senimaani õpetaja töö arvestuses ainult kontakttundide arvu, mitte iseseisva
töö ettevalmistamise, kontrollimise ja tagasisidestamise aega ning seda on
ka keeruline prognoosida. Probleem on samuti see, et õppijatel napib jätkuvalt teadliku õppimise oskust ja nad sõltuvad suuresti õpetajast. Seetõttu
vajavad õppijad juhendamist, mis võimaldaks neil muutuda iseseisvamaks,
rohkem ennastjuhtivaks ja seeläbi tõhusamaks. Siin on abi õpioskuste seminarist stuudiumi algul, kus võimaldatakse arutleda eri õpistrateegiate üle, et
rakendada hiljem õppetöös enda jaoks sobivaid, aga ka jooksvalt õppetöös
toimuvast juhendamisest ja ennastjuhtimise suunamisest.
Tuleb tunnistada, et mõte inglise keele kursuse ümberkorraldamisest,
suurendades iseseisvat tööd, tekitas ka meis esiti võõristust ja põhjustas
segadust, sest harjumuspärasest mõttemaailmast ja toimimisviisist loobumine ongi raske. Kui varem tähendas kursuse kavandamine ennekõike klassis
toimuva korraldamist, sest iseseisva töö aega oli nii napilt, et see kasvas
orgaaniliselt välja klassis tehtust, siis nüüd tuli muuta kogu õpetamise ja
kursuse kavandamise paradigmat ja planeerimine sõna otseses mõttes pea
peale pöörata.
Võtsime uut tüüpi kursuse planeerimise aluseks kursuse õpiväljundid
ja hakkasime seejärel otsima materjale, mis võimaldaksid õppijatel need
väljundid saavutada, samas toetades õppijate iseseisvat õppimist. Nagu eespool rõhutatud, ei tähenda see pelgalt sobivate materjalide õppijatele n-ö ette
söötmist, ka iseseisvaks tööks seatud ülesanded pidid võimaldama teadlikku
õppimist. Kontakttunnid jäid pea eranditult sellise tegevuse jaoks, mida iseseisvalt ja üksi õppides teha ei olnud võimalik: aruteludeks, rühmatöödeks,
dispuutideks-debattideks, ettekanneteks ja iseseisva õppimise käigus tekkida
võinud lünkade täitmiseks. Juba kursust ette valmistades toimis autoritemõttekaaslaste vahel tihe koostöö. Materjale otsides ja leides põrgatasime
iseseisvat tööd ja tunnitegevusi kavandades mõtteid edasi-tagasi üksteise
ideid täiendades, arvustades, edasi arendades ning mitte ainult enda õppijate,
vaid ka kolleegi rühma jaoks kõige tõhusamaid meetodeid, materjale ja tegevusi otsides ja välja pakkudes.
Õppijad suutsid peale iseseisva õppimise korraldada ka tegutsemise iseseisva töö õpirühmades, ülesandeid jagada ja ühisesse eesmärki või ülesandesse panustada. Sama tõsiselt kui oma ülesannete ettevalmistamist, võtsid
nad ka kaaslaste esitluste kuulamist, arutelu tekitamist ja ettekannete tagasisidestamist, pakkudes seeläbi kaaslastele võimaluse õppimiseks, ent kahtlemata õppides ka ise.
Kaaslastega koos õppimine nii iseseisva töö käigus kui ka kontakttunnis
tuleb kindlasti kasuks ning kaaslastelt saadud tagasiside on õppeprotsessis
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sama väärtuslik kui õppejõult saadu. Samuti on kaaslased tagasisides õppejõust tihtipeale kriitilisemad. Autorid leiavad, et kui õppijatel lubatakse
klassis suhteliselt turvalises keskkonnas eksida ja oma või kaaslaste vigadest õppida, muudab see nad enesekindlamaks ja iseseisvamaks. Seetõttu
pannaksegi keeleõppes suurt rõhku rühmatööle ning kasutatakse paaris- ja
rühmaettekandeid. Rühmas töötamise oskuse arendamine on iseäranis oluline
kaitseväelastele, sest sõda ei peeta üksi, võitmisest rääkimata.
Õppimisele suunamise juures on veel üks oluline aspekt: meie kogemuse
põhjal töötab eriti hästi selline tegevus, milles kadett või kuulaja näeb otsest
seost oma tulevase karjääriga, kus õppija mõistab, et just omandatud teadmised aitavad tal tulevases teenistuses paremini toime tulla. Ka 2016. aasta
oktoobris Budapestis toimunud ja suuresti autentsuse teemadele keskendunud Bureau for International Language Cooperation’i (BILC) seminarilt
jäi ennekõike kõlama mõte, et õppijad õpivad oluliselt paremini, kui õpetatav
aines on nende jaoks mõtestatud, realistlik ning tegelikku ellu ülekantav ja
rakendatav. See puudutab nii kasutatavaid materjale, meetodeid ja ülesandeid
kui ka õppejõudu, kes peab samuti oma teadmistega olema usaldusväärne.
Samal BILCi seminaril tõdeti, et kaitseväelasest õppija ei ole tavaline üliõpilane, ﬁloloog või lingvist, tal on vaja võõrkeelt, et saada hakkama teiste
ülesannetega, ta õpib oluliselt paremini, kui mõistab, „kuidas see kõik sakslastega päriselt seotud on”. Sama mõtet toetas Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktori Kristi Vinteri ettekanne märtsis 2017 peetud
konverentsil „Muutuv õpikäsitus – kuidas see klassiruumis välja näeb?”, et
õppijat ei kasvata mitte ainult õpetaja ainealased teadmised, vaid kohandamine olukorraga, seosed varasemate teadmistega.
Peale autorite koostöö kursusi ette valmistades sai igapäevaseks tunnijärgne enesereﬂeksioon, analüüs ja märkmete tegemine tulevaste kursuste
tarbeks. Kindlasti jagasime üksteisega, mis tunnis õnnestus, ja ennekõike
seda, mis õppijatel hästi välja tuli või millega nad üllatasid – oli see siis
huvitav arutelu, dünaamiline ja tasakaalus rühmaettekanne või sisukalt
vastatud enesereﬂeksiooni küsimused. Oluline osa meie aruteludes oli ka
sellel, mis ei õnnestunud. Vahel oligi tegu materjaliga, mis kursusele ei sobinud või ülesandega, mis kursuse olemust ei arvestanud. See omakorda andis
tõuke, leidmaks moodust, kuidas teemat käsitleda, kuidas olemasolevaid
tegevusi muuta või täiendada, et see õppijaid inspireeriks ja õppimist toetaks. Ka on tihe koostöö õpetajate vahel avanud uusi lõimimise võimalusi
mitte ainult õppeainete, vaid ka eri õppe- ja keeletasemel rühmade vahel,
tuues praktilist harjutust sooritama kokku B2 ja B1+ rühmad. Autorite arvates võiks õppimine toimuda tõhusalt ka siis, kui mõne harjutuse või õpietapi
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raames lõimida eri õppetasemed, kui koos õpivad keskastmekursuse kuulajad
ja põhikursuse kadetid. Praktiliste õppuste käigus on seda tehtudki, formaalsemas õpiolukorras veel mitte.
Peale eneseanalüüsi ja -reﬂeksiooni olime me väga huvitatud õppijate
tagasisidest. Õppijad jagasid oma arvamust hea meelega ‒ ka see on osa
koostööl põhinevast õpikeskkonnast, kui õppija ei pelga oma seisukohti, ka
negatiivseid, välja öelda. Järgnevalt esitatud kokkuvõtlikku tagasisidesse
süvenedes tuleb tõdeda, et negatiivset väga palju ei olnudki. Valdavalt
nägi õppija siiski uues süsteemis kasu oma õppimisele ja enesejuhtimisele
laiemalt.
- Muutus mõjutas mind positiivselt, sest ma sain oma aega tõhusamalt korraldada. Asja hea külg oli see, et kui meil tekkis iseseisva töö ajal küsimusi,
oli meil võimalus õpetajalt küsida.
- Teine semester [vähendatud kontakttundide mahuga37] oli parem, sest seal
oli rohkem iseseisvat tööd ja ma pidin rohkem pingutama. Ma õpin paremini
omaenda vigadest, mitte klassis istudes.
- Igaüks peaks suutma iseseisvalt oma õppimise rutiini paika panna, seega oli
rohkemate iseseisvate ülesannete andmine õigustatud. Sel semestril oli vaja
rohkem pingutada.
- Mina isiklikult hindan seda võimalust, sest mulle tundub, et see aitab mul
ennast enam motiveerida.
- Kursusel oli iseseisev töö ja kontakttunnid heas tasakaalus. Minu meelest
on selline iseseisva töö hulk hea, sest sellega arvestades on võimalik seda
aega ära kasutada mõtete kogumiseks ja paberile panemiseks.

Igas rühmas oli paar arvamust, kus tunnustati küll uue süsteemi väärtust, aga
õppija kaldus siiski eelistama varasemat, harjunud ja traditsioonilist õppevormi.
- Rohkem iseseisvat tööd on hea, sest sellega peab rohkem pingutama ja
seega jäävad asjad paremini meelde. Aga ma eelistan kontakttunde.
- Ma oleksin eelistanud rohkem kontakttunde. Mis iseseisvasse töösse puutub,
siis mina tegin ülesanded ära viimasel minutil.
- Ma õppisin klassis rohkem.

37

Autorite märkus.
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Otse loomulikult oli ka mõni õppija, kes uutmoodi õppimises kasu ei näinud:
- Iseseisev töö ei toeta selle aine jooksul keelelist arengut, kuna õppuritel
on põhilised keelelised oskused olemas, vaja oleks praktikat, mida annavad
kontakttunnid ja keelelised harjutused.
- Minu meelest oli iseseisva töö aega liiga palju, kuna kontakttundide järele
on suurem vajadus.

Ja igas rühmas oli mõni õppija, kelle meelest kontakttundide vähendamine
mingit kvalitatiivset muudatust kaasa ei toonudki, otsesõnu lausudes:
- Ma ei märganud mingisugust erinevust.

Esimeste uuel moel korraldatud kursuste sisu, ülesehitust, kasutatud materjale ja meetodeid vaadeldes jõudsime arvamusele, et tegelikult on muutus
end õigustanud. Loomulikult tuleb arvesse võtta, et tegemist on esimeste
sammudega sel teel, seega on ka vaadeldav periood olnud lühike ja valim
väike. Õppijatel ei olnud kuigi raske uue süsteemiga harjuda, isegi arvestades tõsiasja, et muutused toimusid kursuse keskel. Korra võis küll juhtuda
ja juhtuski, et individuaalne iseseisev töö ei olnud piisavalt hästi ette valmistatud, ent rühmatööd, kaaslaste surve ja tagasiside tegid hea tava selgeks, sest
keegi ei soovinud teist korda rumal näida või kaaslasi alt vedada.
Mõeldes sellele, mida meie õppejõududena kogemusest õppisime, tõstaksime esmajoones esile usaldust. Õppija usaldamist, kindlust, et andes õppijale
võimaluse, on ta valmis ja võimeline võtma õppimise eest vastutuse. Teadmise, et õppija peab olema õppeprotsessi haaratud, mis omakorda õnnestub
kõige paremini, kui õppija saab oma õppimise üle ise otsustada. Kui õpetaja vastutab õpetamise ja õppija õppimise eest – just nii, nagu see peabki
olema, kui õpetaja ja õppija on õppeprotsessis partnerid. Õppija haaratus
õppimisest ja õppimine on individuaalsed: mis motiveerib ja huvitab üht,
ei pruugi inspireerida teist. Peale selle vajavad inimesed ülesannete täitmiseks erineval määral aega. Kõik see kokku toetab õppijat teel autonoomsuse
ja enesejuhtimise poole, aidates oma õppimist paremini mõista. Pikemas
perspektiivis aitab see õppida mitte üksnes võõrkeeli, vaid elukestvas õppes
olulisi, ülekantavaid oskusi, nagu analüüs ja enesereﬂeksioon, enese- ja ajajuhtimine – täpselt nagu õppija oma tagasisides esile tõstiski. Meie kogemus
kinnitab eelnevates peatükkides esitatud mõtteid enesejuhtimisest kui oma
õppimise eest vastutuse võtmisest, mida on vaja arendada ning mille arendamisel on oluline osa õpetajatel.
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6. Kokkuvõte
Tegevusuuring ei püüagi vastata kõikidele teemaga seotud küsimustele ja
autorid teevad praktikutena sel teel alles esimesi samme. Õppijaid ei ole
lihtne muuta ennastjuhtivateks, sest igasugune suurem muutus, iseäranis
sisseharjunud käitumismustrite ja veendumuste muutmine, võtab aega. Autorite arvates tuleb muutuse vajadust teadvustades muutuda mõlemal: õpetajal
loobuda oma domineerivast rollist, andes õppijatele võimaluse ise õppida,
uskuda õppijatesse, austada nende otsuseid ja teha õppimine võimalikuks.
See tähendab, luua tingimused õppeprotsessiks, kus suheldakse võrdsel
tasemel ja tehakse koostööd.
Õppija peab õppima teadlikult õppima, õppimist analüüsima ja õppimise
eest vastutama. Siiski õpivad õppijad õpetaja juhendamisel, mitte üksi. Iseseisva õppimise arendamine võtab aega, see nõuab õpetajalt kannatlikkust.
Enesejuhtimise arengut soodustab see, kui õppijatele selgitatakse, mis on
ennastjuhtiv õppimine ja millist kasu see toob, suunatakse õppijaid reﬂekteerima oma õppimise üle ja rakendatakse nii tunnis kui ka tunniväliselt tegevust, mis soodustab enesejuhtimist.
Üha enam noori õppijaid on eri haridusastmetes arenemas ennastjuhtivateks, mida neilt ka oodatakse, sest see loob valmiduse elukestvaks õppeks.
Kas õpetajad on selleks valmis? Vastuse leidmiseks tuleks uurida, kuidas
KVÜÕA õpetajad näevad õppijate enesejuhtimist ja kuivõrd on nad valmis
seda õppijates arendama. Õpetajate ülesanne on arengule kaasa aidata ning
edendada õppijate kujunemist ennastjuhtivaks võõrkeeleõppe käigus.

Kirjandus
Balçıkanlı, C. 2010. Learner Autonomy in Language Learning: Student Teachers’
Beliefs. – Australian Journal of Teacher Education, No. 35 (1), Art. 8, pp. 90–103.
<http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1331&context=ajte>
(02.01.2017).
Başbağı, R. R.; Yılmaz, N. 2015. Autonomous Foreign Language Learning. – Journal
of Language and Culture, Vol. 6 (8), pp. 71–79. <http://www.academicjournals.
org/journal/JLC/article-full-text-pdf/A6AC97055536> (02.01.2017).
Betts, G. T.; Kercher, J. K. 1999. Autonomous Learner Model: Optimizing Ability.
Greeley, CO: ALPS.
Biggs, J.; Tang, C. 2008. Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis. Keskmes õppija
tegevused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Borg, S.; Al-Busaidi, S. 2012. Learner Autonomy: English Language Teachers’
Beliefs and Practices. ELT Research Paper 12–07, British Council.

ÕPPIJA JA ÕPETAJA KOHTUMINE 21. SAJANDI KOOLIS

69

<https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/b459%20ELTRP%20
Report%20Busaidi_final.pdf> (02.01.2017).
Camilleri, G. 1999. Learner Autonomy – The Teachers’ Views.
<http://archive.ecml.at/documents/pubCamilleriG_E.pdf> (04.01.2017).
Cao, Y. 2012. Cultivation of Autonomous Learning Ability – Essential Requirement for College Students. – Proceedings of the International Conference
on Information Engineering and Applications (IEA) 2012, Lecture Notes in
Electrical Engineering. <https://www.google.ee/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Cultivation+of+Autonomous+Learning
+Ability-Essential+Requirement+for+College+Students> (02.01.2017).
Eesti elukestva õppe strateegia 2020. Tallinn 2014.
<https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf> (26.03.2017).
Ganina, S.; Piirimees, A. 2014. Y-põlvkond on tulemas? Või juba olemas? Tõhusa
ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis. Konverentsiteesid. Tartu, 16. okt,
lk 40–41.
Ganina, S.; Piirimees, A. 2015. Kuidas tänapäeva tudeng õpib kõige paremini?
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste näide. – KVÜÕA toimetised, nr 20, lk 109–
134.
Godwin-Jones, R. 2011. Emerging Technologies Autonomous Language Learning. – Language Learning and Technology, Vol. 15, No. 3.
<http://llt.msu.edu/issues/october2011/emerging.pdf> (02.01.2017).
Grow, G. O. 1991/1996. Teaching Learners to be Self-Directed. – Adult Education
Quarterly, 41 (3), pp. 125–149.
Heidmets, M. et al. 2017. Õpikäsitus: teooriad, uurimused, mõõtmine. Analüütiline
ülevaade. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, lk 6. <https://www.hm.ee/
sites/default/files/opikasitus_kirjanduse_ulevaade_tlu.pdf> (27.03.2017).
Holec, H. 1981. Autonomy and Foreign Language Learning. Oxford: Pergamon.
<https://eric.ed.gov/?id=ED192557> (04.01.2017).
Little, D. 1991. Learner autonomy: definitions and problems. Authentik, Books
for language teachers. <https://www.researchgate.net/publication/259874253_
Learner_Autonomy_1_Definitions_Issues_and_Problems> (02.01.2017).
Little, D. Learner Autonomy and Second/Foreign Language Learning.
<https://www.llas.ac.uk/resources/gpg/1409 > (02.01.2017).
Moore, I. What is Learner Autonomy?
<http://extra.shu.ac.uk/cetl/cpla/whatislearnerautonomy.html> (02.01.2017).
Ping Li. 2012. Individualized Instruction in Large Classes of Integrated English
in CALL Environments. – Theory and Practice in Language Studies, Vol. 2,
No. 11, pp. 2291–2301. <http://www.academypublication.com/issues/past/tpls/
vol02/11/09.pdf> (02.01.2017).
Shanghais Yan. 2012. Teachers’ Roles in Autonomous Learning. – Journal of Sociological Research, Vol. 3, No. 2. <http://www.macrothink.org/journal/index.php/
jsr/article/viewFile/2860/2371> (02.01.2017).
Venn, P. The X Y and Z of Management Theory.
<http://petervenn.tripod.com/brochure/complete/xyz.htm> (04.01.2017).

70

AIGI PIIRIMEES, MAIA BOLTOVSKY

Yagcioglu, O. 2015. New approaches on learner autonomy in language learning.
<http://ac.els-cdn.com/S1877042815045401/1-s2.0-S1877042815045401-main.
pdf?_tid=2bfd929e-c129-11e6-b871-00000aacb35f&acdnat=1481629505_
f5f9d1a5e49ca23a6ba6398f3b361d89> (02.01.2017).

AIGI PIIRIMEES, MA
KVÜÕA inglise keele õpetaja
MAIA BOLTOVSKY
KVÜÕA keelekeskuse juhataja-lektor

TÄHENDUSLIKU ÕPPIMISE TAKSONOOMIA
RAKENDAMISE KOGEMUSTEST
PÄÄSTEKORRALDAJATE VÄLJAÕPPES
Stella Polikarpus, Katrin Poom-Valickis

ÜLEVAADE. Artiklis tutvustatakse Dee Finki tähendusliku õppimise taksonoomia
rakendamise võimalusi päästekorraldajate kutseõppes. Arendusuuring tugineb
kolmel õppeaastal Sisekaitseakadeemia (SKA) päästekorraldajate kutseõppes kogutud andmetele reostuse teema õpetamisel. Tähendusliku õppe didaktilise mudeli
rakendamine õppeprotsessis suurendas õppijate kaasatust õppimisse, paranesid nii
õpitulemused kui ka õppijate tagasiside õppeprotsessile. Süsteemne lähenemine
õppe planeerimisel võimaldas hoida kokku õppejõu tööaega ning toetas õppejõu
kui ennastjuhtiva õppija pädevuste arengut. Uuringu tulemused tähendusliku õppe
didaktilise mudeli rakendamisel tõid välja senise õppe kitsaskohad ning näitasid, et
õppeprotsessi tõhustamiseks on vajalik senisest suurem koostöö õppejõudude vahel
ning tähenduslikku õppe põhimõtete rakendamine kogu õppekavas.
Võtmesõnad: tähendusliku õppimise taksonoomia, õppetöö planeerimine, arendusuurimus, ADDIE mudel
Keywords: significant learning taxonomy, planning of teaching, developmental
research, ADDIE model

1. Sissejuhatus
Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab ühe põhiõigusena kõigi kodanike õiguse
haridusele, mis aitab hoida Eesti riiklust ja rahvust ning tagada nende elujõud. Eesti elukestva õppe strateegia aastani 2020, mis on aluseks haridusvaldkonna arendamisel, seab eesmärgi luua kõigile Eesti inimestele nende
vajadustele ja võimetele vastavad õpiteed, et tagada isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus. Strateegia rõhutab, et õppijad peaksid mõistma, et õppimine ja enesearendamine on nende endi teadlik
valik ja vastutus1. Samas näitavad uuringud, et sugugi mitte kõik õppijad ei

1
Elukestva õppe strateegia 2014–2020. 2014. Haridus- ja Teadusministeerium, lk 4–5.
<http://hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf> (18.05.2015).
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teadvusta enda rolli ja vastutust õppeprotsessis2. Tagamaks õppimise ja õpetamise tulemuslikkust, tuleb õpetajal peale uute teadmiste ja oskuste kujundamise pöörata õppeprotsessis teadlikult tähelepanu õppijate õpipädevuste
arendamisele ning suunata nad oma õppimise eest vastutust võtma3. Õppijaid,
kes oskavad orienteeruda oma õpivajadustes, on teadlikud olemasolevatest
ressurssidest ning oskavad neid õppimisel efektiivselt kasutada, saab nimetada ennastjuhtivateks õppijateks. Carl R. Rogers4 on öelnud, et ennastjuhtiv
õppimine hõlmab kogu õppija isiksuse, nii tunded kui ka intellekti, ja see on
kõige kestvam ja sügavam viis õppida. Leitud on, et ennastjuhtivad õppijad
püstitavad õppimisel eesmärke, rakendavad tõhusamaid õpistrateegiaid, on
püsivamad ning pingutavad õppeprotsessis enam5. Ennastjuhtivaid õppijaid
iseloomustatakse kui aktiivseid õppeprotsessis osalejaid, kes kontrollivad
tõhusalt oma mõtteid, tundeid ja tegevust, et saavutada püstitatud õpieesmärgid6. Ka tähendusliku õppimise puhul rõhutatakse seda, et õpitav peaks
olema tajutavas kooskõlas õpilase enda eesmärkidega, võimaldama aktiivset osalust õppeprotsessis ning õppimise eest vastutuse võtmist. Oluline on
hirmu- ja pingevaba õpikeskkonna loomine, sest iseseisvus, loovus ja enesekindlus on paremini tagatud, kui eneseanalüüs ja enesehindamine on esmatähtsad ning väline hindamine õppija jaoks teisejärguline7.
Õppejõud loob ennastjuhtivate õppijate kujunemise eelduse. Tema peamine ülesanne on tagada heade erialateadmiste, õppeprotsessi kavandamise,
õppijatega suhtlemise ning õppetöö juhtimisega kõrge kvaliteediga õppimine
ning pidevalt töötada selle nimel, et saada ise paremaks õpetajaks8. Kui õppimine omandab poolte jaoks koostöö tähenduse, kus koos õppijatega õpib ka
õppejõud9, saab õppeprotsessist kõigi jaoks vookogemus (flow experience),
Saks, K. 2016. Supporting Students’ Self-Regulation and Language Learning Strategies in the
Blended Course of Professional English. [Doktoritöö]. Tartu Ülikool. University of Tartu Press.
3
Vaikjärv, T.; Pilli, E. 2015. Ümberpööratud klassiruumi meetod kui õppija vastutuse
kujundaja. – Tõhus õpe kõrgkoolis. KVÜÕA toimetised, 20, lk 165–175, siin lk 170.
4
Rogers, C. R. 1969. Freedom to learn. Columbus: Merrill. [Rogers 1969]
5
Collins, N. 2007. Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research and Applications. Edited by Dale Schunk and Barry Zimmerman. New York: Routledge, p. 476.
6
Schunk, D. H.; Zimmerman, B. J. 2008. Motivation and self-regulated learning: Theory,
research, and applications. New York: Routledge, p. vii.
7
Rogers 1969.
8
Fink, D. 2008. Evaluating teaching: A new approach to an old problem. – To improve
the academy: Resources for faculty, instructional, and organizational development, Vol. 26,
pp. 3–21, siin pp. 5–8.
9
Kilp, A. 2015. Tunnilõpu tagasisideleht õppimiskeskse õpetamismudeli osana. – Tõhus õpe
kõrgkoolis. KVÜÕA toimetised, 20, lk 48–82, siin lk 74. [Kilp 2015]
2
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kus tegevus on eesmärgistatud, tagasiside kohene, väljakutse vastab oskustele, ajataju kaob ja eksimusi ei kardeta10. Õppimine on tähenduslik, kui see
on eesmärgistatud, pakub väljakutset ning õppeprotsessis omandatavad teadmised ja oskused on rakendatavad nii konkreetsel erialal kui ka laiemalt11.
Tähendusliku õppimise puhul on oluline õppijate omavaheline koostöö, mille
käigus õpitakse tundma ennast ja teisi, arendatakse õpioskusi ning vastutuse
võtmist ehk toetatakse ennastjuhtiva õppija kujunemist.
Artikli eesmärk on tutvustada tähendusliku õppimise taksonoomia
rakendamise võimalusi erialaõppes. Uuring tugineb kolmel õppeaastal Sisekaitseakadeemia päästekorraldajate kutseõppes kogutud arendusuuringu andmetele ja kogemustele reostuse teema õpetamisel.

2. Tähendusliku õppimise mudel
B. J. Zimmerman selgitab, et ennastjuhtiv õppimine koosneb kolmest faasist:
ettevalmistavast faasist, kus õppija teeb eelseisva ülesande analüüsi ning
reﬂekteerib enda motivatsiooni, uskumuste ja väärtuste üle, tegevuse faasist, kus mängib rolli enesekontroll ja oskus ennast vaadelda, ning enesereﬂektsiooni faasist12. Õppetöö planeerimiseks viisil, mis toetab õppijate
vastutuse võtmist ja seeläbi ennastjuhtivaks õppijaks kujunemist, on Fink
loonud tähendusliku õppe taksonoomia ja integreeritud kursuse ülesehituse
juhise13, mis toetab üldpädevuste arendamist ja koosneb kuuest omavahel
lõimitud kategooriast (vt joonis 1). Neist esimene, baasteadmised (foundational knowledge) hõlmab teooriaid, põhimõtteid või kontseptsioone, spetsiiﬁlisi fakte, erialatermineid jms, mille mõistmine ja teadmine on oluline pärast
erialasele tööle minnes. Baasteadmisi võib pidada kursuse sisuks. Teadmiste
kasutamise (application) all peab Fink silmas, et õppetöös peaksid õppijad
Csikszentmihalyi, M. 1996. Flow and the psychology of discovery and invention. New
York: Harper Collins, p. 6. <http://www.bioenterprise.ca/docs/creativity-by-mihaly-csikszentmihalyi.pdf> (11.01.2017).
11
Fink, D. 2013. Creating Significant Learning Experiences, Revised and Updated. An Integrated Approach to Designing College Courses. San Francisco: John Wiley & Sons. [Fink
2013]
12
Zimmerman B. 2013. From Cognitive Modeling to Self-Regulation: A Social Cognitive
Career Path. – Educational Psychologist [serial online]. July 2013, Vol 48(3), pp. 135–147.
Available from: Academic Search Complete, Ipswich, MA. Accessed January 15, 2017, p. 142.
[Zimmerman 2013]
13
Fink, D. 2003. A Self-Directed Guide to Designing Course for Significant Learning. – Dee
Fink and Associates Homepage. <http://www.deefinkandassociates.com/GuidetoCourseDesignAug05.pdf> (06.03.2014). [Fink 2003]
10
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saama teadmise ning kogemuse sellest, kuidas baasteadmisi rakendada. Teadmiste kasutamise tagamiseks võib õppetöösse planeerida näiteks seadmete
kasutamise, praktika- või simulatsioonitunnid, probleemõppena uute lahenduste leidmise nn vanadele probleemidele, projektides osalemise või nende
juhtimise. Kolmas kategooria ehk lõiming (integration) eeldab, et kursuse
lõppedes oskavad õppijad oma õpikogemust seostada tegeliku maailmaga
ja luua seoseid eri distsipliinide vahel. Inimliku mõõtme (human dimension)
tagab see, kui õppeprotsessis õpitakse midagi uut ja olulist ka enda kohta,
suhestutakse senisest paremini teistega, arendatakse suhtlemispädevust ja
meeskonnatööoskust. Viienda kategooriaga, milleks on hoolimine (caring),
taotletakse, et õppijad peegeldavad ja mõtestavad oma väärtusi, tundeid ja
hoiakuid viisil, mis paneb neid erialast enam hoolima, mis omakorda loob
aluse viimase kategooria – õppima õppimise (learning how to learn) arendamiseks. Iga õpetaja eesmärk peaks olema aidata õpilasel mõista, kuidas jätkata õppimist pärast kursuse, mooduli või õppekava lõppu, sest kunagi pole
võimalik etteantud ajamahuga konkreetse teema kohta kõike ära õpetada.14
Finki15 tähendusliku õppe taksonoomia ei ole hierarhiline, vaid lõimitud,
kus kategooriate omavahelise lõimingu illustreerimiseks kasutatakse lillekujutist (vt joonis 1). Mida rohkematele taksonoomia kategooriatele õpiväljundite sõnastamisel ja õppetöö planeerimisel toetutakse, seda tähenduslikum on
õppeprotsess (vt lille südamikus kategooriate kattuvust).
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Joonis 1. Tähendusliku õppimise taksonoomia kategooriad toetudes Dee Finkile16

Polikarpus, S. 2015. Reostuse teema õpetamine päästekorraldajate kutseõppes Sisekaitseakadeemias. [Magistritöö]. Tallinn: Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituut, lk 23–24.
[Polikarpus 2015]
15
Fink 2003, p. 10.
16
Fink 2013, p. 37.
14
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Tähendusliku õpikogemuse loomiseks on õppeprotsessi planeerimisel vaja
jälgida, et õpiväljundid, hindamine ja õppetöö moodustaks omavahel loogiliselt seotud terviku (vt joonis 2) ning tähendusliku õppimise taksonoomiat
rakendatakse kogu õppekavas17. Õpiväljundite sõnastamisel tuleks lähtuvalt
tähendusliku õppimise taksonoomiast jälgida, et õpiväljundid ei eeldaks üksnes baasteadmiste õppimist, vaid ka omandatud teadmiste rakendamist ja
seoste loomist. Näiteks õppija annab ohuhinnangu päästeküsimustiku alusel
või registreerib hädaabiteate, lähtudes sündmuse iseloomust. Kui õpiväljundid on sõnastatud, tuleb mõelda, kuidas nendele õppeprotsessi jooksul tagasiside anda ja neid lõpus hinnata. Näiteks ohuhinnangu andmiseks imiteeritakse hädaabiteateid, mida õppijad menetlevad.
Õpiväljundid

Õpi- ja
õppetegevus

Tagasiside ja
hindamine

OLUKORRAPÕHISED TEGURID
Joonis 2. Tähenduslikku õppimist toetava integreeritud kursuse komponendid18

Kursuse planeerimise faasis on õppejõuna tähtis vastata küsimustele, kellele,
miks, mida ja kuidas õpetada, millal ning milliste vahenditega midagi teha?
Mida paremini õppejõud ennast ja oma õppijaid ning valdkonda tunneb, seda
lihtsam on tähenduslikku õppimist planeerida. Planeeritav õppetegevus peab
aitama saavutada seatud õpiväljundeid ning tagama õppijatele vajalikud teadmised ja oskused, mille kohta antakse õppeprotsessi jooksul tagasiside ja
mida lõpus hinnatakse. Just õppijakeskne õppetöö planeerimine paneb õppimise vastutuse õppijale ja õppejõud peaks planeerimisel mõtlema, et õpetatav
oleks tähenduslik ja sel oleks praktiline väärtus. Leitud on, et õppetegevuse
rakendamisel, mis toetub Finki tähendusliku õppe taksonoomiale, kasvab
õppijate huvi aine vastu ning vähese huviga õppijad on eriala küsimustesse

Levine, L. E.; Fallahi, C. R.; Nicoll-Senft, J. M.; Tessier, J. T.; Watson, C. L.; Wood,
R. M. 2008. Creating Significant Learning Experiences Across Disciplines. – College Teaching. Fall 2008, Vol. 56, Iss. 4, pp. 247–254, siin p. 253. [Levine et al. 2008]
18
Fink 2003, p. 2.
17
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enam kaasatud19. Uuringud on näidanud, et kursuse terviklikku planeerimist
ja probleemipõhist õpet kasutades õpivad õppijad isegi rohkem, kui instruktorid on eeldanud20. Kõik valikud, mida tehakse õpiväljundite sõnastamisel,
hindamise ja tagasiside planeerimisel ning õpitegevuste valikul, on seotud
olukorrapõhiste teguritega (joonis 2). Teisisõnu tuleb õpiväljundite sõnastamisel, hindamisel ja õppetegevuse planeerimisel arvestada õppijatega, keda
õpetama hakatakse, õpikeskkonna, õppejõu isiku, aga ka õppe- või hariduskorralduslike dokumentidega. Milliseid valikuid tehakse ja kui tõhusalt tagatakse õppeprotsessi kolme olulise komponendi, õpiväljundite, hindamise ja
õppetegevuse kooskõla, sõltub õppejõu pädevusest. Selleks, et olla õppejõuna õppeprotsessi planeerimisel tõhusam, pakub Fink21 välja 12-sammulise
integreeritud kursuse loomise juhise. Tähendusliku õppimise taksonoomia on
tõhusalt rakendatav ka e-kursuste planeerimisel22. Finki 12 sammu ja nende
rakendamise võimalused tähendusliku õppimise kavandamisel on toodud
järgmises peatükis, kus antakse ülevaade Finki taksonoomia rakendamise
kogemustest päästekorraldajate kutseõppes Sisekaitseakadeemias.

3. Tähendusliku õppimise mudeli rakendamine
Finki taksonoomia põhimõtete rakendamiseks ning sobivuse hindamiseks
päästekorraldajate kutseõppes korraldati 2014/2015. õppeaastal arendusuuring, mille eesmärk oli tähendusliku õppimise taksonoomiast lähtuva
didaktilise mudeli, mis toetaks kutsepädevuste saavutamist, testimine reostuse teema õpetamisel. Arendusuuring toetus mittelineaarsele ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) mudelile, mis on
kasutusel õppetöö planeerimisel ja elluviimisel USA sõjaväes, sest võimaldab

Krueger, K. P.; Russell, M. A.; Bischoff, J. 2011. A Health Policy Course Based on Fink’s
Taxonomy of Significant Learning. – American Journal of Pharmaceutical Education, Vol.
75 (1), Article 14, p. 7. [Krueger et al. 2011]
20
Apul, D. S.; Philpott, S. M. 2011. Use of Outdoor Living Spaces and Fink’s Taxonomy of
Significant Learning in Sustainability Engineering Education. – Journal of Professional Issues
in Engineering Education & Practice. April 2011, Vol. 137, Iss. 2, pp. 69–77, siin p. 75. [Apul,
Philpott 2011]
21
Fink 2003, pp. 5–33.
22
Magnussen, L. 2008. Applying the Principles of Significant Learning in the e-learning
environment. – The Journal Of Nursing Education. United States, Vol. 47(2), pp. 82–86, siin
p. 82.
19
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teha õppetöö planeerimisel ja tulemuste hindamisel pidevalt parandusi23.
Uuringus kombineeriti ADDIE mudeli viis faasi Finki 12-sammulise kursuse planeerimise juhisega (vt tabel 1), mille tulemusel loodi tähendusliku
õppimise didaktiline mudel reostuse teema õppeks päästekorraldajate kutseõppes Sisekaitseakadeemias. Reostuse teema on üks päästesündmuse liike
päästekutsete menetlemise aluseks olevas päästeküsimustikus24.
Tabel 1. Ülevaade arendusuuringu ülesehitusest, toetudes ADDIE mudelile ja Finki kursuse
kavandamise 12 sammule25 26
ADDIE mudeli
faasid

Finki 12 sammu tähendusliku õppimise kavandamiseks

1. Analüüs
(Analysis)

Samm 1. Oluliste olukorrapõhiste tegurite tuvastamine. Milline on
õppimise ja õpetamise spetsiifiline ja üldine õppimise ja õpetamise
kontekst, teema, õppijate ja õpetaja iseloomustus?

2. Kavandamine
(Design)

Samm 2. Oluliste õpiväljundite tuvastamine. Millised on oodatud
baasteadmised ning rakenduslikud, lõimitud, inimliku mõõtme,
hoolivuse ja õppima õppimisega seotud eesmärgid?
Samm 3. Tagasiside ja hindamine. Kuidas on planeeritud õppijate
edasiviiv hindamine ja enesehindamise võimalused? Tagasiside
õppijatele peab olema sage, toimuma kohe ja toetama arengut.
Luua tuleb selged hindamiskriteeriumid ja -standardid.
Samm 4. Vali efektiivsed õppemeetodid ja tegevus. Milline
õpitegevus annab õppijatele tegemise või vaatlemise kogemuse,
millised on mitmekesised õpikogemused, (rich learning experiences),
nt elulised simulatsioonid, ehk milliseid reflektiivse dialoogi
võimalusi kasutatakse? Planeerida lisaks loengule teisi võimalusi,
mille kaudu õppijad omandaksid ainealased baasteadmised (nt
õppematerjalid, videoloengud jms).
Samm 5. Veendu, et peamised komponendid (õpiväljundid, tagasiside ja hindamine ning õppemeetodid) on omavahel kooskõlas.
Samm 7. Vali või loo õpetamise strateegia. Õpetamise strateegia on
õppetegevuste kogum, mis on järjestatud nii, et õppijate õppimise
energia kursuse jooksul kasvab ja akumuleerub. Milline on õppe
planeerimine, õppe juhtimine (õpetaja tegevus) ja hindamine?26

Department of the Army. 2011. Army Learning Policy and Systems. TRADOC Regulation 350–70, p. 62. <http://www.tradoc.army.mil/tpubs/regs/TR350-70.pdf.> (05.01.2017).
24
Polikarpus 2015, lk 10.
25
Ibid., lk 32 ja lk 73–86.
26
Faraday, S.; Overton, C.; Cooper, S. 2011. Developing effective vocational teaching and
learning through teaching models: a guide. London: LSN.
23
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Finki 12 sammu tähendusliku õppimise kavandamiseks
Samm 8. Üleüldise õppetegevuse skeemi loomine. Kodutööde ja
tunnitegevuse järgnevus nädalate kaupa.
Samm 9. Loo hindamissüsteem. Määratle koondhinde kujunemisel
võtmekomponendid. Milline on iga ülesande kaal kursuse
koondhindes. Kas selle määrab õppejõud või kaasatakse protsessi ka
õppijad?
Samm 10. Kõrvalda võimalikud vead. Kursuse kavandamisel mõtle,
millised probleemid võivad kursuse jooksul ette tulla. Mida saab
teha, et neid kõrvaldada?

3. Väljatöötamine Samm 11. Kirjuta kursuse programm. Enamasti annab kool kursuse
(Development)
programmi vormi ette.
Samm 12. Planeeri kursuse ja õpetamise hindamine. Kuidas
kogutakse õppijatelt kursuse kohta tagasisidet?
Õppematerjalide koostamine.
4. Rakendamine Kursuse läbiviimine ja õppijate hindamine.
(Implementation)
5. Hindamine
(Evaluation)

Õpetamisele hinnangu andmine (sh õppijate tagasiside põhjal).

Tähendusliku õppe didaktilise mudeli loomine reostuse teema õppeks tabelis
1 toodud sammudele tuginedes sai alguse 2014. aasta aprillis. Mudelit
katsetati 2014/2015. õppeaasta sügissemestril SKA päästekorraldajate kutseõppe õpperühmas PK9 ja päästekorraldajate täienduskoolituse kursusel.
Mudeli esimeses katsefaasis osales kokku 30 SKA päästekorraldajate kutseõppes õppijat. Järgneval kahel õppeaastal koguti lisaandmeid veel 37 õppijalt, kes õppisid juba arendusuuringu toel jätkukursusel.
Arendusuuringu esimeses faasis analüüsiti õppekava, seniseid õppetöö
korralduslikke dokumente, nõudeid päästekorraldajate õppele ning varasemaid uuringuid, et selgitada välja, kuivõrd on senised reostuse teema õpiväljundid ja õppesisu kooskõlas uue kutsestandardi, kutseharidusstandardi
ja õppekavale esitatud nõudmistega. Sooviti teada, millele tuleb õppeprotsessis eelkõige tähelepanu pöörata, et reostuse teema õpe vastaks kutsestandardis oodatavatele pädevustele. Analüüsist selgus, et senisest enam on
vaja päästekorraldajate õppes peale kutseoskustele arendada õppijate üldpädevusi ning õppe planeerimisel on oluline järgida teemade õpetamise
järgnevust. Nimelt eeldab reostuse teema õpe teiste teemade, nt tulekahju,
varingu, transpordiavarii jms eelnevat õppimist. Arendusuuringu kavandamise faasis oli eesmärk kujundada õppeprotsess õpiväljunditest hindamiseni
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nii, et tagatud oleks vajalike pädevuste arendamine ning lõiming õppekava
teiste teemadega. Selles etapis toetuti Finki27 integreeritud kursuse kavandamise töölehtedele ning planeeriti kõik 12 sammu (vt tabel 1). Arendusuuringu väljatöötamise faasis valiti reostuse teema tähenduslikuks õpetamiseks
sobilikud õppemeetodid, -materjalid ja hindamisülesanded. Loodi õpiäpid28,
e-õpiobjektid29, tunnikavad, loengukonspekt ja valmistati ette õppemeetodid (nt veosele ohumärgistuse loomise individuaalne ülesanne või rollimäng
paaristööna, kus õppijad imiteerivad etteantud pildi alusel hädaabikutseid
jms). Arendusuuringu rakendamise faasi ülesanne oli teema tähendusliku
õppe didaktilise mudeli kasutamine ja andmete kogumine, et anda mudelile
hinnang. Õpetaja täitis uurijapäevikut ja õppijad tagasisidelehti enne ja pärast
õpet. Peale selle analüüsiti õppijate õppeülesannete täitmist õppeprotsessis
ning arvestuse tulemusi. Hinnangu andmise faasi uurimisülesanne oli analüüsida didaktilise mudeli rakendamise tulemuste vastavust kehtestatud nõudmistele ning teha parendusettepanekuid nii õppekava, mooduli kui ka konkreetse teema õppe arendamiseks. Õppe tulemuslikkust võimaldas praktiliste
hädaabiteadete menetlemise simulatsiooni käigus hinnata õppijate teadmiste
ja oskuste kontroll.

4. Tähendusliku õppe didaktilise mudeli rakendamise tulemused
Tähendusliku õppe mudeli katsetamine arendusuuringu käigus andis olulist informatsiooni nii teema kui ka kogu õppekava edasise arenduse jaoks.
Arendusuuringu tulemuste analüüsi põhjal viidi reostuse teema õppesse
muudatused ning tehti õppe tõhustamise ettepanekuid nii õppekavajuhile kui
ka teistele õpetajatele. Ettepanekud jagunevad õppetöö planeerimise ning
õppetöö ja hindamisega seotud ettepanekuteks.
Õppetöö planeerimisega seotud ettepanekud ja rakendatud muudatused30:
• Tähendusliku õppimise taksonoomiat ning Finki kursuse kavandamise
juhist on soovitatav kasutada õpiväljundite sõnastamisel ja kursuste
planeerimisel kogu õppekavas, kuna see aitab peale kutseoskuste silmas pidada ka üldpädevuste arendamist ja õppekavas teemade paremat
lõimimist.
Fink 2003.
Vt nt <http://LearningApps.org/watch?v=pe9zi95c201> ja
<http://LearningApps.org/watch?v=pyhri7udj01>.
29
Vt nt <www.sisekaitse.ee/resy ja www.sisekaitse.ee/ohtlikud_veosed>.
30
Polikarpus 2015.
27
28
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• Õppekavas tuleb määratleda lõimingutsentrid ja kasutada reostuse teemat kui ühte lõimingutsentrit teiste põhi- ja valikmoodulite teemadega
seostamisel. Kuigi õppetöö planeerimisel on lõimingutsentrite ettepanekuga püütud arvestada (teemade järgnevus moodulis tunniplaani koostamisel), ei ole õppekavas terviklikult neid tuvastatud ega õppetöö korraldamisel rakendatud. Olukord, kus teemad on õppekavas selgelt jagatud
mooduliteks, kuid õppetöö tegelik korraldus (tunniplaan) ei toeta õppijate liikumist lihtsamalt keerukamate probleemide lahendamisele, ei toeta
tähenduslikku õppimist ja üldpädevuste arendamist. Koolis on vaja kehtestada rakenduskava vorm, mis toetab mooduli terviklikku planeerimist,
mis tähendab, et seos õpiväljundi, hindamise ja õppemetoodika vahel on
kergesti hoomatav.
• Õppekava tuleks täiendada terrorismi-teemalise õpiväljundiga, et õppijad
oskaksid anda ohuhinnanguid ja käitumisjuhiseid olukorras, kus näiteks
plahvatus või ohtliku kemikaali leke on tekitatud tahtlikult.
• Analüüsides õppima tulijate eelteadmisi ja õppijate tagasisidet, selgus, et
reostuse teema õppeaega tuleb pikendada. Selleks, et saavutada vajalik
pädevus, pidid õppijad tegema ettenähtud õppemahust (iseseisev töö +
kontakttunnid) rohkem tööd. Õppijate oodatust suurem ajaline pühendumine õppele näitab, et tähendusliku õppe taksonoomia rakendamine aitas
kaasa sellele, et teemast hooliti rohkem. Õppeaastal 2015/2016 pikendati
reostuse teema õppeaega 16 kontakttunnilt 21-le.
• Reostuse teema õppetöö planeerimisele kuluv aeg on igal aastal vähenenud, sest mudeli loomisel tehtud põhjalik analüüs on andnud häid ettepanekuid muudatuste tegemiseks.
Õppetöö ja hindamisega seotud ettepanekud ja rakendatud muudatused:
• Arendusuuringu rakendamise esimesel aastal selgus õppijate tagasisidest,
et demineerimise teema õppematerjal ei olnud õppijateni jõudnud ning
õppematerjalide esitus õppeinfosüsteemis (ÕIS) tegi eri teemade kohta
käivate materjalide ja õpiäppide leidmise õppijatele raskeks. Kogu mooduli õppematerjalide viimine 2015/2016. õppeaastal HITSA Moodle’i
keskkonda on edasiminek, kuna õppematerjalid on õppijatele selgelt teemade kaupa struktureeritud. Õppija saab lugeda õppematerjale ja lahendada õppeülesandeid (õpiäpid, mis sisaldavad enesekontrolli võimaldavaid ülesandeid baasteadmiste, nt keemiapääste varustuse kohta) ükskõik
millises arvutis. Enesekontrolli testid arvutis võimaldavad kohe tagasisidet ning teisalt on õppejõul digitaalseid õppetulemusi mugav analüüsida.
• Moodulile e-õppe toe loomine aitas kaasa moodulis õpetavate õppejõudude koostööle, sest õppetunnid ja hindamine tuli omavahel kooskõlastada
ning kasutatavad õppematerjalid ja testid on kõigile õpetajatele nähtavad.
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• Õppeaastal 2014/2015 hindas baasteadmisi valikvastustega testiga iga
moodulis õpetav õppejõud oma teemas erineva küsimuste hulga ja hindamiskriteeriumitega ning mooduli koondhinnang kujunes testide sooritamise põhjal. Katseetapi järel muudeti kogu mooduli hindamist nii,
et mooduli teemade õpe ja õpiväljundite hindamine oleksid omavahel
enam seostatud. Esmalt teevad õppijad viie teema kohta mooduli jooksul 30 küsimusega valikvastustega kontrolltöö. Kõigi kontrolltööde positiivne tulemus on arvestusele pääsemise eeldus. Mooduli lõpus tehakse
probleemipõhine arvestustöö, kus arvuti valib kolm hädaabiteate kirjeldust ehk kaasust juhuvaliku põhjal kaasuste pangast ja õppija vastab 5–6
küsimusele iga kaasuse kohta. Arvestustööga hinnatakse õppijate oskust
omandatud teadmisi elulistes situatsioonides rakendada. Uus hindamissüsteem võimaldab senisest paremini kontrollida, kas õppijad oskavad
anda adekvaatseid ohuhinnanguid. Arvestusele eelnev elektrooniline baasteadmiste testimine annab õppejõududele ülevaate, millistele küsimustele
vastamisel on õppijad tugevad ja millistele mitte. Lisaks on e-keskkonnas
testimise väärtuseks see, et õppija saab oma tulemuse teada kohe pärast
testi esitamist ning õppejõud säästab aega testide parandamise ja punktide arvutamise arvelt. Elektrooniline tagasiside baasteadmiste kohta
võimaldab analüüsida, kas probleem on küsimuse sõnastuses, kas õppematerjalid alateema kohta on ebapiisavad või on teema õppeks kasutatud
õppemeetodid ebasobivad. Hindamistulemuste analüüs võimaldab teha
süsteemselt parandusi õppetöös, tagasiside andmisel ja hindamisel.
• Kõik 37 arendusuuringus osalenud kutseõppe õppijat sooritasid reostuse teema testi (samad 30 küsimust kahel aastal) e-õppe keskkonnas
positiivsele tulemusele esimesel korral. Samas on õppijatel tulnud teha
järelvastamisi baasteadmistes teiste teemade (nt tuleohutuse järelevalve,
demineerimine) testides. Teemade õpiväljundid on moodulis sarnased
(annab ohuhinnangu eri tüüpi sündmustele), tegemist on samade õppijatega, kuid teemade õppeaeg ja õppejõud on erinevad. Seega võiks õppetöö planeerimisel ja tegemisel rakendada sarnaseid õppijate toimetulekut
toetavaid õppemeetodeid.
• Õppijate tagasiside nii ÕIS-is kui ka HITSA Moodle’i kursusel ja suuliselt annab kindluse, et õppijatele meeldivad reostuse teema õppes nende
endi aktiivsust võimaldavad õppemeetodid (õpiäpid ja e-õpiobjektid, ülesanded ja juhitud diskussioon tunnis ning simulatsiooni kasutamine sündmuse lahendamise ilmestamiseks). Tähenduslikud kodutööd õppijatele ja
mitmekesiste aktiivõppemeetodite kasutamine tundides ning peale selle
automatiseeritud enesekontrolli võimaluste loomine (nt Moodle’i testid)
aitavad kaasa ennastjuhtivate õppijate kujunemisele, sest võimaldavad
õpitut reflekteerida.

82

STELLA POLIKARPUS, KATRIN POOM-VALICKIS

Kursuse edasine arendamine on seotud päästetöö õpiku loomisega, et toetada
õppijaid vajalike baasteadmiste õppimisel, samuti enesekontrolli võimaldavate õpiäppide lisamisega e-kursusele. Peale selle soovitakse õppijatele
pakkuda võimalust täita õppekava alguses, keskel ja lõpus Biggsi, Kemberi
ja Leungi õpihoiakute küsimustik31, et saada tagasisidet oma õpihoiaku kohta,
kuna teadlikkus õppimisest aitab seda tõhusamalt juhtida ning vajaduse
korral muuta. Toetudes Zimmermannile saab väita, et õppija õpihoiak teema
õppimisel mängib olulist rolli õppija enesejuhtimisel32.

5. Kokkuvõte
Finki tähendusliku õppe taksonoomia ja kursuse kavandamise 12 sammu
toetavad õppeprotsessi süsteemset kavandamist ning on toeks olemasolevate kursuste analüüsil. Tähendusliku õppe taksonoomia rakendamine toetab õppijakeskse õppetöö planeerimist, suunab tähelepanu nii kutse-, eriala- kui ka võtmepädevuste ning õpioskuste arendamisele. Arendusuuringu
käigus moodulile loodud e-õppe tugi andis õppijatele parema ülevaate kogu
õppeprotsessist, suurendas enesehindamise võimalusi ning on aidanud kaasa
õppejõudude koostööle.
Artiklis esitletud ADDIE mudeli alusel tehtud arendusuuringu tulemused
lubavad eeldada, et tähendusliku õppe didaktiline mudel on rakendatav
tähenduslike õpikogemuste loomisel ning õppe korraldamisel teistes sise- ja
riigikaitse valdkondades. Uuringud kinnitavad, et süsteemne õpiväljundite,
hindamise ja õppetegevuse kavandamine, lähtuvalt tähendusliku õppimise
kuuest kategooriast, on toonud edu ja aidanud tõhustada õpet eri distsipliinides33, 34, 35, 36.
Arendusuuring, kasutades ADDIE mudelit kui üht sobivat meetodit
sõjaväelises väljaõppes, on võimaldanud õppejõul süsteemselt analüüsida
ühe teema õpet moodulis ning sellest õppida ja innustuda. Samuti teha
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ettepanekuid, mis on võimaldanud arendada kogu moodulit ja tõhustanud ka
teiste õppeainete õpetamist. Tähendusliku õppe didaktilise mudeli rakendamine arendusuuringu käigus on toetanud õppejõu kui ennastjuhtiva õppija
arengut, suunanud püstitama uusi eesmärke õppe tõhustamiseks ja pidevalt
analüüsima, mil määral on püstitatud eesmärgid saavutatud. Docendo discimus ehk õpetades me õpime.
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KOMBINEERITUD ÕPPE EFEKTIIVSUS
HAMBAARSTIÜLIÕPILASTE ÕPPETÖÖS
Riina Runnel

ÜLEVAADE. Praegusaja õppijad erinevad varasematest oma õpioskuste ja -hoiakute poolest: nad ootavad enam personaalsust, tuge ja koostööd nii kaasõppijatelt
kui ka õppejõult, seavad ise õpieesmärke, soovivad õppida enda valitud tempos ja
kasutada selleks tänapäevaseid infotehnoloogilisi vahendeid.
Uurimus keskendub kombineeritud õppe (auditoorne töö koos ülesannete ja iseseisva tööga veebikeskkonnas) sobivusele hambaarstiõppes. Andmete kogumiseks
kasutati elektroonilisi küsimustikke ning vastuste puhul tehti temaatiline analüüs.
Ootuspäraselt sobis selline õppevorm suuremale osale õppijatest, kuigi mitte kõigile.
Rahulolematust esines peamiselt rühmatöö (kaaslaste passiivsus, rühmade erinev
suurus), õppematerjali taseme (osade jaoks liiga lihtne või varem õpitud) ja uute
meetodite kasutamise (eel- ja järeltest) puhul. Kombineeritud õpe on võimalus õppetööd mitmekesistada ja kasutada mitmesuguseid õpimeetodeid, pakkudes nii sobivat
õpet eri õpistiilidega õppijatele.
Võtmesõnad: kombineeritud õpe, veebipõhine õpe, e-õpe, õpimeetodid, õppijate
kaasamine
Key words: blended learning, learning methods, student engagement

1. Sissejuhatus
Aastatega on õppijate õpistiilid ning -oskused ja -hoiakud muutunud (Remmik 2008; Jõgi, Ristolainen 2005)1 – õppijad soovivad enam personaalsust,
keskenduda oma vajadustele ja seatud (õpi)eesmärkidele, õppida omas tempos ning kasutada asjakohaste teadmiste ja oskuste omandamiseks interaktiivseid ja infotehnoloogilisi vahendeid. Nad on nõus pingutama, et saada
valitud alal eksperdiks, kuid soovivad, et õppejõud ja kaaslased oleksid koostööks pidevalt kättesaadavad, et saada vajaduse korral nende abi ja toetust
(Calkins, Vogt 2013; Roberts 2016).
Üliõpilaste õppimise toetamiseks on oluline, et üliõpilased oleksid õppimisse aktiivselt kaasatud (Barkley 2010; Trowler 2010). Arusaam põhineb
1

Autori soovil kasutatakse artiklis tekstisisest viitamist.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 4, 2017, pp. 85–102

www.ksk.edu.ee/publikatsioonid

86

RIINA RUNNEL

konstruktivistlikul õpikäsitusel, mille kohaselt õppimine on aktiivne tegevus
ehk uute teadmiste konstrueerimine, toetudes varasematele teadmistele ja
kogemustele.
Õpitu ülekanne ühest situatsioonist teise, sh kõrgkoolis õpitu praktiline
rakendamine, on keeruline protsess ja õnnestub paremini, kui üliõpilane on
pidanud õppimise käigus aktiivselt pingutama ning õppima ja/või seoseid
looma (Spence 2001).
Üliõpilaste kaasamisel on oluline toetada üliõpilaste koostööd ja pakkuda
suhtlusvõimalusi (Barkley 2010). Omavaheline suhtlemine toetab teadmiste
kinnistumist, kuna õpitut sõnastades saavad üliõpilased teadlikuks võimalikest lünkadest oma teadmistes või ka kujunenud väärarusaamadest, mis suunab omakorda uusi teadmisi otsima. Üliõpilaste koostöö- ja aruteluoskuste
arendamiseks võib õppetöö käigus teha rühmatöid. Samas on uurimused
näidanud, et paljudel üliõpilastel on pigem individualistlik kui koostöine
orientatsioon ning nad eelistavad säilitada ülesande täitmise üle isikliku kontrolli (Caspers jt 2006). Sellest tulenevalt tuleks õppejõul pöörata tähelepanu
rühmasisese usalduse loomisele, et üliõpilased hakkaksid ennast rühmaga
siduma ning vastastikuseid kohustusi võtma.
Üliõpilaste kaasatust õppimisprotsessi mõjutab oluliselt see, kuidas on
aines kujundatud hindamine (Barkley 2010; Taylor jt 2011). Kaasatus toetab
õppeprotsessi läbimist ning üliõpilaste püsimist ülikoolis – kui üliõpilased on
aktiivselt haaratud õppimisega seotud tegevusse, siis on suurem tõenäosus, et
nad püsivad ülikoolis ega lange enne lõpetamist välja (Trowler 2010).
Coates (2007) toob kaasamist kirjeldades üliõpilaste tegevuses esile nii
akadeemilisi kui ka mitteakadeemilisi aspekte:
• aktiivne ja koostöine õppimine,
• osalemine väljakutset nõudvas akadeemilises tegevuses,
• üliõpilaste ja õppejõudude suhtlemine,
• osalemine mitmesuguses õppimisega seotud tegevuses väljaspool kohustuslikku õppetööd,
• toetav õpikeskkond (tunne, et oled ülikooli kogukonna liige).
Üliõpilaste kaasamist kavandades on oluline mõista, et kaasatus on individuaalne. Tegevus, mis motiveerib ja haarab ühte üliõpilast, ei tarvitse
motiveerida teist. Aktiivse õppimise puhul seostab üliõpilane uut materjali
juba omandatuga, mis on iga üliõpilase puhul individuaalne (Barkley 2010).
Üliõpilaste kaasatust võib mõjutada see, kuivõrd oluliseks nad õpitavat ainet
peavad, kuidas on aine eesmärgid kooskõlas üliõpilaste õpieesmärkidega või
kuidas neile sobivad aines tehtavad õppeülesanded (Taylor jt 2011). Õppimist
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toetab õppija jaoks tähenduslik ja eesmärgipärane tegevus (Trowler 2010).
Samuti on üliõpilaste kaasatust mõjutav tegur ajapuudus (Taylor jt 2011).
Üliõpilaste õppimist ja kaasatust toetab tagasiside oma õppimisele ja
õppeprotsessile. Oluline on koguda tagasisidet õppeprotsessis ja anda üliõpilastele tagasisidet nii õppimise tulemuste kui ka õppimise kulgemise kohta
(Barkley 2010).
Üliõpilaste kaasamist toetab õppejõu hooliv ja lugupidav suhtumine üliõpilastesse (Barkley 2010). Õppijal on vaja tunda, et tema arvamus on õppejõule oluline ja sellega arvestatakse ning kaasõppijad on toetavad (Calkins,
Vogt 2013).
Kaasamisele aitab samuti kaasa valikute pakkumine ja üliõpilastele
vastutuse andmine (Barkley 2010). Mitmeid võimalusi teha valikuid ja oma
õppimist juhtida annab üliõpilastele e-õpe (Northey jt 2015). Auditoorse
töö ja e-õppe kombineerimine võimaldab kasutada mitmekesiseid ülesandeid (videoloengud, simulatsioonid, arutelud, testid jpm), mis omakorda
suurendab üliõpilaste kaasatust ning soodustab tõhusamat õppimist (Bernard
jt 2014).
Ühes uurimuses (Baepler jt 2014) osutati, et kombineeritud õppe puhul
olid õpitulemused paremad (või mitte halvemad) kui traditsioonilise auditoorse õppe puhul, ent üliõpilaste õpikogemus ja suhtumine õppimisse
märksa parem.
E-õpe võimaldab mittesünkroonset õppimist. Üliõpilane saab õppida
omas tempos – teha ülesandeid endale sobival ajal ning samuti jälgida teiste
üliõpilaste postitusi, mis omakorda innustab ja kaasab õppijat rohkem. Mittesünkroonne õppimine võimaldab ühist teadmise loomist ja motiveerib kaasatuse kaudu õppima (Northey jt 2015).
Veebipõhise õppe rakendamine seminarideks ja loenguteks valmistumisel
muudab auditoorsed arutlused sisukamaks ja suurendab üliõpilaste osalemist
(Northey jt 2015).
Arvestades nii üliõpilaste kaasamise vajalikkust õppimise toetamisel kui
ka õppijate erinevust, saab õppejõud kombineerida auditoorse õppe ja e-õppe
võimalusi, kujundada eri õppimissituatsioone ning kasutada mitmesuguseid
õppemeetodeid ja kaasavaid õppeülesandeid.
On teada, et veebipõhine õpe ei sobi kõigile õppijatele, sest võib tekitada
erilaadseid barjääre: isoleerituse tunnet, tehnilisi raskusi ja/või akadeemilisi
puudujääke (Jõgi, Ristolainen 2005; Barr, Miller 2013). Veebipõhise õppe
õnnestumise tähtis komponent on rühma suurus ja õppejõu aktiivne toetus.
Õppijalt nõuab selline õppevorm häid infotehnoloogilisi teadmisi, väga head
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ajajuhtimise ja eneseregulatsiooni oskust ning õpimotivatsiooni (Barr, Miller
2013).
Hambaarstiteaduse õppekava iseloomustab suur praktiliste ainete osakaal,
millest tulenevalt jääb vähem aega teoreetilisteks aruteludeks. Hambaarstiks
õppijatel on kindel õpimotivatsioon ja huvi erialaseks arenguks, sealhulgas
iseseisvaks tööks, mis varem oli ülikoolis korraldamata ja/või juhendamata
(Volber 2008; Väljaots 2009) või ei toetanud kasutatavad meetodid sügavat
õppimist (Valk jt 2005). Kombineeritud õpe võiks siin olla sobivaks lahenduseks.
Veebipõhiste õppematerjalide loomist hambaarstiteaduse üliõpilastele
alustati haridustehnoloogide toel Tartu Ülikooli veebiplatvormil juba aastal
2006. Põhjuseks oli eeskätt emakeelse erialase kirjanduse ja õppematerjali
vähesus ja vananemine, kuid ka uute meetodite kasutuselevõtust tulenevad
kiired muutused, millega kirjastustel oli raske sammu pidada. Õppetooli otsusega võeti eesmärk luua kõigile erialaainetele veebitugi. Nüüdseks on neid
Moodle’i keskkonnas aktiivses kasutuses 20 (neist kolmel olen ainuke ja
kolmel kaasautor). Õppejõudude hulgas on kõige levinum Moodle’i kasutamine õppematerjalide üleslaadimiseks, teised tegevused on vähem kaetud.
Hiljem on juurde loodud õpiobjekte, sisupakette (minul praegu valminud 24)
ja õppevideosid, mida saab omavahel ja teiste ainetega linkida.
Aja jooksul tekkis vajadus uurida, kas aine, mis lisaks auditoorsele ja
praktilisele õppele sai juba alguses tugeva veebitoe, sobib sellisel kujul (50–
50) õpiväljundite omandamiseks uuele, nn digi- ehk netipõlvkonnale (Roberts
2016) või on siin vaja teha muudatusi (Biggs, Tang 2008). Selleks korraldasin küsitluse, et selgitada välja õppijate varasemad e-õppe kogemused ja
koostasin tagasisideküsimustiku, et hinnata õppemeetodeid ja -materjale ning
õppetöö korraldust.
Seadsin uuringu eesmärgiks selgitada välja, kuidas kursusel kasutatavad
meetodid ja tegevused õppijatele sobivad.

2. Uuringu valim ja metoodika
Uurimiseks sai valitud hambaarstidele loodud mitteeristava hindamisega
erialaaine gerodontoloogia (2 EAP-d) ehk õpetus vanemaealiste inimeste
hambaravist. Gerodontoloogia oli esmalt valikainete nimistus, kuid osalejate
suure hulga tõttu ja positiivse tagasiside saanuna lisati see hambaarstiteaduse
üliõpilaste õppekava kohustuslike ainete hulka. Kursus on veebitoega, mis
katab kogu iseseisva töö ning aitab eeltöö tegemisel, et valmistuda seminaride ja praktikumide teemade käsitlemiseks.
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Kursuse ülesehitus, sisu ja veebimaterjalid uuendati põhjalikult 2009. aastal õppekava reorganiseerimise ja veebipõhiste materjalide loomise täienduskoolituse raames. Tegevus jaguneb pooleks kontaktõppe (seminarid, loengud,
praktikumid) ja iseseisva õppetöö (Moodle’i keskkonnas toimuvad veebipõhised rühmatööd, kirjutamisülesanded, lugemisülesanded enesekontrollitestidega jm) vahel. Sihiks seati mitmekesistada õppetööd, kasutades eri õpimeetodeid ja -vahendeid, ning eesmärgistada iseseisvat tööd. Seejärel (aastal
2010) kogusin üliõpilastelt tagasidet, et hinnata valminud materjalide ja
kombineeritud õppe sobivust. Kursus sai üliõpilastelt positiivse hinnangu, oli
aasta parima e-kursuse nominent ning e-õppe komisjon hindas selle e-kvaliteedimärgi vääriliseks.
Gerodontoloogia kursust õpetatakse hambaarstiteaduse integreeritud
õppekava viimasel, viienda aasta sügissemestril, kui on läbitud enamik
hambaravisuundade ained ja õppijatel hakkab moodustuma erialast tervikpilt
(Nõmmela jt 2014). Kursuse üks eesmärk on siduda õppijate eelteadmistega
arvestades eelnevalt omandatu tervikuks ning juhtida tähelepanu patsientide
erivajadustele ja nendega arvestamise oskuste arendamisele.
Kursus on hästi toiminud, kuid viis aastat on veebipõhises õppes pikk
aeg. Selgitamaks välja, kas kursus vajaks täiendamist või muutmist, tegin
2015. aasta sügissemestril kordusküsitluse. Uuringusse kaasati kõik 25
hambaarstiteaduse viienda kursuse üliõpilast, kes läbisid 2015/2016. õppeaastal gerodontoloogia kursuse.
Esmane elektrooniline küsimustik LimeSurvey keskkonnas keskendus
õppijate taustale ning nende varasemale kokkupuutele e-õppega ja kujunenud
hoiakutele. Küsimustiku täitmise palve koos lingiga küsimustikule saatsin
kursuse listi kaudu ja kordasin meeldetuletust nädala pärast. Üldandmete
ankeedile vastas kahe nädala jooksul 23 kursuslast 25-st, neist 6 meest ja 17
naist. Vastanute keskmine vanus oli 24 aastat (mediaan 23).
Aine lõppedes täitsid õppijad minu palvel (kordasin seda üleskutset nädala
pärast, saates meeldetuletuse kursuse listi) aine kodulehel Moodle’i keskkonnas seitsme küsimusega tagasisideküsitluse. Õppijad sai vabatekstilise
vastusega hinnata õppematerjalide, meetodite ja kasutatud vahendite sobivust
eesmärkide saavutamiseks, aga ka aine korraldust ja õppejõu tegevust ning
teha ettepanekuid muudatusteks.
Peale selle vaatasin Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis (ÕIS) ametliku formaadina saadud õppijate tagasisidet väljundite saavutamise, hindamise, aine
korralduse ja õppejõu tegevuse kohta.
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Analüüsisin üldandmete ankeeti ning ÕIS-ist saadud andmeid kvantitatiivselt, vabatekstiliste vastustega tagasiside testi ja eelnimetatud küsitlustele lisatud kommentaaride puhul kasutasin temaatilist analüüsi.

3. Tulemused ja analüüs
Sisseastumisstatistika põhjal on hambaarstierialal suur nende õppijate hulk,
kelle kodune keel ei ole eesti keel (sooritatud riigieksam eesti keel teise
keelena), mistõttu ilmnevad eriti esimestel kursustel õppetöös mõningased
raskused, seda enam, et kohe õpingute alguses lisandub spetsiiﬁline meditsiinialane terminoloogia ja teaduskeel, mis nõuab väga head keeleoskust.
Seepärast lisasin küsimuse õppekeele kohta gümnaasiumiastmes. Tulemused
jagunesid järgmiselt: eesti (12), vene (10) ja inglise keel (1).
Üliõpilaste eelnev suhtumine e-õppesse ja rühmatöösse
Varasem kokkupuude e-õppega oli vastuste põhjal kas igapäevane (1 vastaja),
iganädalane (4) või leidis aset vähemalt kord kuus (12) või kord aasta jooksul (2). Üks õpilane väitis, et tema ei ole e-õppega kunagi kokku puutunud.
Arvatavasti on tegemist e-õppe mõiste valesti tõlgendamisega, sest hambaarstiõppes on kõik erialased ained veebitoega kaetud, kuid vastaja(d) ei osanud nähtavasti kombineeritud vormi e-õppega seostada.
Enamiku vastanute e-õppe kogemused olid pigem positiivsed – see
meeldis 12-le või meeldis väga neljale vastajale. Esines ka kahetist suhtumist
(vastus „nii ja naa” kuuel juhul) ning ühele vastanule see pigem ei meeldinud.
Osa õppetööst toimub gerodontoloogia aine raames nii auditooriumis
kui ka veebikeskkonnas väikestes rühmades, mistõttu uuriti eelnevat kokkupuudet rühmatööga ja suhtumist sellesse. Välja arvatud üks vastaja, kes ei
olnud väidetavalt kunagi rühmatööga kokku puutunud, oli teistel rühmatöö
kogemus olemas. Vastanud puutusid rühmatööga kokku iga kuu (12 vastanut), vähemalt korra aastas (8) või sagedamini (1 iga päev, 2 vähemalt korra
nädalas).
Taas olid kogemused suuremalt jaolt positiivsed – rühmatöö pigem meeldib 12 vastajale või meeldib väga viiele. Kahetisel seisukohal oli neli vastajat
ja pigem ei meeldi rühmatöö samuti neljale õppijale. See kinnitab Caspersi
(2006) uuringutulemusi, et paljud üliõpilased on koostöö asemel orienteeritud rohkem individuaalsele tööle.
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Õppemeetodite, -vahendite ja -tegevuste hindamiseks oli elektrooniline
seitsme küsimusega tagasisidevorm, mis võimaldas vabatekstilisi vastuseid
(anonüümselt). Vastas 21 õppijat 25-st. Tulemused on grupeeritud temaatiliselt.
Üliõpilaste hinnangud kursuse korraldusele ja õppejõu tegevusele
Kursuse ülesehituse ja korralduse poolt hinnates kiideti aine mitmekesisust
ja sisu, mis vastas ettenähtule:
Korraldus oli hea – meeldis et ei olnud fikseeritud ajavahemikud ning sai
kodutöid nihutada vastavalt olukorrale.
Mõistlikult korraldatud, piisavalt kontaktõpet ja samas iseseisvat tööd.
Kõige rohkem meeldis kursuse omapärasus ja mitmekesine sisu – ettekanded,
videod, mängud, situatsiooniülesanded, arutlused. Selline kursuse struktuur
on väga õpetav ja ei ole igav.

Enamik hindas kursust, kus on piisavalt kontaktõpet ja samas mahus iseseisvat tööd, mõistlikult korraldatuks. Kombineeritud õpe mitmekesistab
õppetööd, suurendab õppijate kaasatust ning tõhustab õppimist (Bernard jt
2014). Nimetati ära, et selline kursus ei ole tavapärane:
Üsna hea vaheldus igapäevasele väga faktipõhisele õppele.

Samas oli üks vastupidine arvamus, kus eelistati traditsioonilist õpet:
Nagu juba eelpool mainitud – õppetöö, mis toimub suures osas Moodle’is ei
ole minu meelest nii tulemusrikas nagu „vanamoodne” kontaktõpe.

Seminarid olid osalejate arvates piisavalt vaheldusrikkad ja neid oli võimalik
hoolimata hilisest toimumisajast (kella 16–18) pidevalt jälgida:
Kursus oli hästi korraldatud, seminaride tegevus oli piisavalt vaheldusrikas,
jaksas pidevalt jälgida.

Soov õppetöö aega varasemaks (nii kellaajaliselt kui õppekavas) muuta oli
valdav:
Mulle sobis kursus nii nagu oli. Muuta soovitaks toimumise aja varasemaks
päeva jooksul.
Võimalusel tuua aine varasema peale.
Hommikupoole oleks inimesed kindlasti osavõtlikumad.
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Kursuse kava koos teemadega on eelnevalt kindlaks määratud, kuid tegevus väljaspool auditooriumi ja kodutööde esitamise tähtajad lepitakse kokku
jooksvalt kursuse ajal.
Õppijad hindavad ajakava ja veebipõhiste tööde tähtaegade puhul väga
paindlikkust, sest suurem osa viienda kursuse üliõpilasi töötab kooli kõrvalt,
enamasti oma tulevase erialaga seonduval kohal. Tänapäeva õppija jaoks on
olulised paindlikud tähtajad, mis võimaldavad õppijal oma tegevust pikemalt planeerida ja õppimise tempot valida (Remmik 2008; Jõgi, Ristolainen
2005):
Meeldis ka, et ajakava oli paindlik ja kodutööde jätmisel arvestas õppejõud
meie koormusega ka teistes ainetes.
Korraldus oli hea, paindlik, kodutööde jätmine sobis hästi ajaliselt.
Korraldus oli hea – meeldis et ei olnud fikseeritud ajavahemikud ning sai
kodutöid nihutada vastavalt olukorrale.

Õppijale on oluline, et õppejõud temaga arvestab (Calkins, Vogt 2013), teisalt
suurendab tähtaegade kokkuleppimine õppija vastutust (Barkley 2010).
Samas nõuab selline töögraaﬁk, et tunniplaanivälise tegevuse tähtajad oleksid
varakult teada.
Kui osadele vastanutest sobis paindlik ja õppijatega kokku lepitud ajakava, siis teised eelistaksid ﬁkseeritud tähtaegu, et oleks võimalik oma tegevust pikemalt ette planeerida. Samas mõisteti, et tunniplaanivälist tegevust
(hooldekodu ja intensiivravi külastusi), mis kõigile osalistele sobiks, on raske
pikka aega ette planeerida:
Kursus oli väga hästi korraldatud. Oleks tahtnud varem teada, millal toimuvad praktikumid, kuid arusaadavatel põhjustel polnud seda võimalik korraldada.

Õppejõud sai kiitvaid hinnanguid eeskätt toetava ja sõbraliku suhtumise eest,
mille olulisust rõhutab ka Barkley (2010). Õppejõu tegevuse iseloomustamisel kasutati järgmisi sõnu: mõistlik, sõbralik, meeldiv, kaasahaarav, toetav,
vastutulelik, huviäratav, väga tubli, vastutav, positiivne, üliõpilastega arvestav, kaasav, aitav, entusiastlik. Need on omadused, mida tänapäeva õppija
õppejõult ootab (Calkins, Vogt 2013; Roberts 2016).
Nimetati ka aine head ja selget korraldust, tegevuse arusaadavust ja
mitmekesisust ning õppijate kaasamist meeldetuletuste ja küsimuste esitamisega. Eraldi mainiti, et õppejõu (e-postiga) saadetud meeldetuletused
kergendasid tähtaegadest kinnipidamist:
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Kursus on väga hästi korraldatud, tore, et õppejõud saadab alati meeldetuletusi teha teste või teha kodutöid.

Toodi välja, et korraldatud ja kontrollitud iseseisev õpe soodustab õppimist:
Kuna aine ei lõpe arvestusega, on mõistlik midagigi semestri jooksul teha, et
ei saaks arvestust kõigest kohal istumise eest.

Üliõpilaste hinnangud kursuse kasulikkusele
Vastused grupeerusid eri valdkondadesse. Toodi välja konkreetseid teemasid
ja mitmesugust tegevust, mis õppijale olid kasulikud või meeldivad: arutelud seminarides, oma kogemuste jagamine, juhtumite arutelu, ettekannete
koostamine ja nende kuulamine, praktika ja teooria seostamine, rühmatöö,
hooldekodu külastus.
Üks gerodontoloogia kursuse eesmärke on kujundada üliõpilastes eakat
või erivajadusega patsienti mõistev ja toetav hoiak. Kuigi seda õppijatele
eraldi ei rõhutatud, aitas kogu tegevus earühma vajadustest arusaamisele
kaasa. Küsitlusepõhine rühmatöö ja hooldekodu külastamine aitasid noortel paremini käsitada tegelikku olukorda ja vananemisega kaasnevaid probleeme:
Kõige rohkem meeldis vanadekodu külastus. Võib-olla sellepärast, et sattusime väga vahvate vanaprouadega rääkima.
Tore oli ka hooldekodu külastus – usun, et see tuli kasuks nii tudengitele kui
ka hooldekodus viibijatele ja sealsele personalile.
Meeldis ka õpperuumist väljaspool õppetöö, nüüd ma tean millised probleemid võivad olla vanuritel.
Sai parema ülevaate vanemaealiste patsientide probleemidest.
Pani natukene teiste nurkade alt lähenema ning mõtlema vanemate patsientide ravimisele.

Tegevustest, mis õppijatele ei meeldinud, moodustus kaks suuremat rühma:
praktikumid väljaspool auditoorset õppetööd ja üliõpilaste ettekanded.
Hooldekodu ja intensiivraviosakonna külastamine on olnud läbi aastate
populaarne, kuid samas tekitanud õpilastes vastakaid tundeid. Aasta-aastalt
on hooldekodusid varem külastanud üliõpilaste hulk kasvanud (ühelt-kahelt
nelja-viie isikuni kursusel), kuid see on endiselt hea võimalus näha vanemaealiseid inimesi, kes ise toime ei tule ja vajavad välist abi, ning suhelda
nendega väljaspool tavapärast kliinilist vastuvõttu.
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Uuringu tegemise aastal (2015) leidis erakordselt suur hulk vastanuid, et
intensiivraviosakonna külastus ja seal nähtud suuhügieeni protseduurid ei
andnud neile midagi juurde ja selle võiks edaspidi ära jätta või asendada või
kombineerida mõne muu tegevusega:
Intensiivi külastuse asemel võiks midagi muud välja mõelda – see oli väga
lühike ja ei olnud väga huvitav, võiks millegagi kombineerida.
Intensiivi külastus võiks kõrvale jätta, sama eduga võiks mingi videot
youtube’is vaadata seminari ajal.
Võiks täiendada intensiivi külastust mingi muu tegevusega.

Kuid samas oli neid, kes tõid välja sama tegevuse positiivse külje:
Väga hea, et peale n-ö seminare olid ka praktikumid väljaspool, nagu haiglas
jne.

Õppejõuna võin tunnustada Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloogia intensiivravi osakonna arengut ja lisada, et sel aastal nägime esmakordselt eeskujulikult tehtud protseduuri. Arvan, et õpilastel võis jääda saamata seni kogetud „seda tuleks teha teistmoodi” ehk (teiste) vigadest õppimise efekt ja see
võis olla üks suure rahulolematuse põhjus. Huvitaval kombel ei mainitud
intensiivraviosakonna tegevust kordagi ei positiivselt ega negatiivselt järgmisel, 2016. aastal toimunud kursuse tagasiside küsimustikule vastates. Üks
võimalus on asendada intensiivraviosakonna külastus edaspidi nt veebikeskkonnast suuhoolduseteemalise video otsimise ja selle analüüsiga. Siiani
oli see alternatiivseks tööks neile, kes osakonda külastada ei saanud. Või
jätta edaspidi mõlemad variandid valiktegevustena vastavalt õppija isiklikule
eelistusele.
Teine suurem rühm märkis, et teadusartiklite põhjal tehtud ettekannete
tase oli väga erinev. Mõned teemad olid pinnapealsed ega andnud uusi teadmisi, samas olid teised liiga spetsiiﬁlised, mis ei võimaldanud teha üldistusi:
Vähem meeldis kuulata ettekandeid, kuna mõned neist olid üsna pindmised,
mõned artiklid ei andnud uut infot üldse.
Osa ettekantud artikleid olid spetsiifilised ja andsid pigem ettekujutuse mingist väikesest grupist, kuid mida ei saa kasutada üldistamiseks.

Ettekannete kõikuv tase tekitas rahulolematust nii kuulajates kui ka ettekandjas endas. Probleeme ei tekita mitte niivõrd ettekande koostamine ja selle
esitamine, kuivõrd osk(amat)us leida teadusartikkel, mis oleks huvitaval teemal ja atraktiivne.
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Ettekanded. Alguses tundus, et valitud artikkel on seda väärt, kuid lõpuks olin
selles pettunud.

Auditooriumiga arvestamine on vajalik oskus. Tasakaalu leidmine teaduse ja
populaarteadusliku vahel tuleb hambaarstile kasuks, kui ta peab suhtlema nii
patsientide kui ka vajaduse korral avalikkusega. Võib-olla peaks õppejõud
seda oskust enam rõhutama, et aidata õppijal oma tegevusele eesmärke seada.
Spontaanne aplodeerimine hea ettekande lõpus ja rohkete küsimuste esitamine on kursusekaaslaste tunnustus, mis väärtustab üliõpilase tööd ja on oluline osa õppeprotsessi toetamisel:
Kõige kasulikum oli ettekannete kuulamine.
Kasulik oli referaadi tegemine ja teiste esitluste kuulamine. Diskussioonid
olid huvitavad. Tore on, et Moodle’is on ka mõned loengud olemas.
Kõige rohkem meeldis see, et arutasime kõik teemad põhjalikult läbi ja rääkisime palju.

Artikli ettekandmise asemel pakuti välja ka võimalus, et üks õppija valmistab konkreetsel teemal ette hulga küsimusi ja vastuseid ning neid arutatakse
hiljem seminaris. Selline lahendus võiks hästi sobida üldiste ja mahukate
teemade puhul või olla ettekande üks osa, et aktiveerida kuulajaid, kui auditooriumist küsimusi ei tule.
Üliõpilaste hinnangud kursuse õppematerjalidele, testidele ja kohustuslikele
ülesannetele

Õppematerjale hinnati positiivselt: need on selgesti mõistetavad, sisukad,
asjakohased, piisavad, põhjalikud, huvitavad, õpetavad, loogilised, kasulikud, informatiivsed ja annavad uusi teadmisi. Samas lisati, et uut materjal
oli vähe, enamasti seisnes kasulikkus materjali kordamises:
Õppematerjalid olid huvitavad, kuid täiesti uut informatsiooni sain ma vähe.
Enamasti oli tegemist erinevate kursuste kordamisega.
Palju oli uut, ning mitmeid valdkondi korrati korduvalt, mis on samuti positiivne.
Kasulik oli kõik varem õpitud asjad uuesti üle rääkida. Kordamine on siiski
tarkuse ema.

Teadmiste sidumist tervikuks ja teooria kordamist enne kevadist komplekseksamit ja ülikooli lõpetamist nimetati positiivsena, kuid oli neid õppijaid,
kes leidsid et üht või teist teemat on juba varem piisavalt käsitletud ja need
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võiks tulevikus välja jääda. Nähtavasti on tegu eeskätt süvitsi õppijatega,
kes on juba eelnevalt teooria omandanud. Objektiivset otsust aitaks teha eelküsitlus enne aine toimumist, mis siiani on selgitanud välja põhjalikumat
käsitlust vajavad teemad, kuid mis tulevikus võiks välistada alad, kus õppijad
tunnevad end kindlalt. See peaks toimuma siiski endiselt kursusepõhiselt,
sest seoses õppejõudude vahetumisega on teemad olnud aastati erinevad.
Sama fenomen esines õppematerjalide ja nende omandamist hinnata
aitavate enesekontrollitestide puhul. Viiendal kursusel peaksid kõik erialaks
vajalikud põhiteadmised olema juba omandatud ja hinnang õppematerjalidele
kui kordavatele ning testidele kui jõukohastele (sh ei viidatud kordagi keelest
tulenevatele probleemidele) võiks näidata eelnevat edukat õpet.
Oli ka õppijaid, kes pidasid materjale ja teste liiga lihtsaks ning nendele
peaks edaspidi leidma lisalugemise vm sarnase tegevuse võimaluse. Lisamaterjal ei pea olema ainult eestikeelne, nagu üks vastajatest rõhutas − praeguste üliõpilaste inglise keele tase on väga hea ja märkimisväärne osa neist
oskab vähemalt kahte-kolme võõrkeelt:
Õppematerjale oli piisavalt ja testid korras. Isegi ei arva et peaks olema eestikeelne materjal. Saab hakkama inglisekeelsete materjalidega.

Rahuolumäär materjalidega näib suuresti sõltuvat õppija (eelnevate) teadmiste hulgast ja on üllatavalt erinev, arvestades ﬁkseeritud õppekava. Üks
võimalikke lahendusi oleks aine viimine varasemale semestrile või kursusele,
kuid seeläbi väheneks praegu hästi toimiv aastatega omandatud materjali
omavaheline seostamine, mida õppijate tagasisides toodi esile positiivsena.
Just seostamine toetab aktiivset õppimist, mil õppija ühendab uued teadmised
olemasolevatega (Barkley 2010).
Tunnustati enesekontrolliteste materjali lõpus: need kohustavad materjale
lugema. Ootamatu ja segadust tekitavana mõjus eeltest (hindamaks õppija
eelteadmisi) enne materjali omandamist − arvatavasti puudub õppijatel seda
tüüpi meetodiga varasem kokkupuude.
Õppematerjalid olid head, kuid eeltestide sisu (endodotilisest ning parodontoloogilisest iseärasustest) ning nende läbiviimise vorm oli minu jaoks päris
ootamatu. Arvan, et küsimused olid segased...

Testide puhul hinnati, et need olid meeldivalt jõukohased, ehitatud üles loogiliselt ja panid mõtlema:
Testid samuti ei olnud keerulised, kui lugesid kõike õppematerjale.
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Testid kohustavad materjale lugema, mis on hea! Nii et neid tuleb kindlasti
niiviisi teha.

Paari materjali ja testi nimetati kui liiga lihtsat, mis ei kajastanud õppija
põhjalikumaid teadmisi:
Kõige vähem oli kasu vanurite juureravi ja parodontoloogia alastest materjalidest, kuna need olid väga üldised ja ei andnud uut infot, mis mõjutaks
mind edaspidi vanurite ravis midagi korrigeerima.

Kohustuslikke ülesandeid kommenteeriti teistest enam ja kõige põhjalikumalt, andes mitmelauselisi vastuseid. Taas oli ülesandeid, mille puhul õppijate arvamused ja hinnangud erinesid.
Oli neid, kelle meelest rühmatöö oli huvitav, kasulik, mõtlemapanev ja
mõistlik ja neid, kes leidsid, et see oli liiga lihtne:
Põnevad ülesanded. Rühmatöös saime uusi teadmisi, keerulise situatsiooni
abil oli võimalik tehtule tagasi vaadata ja seda analüüsida.
Enamik koduülesandeid vastas reaalsuses patsientide olukorrale ning see
tõttu ei olnud need ka eriti keerulised.
Asjakohased ülesanded, nõudsid mõtestatud lähenemist.

Paljudel juhtudel osutus, et sarnase situatsiooniga oldi praktilises töös juba
kokku puututud ja seetõttu ei olnud ülesanne raske.
Rühmatööd hinnati hoolimata mõningast eelnevast negatiivsest hoiakust
üldiselt kasulikuks, sest see võimaldas rühmakaaslastega situatsiooni analüüsida, mis Barkley (2010) arvates on õppijate aktiivseks kaasamiseks oluline.
Kuigi viie aasta jooksul õpitakse kursusega koos, toimub suurem osa
suhtlemist rühmas (7–9 õppijat rühmas) ning üliõpilased kasutavad väga
meelsasti võimalust jagada oma kogemusi nii kursusekaaslaste kui ka õppejõuga, saades seeläbi uut informatsiooni, võimaluse kuulda teiste arvamust
ning asjade üle mõtelda. Omavahelise suhtlemisvõimaluse loomine suurendab üliõpilaste kaasatust (Barkley 2010):
Meeldis jagada oma seniseid kogemusi eakate patsientidega ja kuulda ka
teiste kogemusi elust endast.
Eriti oli huvitav lugeda teiste keerulisi situatsioone ja neid enda poolt analüüsida.
Sai paljudest asjadest rääkida, enda arvamust esitada. Kasu oli selles, et sain
teadmisi ja teiste kogemusi vanemate patsientide ravis.
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Oli väga huvitav vaadata ja hiljem arutleda videote ja juhtumite üle. Diskussioon ja õppejõu toetav hoiak on selle aine tugevateks külgedeks.
Teiste kogemustest lugemine tõi palju äratundmist ja arusaamist, et inimestega lihtsalt võibki keeruline olla.

Kuigi kooli kõrvalt töötamine võib õppetööd takistada, siis konkreetse kursuse puhul olid kliinilised kogemused kasulikud ning õppijad oskasid rohkem
oma tulevases töös ettetulevate probleemide peale mõelda ja neis kaasa rääkida. Spence (2001) rõhutas, et aktiivsus selles vallas ja seoste loomine on
õpitu edukal praktikasse rakendamise oluline.
Kui arutelu ja diskussioone hinnati väga kõrgelt, siis seminarides korraldatud rühmatöid ehk „mänge” pigem tauniti.
Ei meeldinud ja kasu ka ei toonud „mängud”, mida seminarides tegime.
Võib tegutseda natuke enesekindlamalt mängude läbiviimisel, sest ma kaldun
arvama, et see on väga hea idee ning seda lihtsalt tuleb huvitavalt edastada.

Tegemist võib olla sellega, et minu kui õppejõu kogemused toetuvad pigem
täienduskoolitustel kogetud headele näidetele kui enda praktikale või ei oska
ma õppijatele näidata nende õppeülesannete seost õpieesmärkidega (Taylor
jt 2011; Trowler 2010). See on ala, milles on mul vaja ennast arendada, sest
taoline tegevus mitmekesistab auditoorset tööd ja nõuab õppijatelt nii füüsilist kui ka vaimset aktiivset osalust (Bernard jt 2014):
Mida rohkem igasuguseid tegevusi, seda huvitavam.

Diskussiooni ja avameelse arutelu toimumiseks peab rühmas valitsema
vastastikune usaldus ja respekteerimine (Calkins, Vogt 2013), mis on tulevaste arstlike kollegiaalsete suhete alus. Selle kursuse jooksul kujuneb kiiresti
välja grupidünaamika koostööfaas (Brooks 2008), sest üksteist ja õppejõudu
teatakse juba eelnevad neli aastat. Arutelud aitavad arendada argumenteerimise oskust (Northey jt 2015) ning kuulata ja arvestada teiseste arvamustega,
mis on meditsiinis keeruliste, mitmesuguste erialaspetsialistide koostööd
vajavate ravijuhtude planeerimise aluseks:
Meeldis, et tegemist oli tõesti seminariga, kus kõik said sõna sekka öelda ning
õhkkond oli seda soodustav.
Kõige rohkem meeldis ja minu arust ka kasulikum oli juhtumite arutamine.
Praktilist kogemust jagades saab palju uut juurde teada.
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Neljaliikmelistesse rühmadesse registreerusid üliõpilased ise, saades seega
osaliselt rühmakaaslasi valida. Kuna õppijate eelnevad kogemused rühmatöös osaledes ei olnud varasema küsitluse põhjal kõigil positiivsed (neljal
õppijal kahetised tunded ja neljal õppijal 25-st negatiivsed kogemused), siis
oli mõningane rahulolematust ootuspärane.
Eelkõige tekitasid rahulolematust rühmade ebavõrdne suurus (üks rühm
jäi kolmeliikmeliseks) ja/või rühmakaaslaste passiivsus ning raskused töö
sünkroniseerimisel:
Rühmatöid on meie ajagraafiku juures üsna keeruline teostada. Lõppkokkuvõttes teeb terve rühma eest töö ära üks inimene ning see tähendab seda, et
sama hästi võiks tegemist olla ka individuaalsete ülesannetega.

Samas oli hästitoimivaid rühmi, kus toimus aktiivne diskussioon:
Rühmatöö tegemine oli huvitavam, kui individuaalsed ülesanded. Toetan
rühmatööd! :) Oli meeldiv ka tagasiside saamine.
Tänu rühmatööle said ülesanded kiiresti ja kenasti tehtud. Eriti oli huvitav
lugeda teiste keerulisi situatsioone ja neid enda poolt analüüsida.
Huvitav oli rühmatöös see, et ühele situatsioonile oli kõikidel oma arvamus
ning ettepanekud selle lahendamiseks.
Väga huvitav oli lugeda teiste keerulisi situatsioone, sest endal nii palju kogemusi pole.

Teiste kogemusi ja neist õppimist hinnati kõrgelt, mis Barkley (2010) järgi
toetab teadmiste loomist, aidates õppijal mõista oma lünki ja suunates uusi
teadmisi otsima.
Tartu ülikooli õppeinfosüsteemi kaudu saadud tagasiside
Vastajaid oli 25-st gerodontoloogia kursusel osalenud õppijast 11, kes arvasid, et nad saavutasid õppeaines seatud õpiväljundid kas täielikult (7 vastanut) või suurel määral (4) ning neid väljundeid ka hinnati (kõik 11). Õppetöö
korraldust selgitati kõigi vastanute arvates piisavalt.
Kuigi kursus sisaldab palju iseseisvat tööd, hinnati selle hulka ainepunktile vastavaks (9 vastajat) või veidi (1) või olulisel määral suuremaks (1).
Kuigi eelnevas küsitluses tõid mõned üliõpilased välja materjalide kordavat iseloomu, olid õppematerjalid üheksa vastaja arvates täiesti asjakohased
või enamjaolt sobivad (ülejäänud 2 vastajat). Kommentaarina oli toodud, et
meeldis materjalide mitmekesisus.
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Kõik vastanud hindasid õppejõu hoiakut toetavaks ja üliõpilaste suhtes
avatuks ning õpetamist meisterlikuks, samuti saadi üliõpilaste meelest õppejõult piisavalt tagasisidet. Õppejõu tegevust kommenteeriti järgmiselt: aine
korraldus on väga hea, õppejõud suhtles ja arvestas üliõpilastega ning suutis
teha seminarid huvitavaks ja mitmekesiseks.
Kokkuvõtvalt hindas 10 vastanut (91%) ainet hindega A ja üks vastaja
hindega B.
Seega toetas õppijatelt ÕIS-i kaudu saadud tagasiside hinnangut, mis oli
kursusele antud juba varem. Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi tagasisideküsitlus on üldisemat laadi ega anna mulle kui õppejõule piisavalt sisulist
infot selle kohta, millised tegevused toetavad õppimist, näidates pigem õppija
üldist rahuolutaset. Seepärast on õigem käsitada ÕIS-i hinnangut indikaatorina õppejõule ja/või ainele ning kasutada sisuliste muudatuste tegemiseks
vajaduse korral kursuse jooksul kogutud tagasisidet.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et üldiselt oldi kursusega rahul, mis toetab
Baepleri (2014) uuringutulemusi – isegi kui õpitulemused on samad, siis
õppijate kogemus ja suhtumine on kombineeritud õppe puhul parem kui
traditsioonilise auditoorse õppe puhul. Peamistele murekohtadele juhiti
tähelepanu juba eelnevalt, probleemide lahendused on pigem soovituslikud:
kursuse varasem toimumise kellaeg ja semester, kindlad toimumisajad, intensiivravikülastuse ärajätmine või asendamine mõne muu tegevusega, mõne
testi raskemaks tegemine, eeltesti ärajätmine ja vähem/raskemaid rühmatöid.

4. Kokkuvõte
Kombineeritud õpe on võimalus mitmekesistada õppetööd ja muuta see efektiivsemaks. Selline õppevorm meeldib üliõpilastele. Kui meenutada, et uue
põlvkonna õppijad soovivad keskenduda seatud eesmärkidele, õppida omas
tempos, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid, ning saada kaasõppijatelt ja
õppejõult vajaduse korral toetust ja tagasisidet, siis tuleb õppijate vastustest
selgelt välja, et just sellist tegevust tõsteti tagasisides korduvalt esile ja nimetati positiivsena (Calkins, Vogt 2013; Roberts 2016).
Ühtegi meetodit ei saa eraldi välja tuua, kuna näiteks ühed õppijad rõhutasid positiivse ja kasulikuna õppe neid tahke, mis teiste arvates võiks edaspidi ära jätta. See kinnitab Barkley (2010) järeldust, et õppija kaasatus on
individuaalne ja ühesugused meetodid ei sobi kõigile õppijatele ühtviisi.
Võtmesõnad võiksid olla mitmekesisus, mis tagab õppijate huvi ja aktiivsuse,
ja pandlikkus, et igaüks leiaks teema ja tegevuse, mis teda kõnetaks. Õppe-
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jõult nõuab selline kursus põhjalikku eeltööd, oma tegevuse kavandamist ja
pidevat õppijate aktiivset toetamist.
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KÕIK KOOS? ENNASTJUHTIVA
ÕPPIJA HINDAMISVÕIMALUSED
LOOMINGULISES RÜHMATÖÖS
Marit Mõistlik-Tamm, Gerhard Lock

ÜLEVAADE. Artikkel annab ülevaate ennastjuhtiva õppija hindamisvõimalustest,
keskendudes interdistsiplinaarsel ehk valdkondadevahelisel inspiratsioonil põhinevale loomingulisele rühmatööle kursusel „Muusikalise ühisloome praktikum”
(Tallinna Ülikooli Balti ﬁlmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut). Tutvustame artiklis rühmatööle keskendunud kursuse tugevaid ja probleemseid külgi
õppejõu perspektiivist vaadatuna (sh ennastjuhtiva õppija õpetamisest rühmatöö
kontekstis), anname täpsema ülevaate loodud hindamissüsteemist ja selle uuenduslikkusest muusika valdkonnas ning jagame üliõpilaste tagasisidet kursusel kogetu ja
õpitu kohta.
Võtmesõnad: ennastjuhtiv õppija, rühmatöö, hindamine, ühisloome, muusika, kunstid,
interdistsiplinaarsus
Key words: self-directed learner, group work, assessment, co-creation, music, arts,
interdisciplinarity

1. Sissejuhatus
Innovatiivsuse, loomingulisuse ja loovuse olulisusele rõhutakse tänapäeval
muusika ja kunsti kõrval paljudes valdkondades, sh majanduses, juhtimises,
kasvatuses jm. Hoolimata paradigma muutusest nn minaloovusest (ehk individuaalse, tema- ehk nn geeniuse loovusest) meie- (ehk rühma-) loovuse
suunas1, on muusikud ja kunstnikud – jättes kõrvale mõned väljapaistvad
interdistsiplinaarsed rühmitused, nagu 1950. ja 1960. aastate New Yorgi
koolkond või viljakad koostöövormid tänapäeva tantsu- ja tegevuskunstis2 –

Glăveanu, V.-P. 2010. Principles for a Cultural Psychology of Creativity. – Culture and
Psychology, Vol. 16, pp. 147–163.
2
Sealhulgas Eestis 2008. ja 2009. aastal nime all „Action kuubis” toimunud eri valdkondade
kunstnike ühisloome töötoad ja etendused, mille eestvedaja oli helilooja ja dirigent Andrus
Kallastu (Eesti Arnold Schönbergi ühingu ja Pärnu nüüdismuusika päevade / In Graafika festivalide koostöö raames) (vt Action kuubis II 2009. Pärnu nüüdismuusika päevad 2009. Eesti
1

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 4, 2017, pp. 103–129 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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jäänud valdavalt individuaalseteks loojateks, kes ei kipu oma mõtteid ja
loomingut (mh ka autoriõigustest tuleneva võimaliku sissetuleku tõttu) eriti
kellegagi jagama. Hariduses näeme vastuolu selles, et järjest rohkem seisab
pedagoogiliselt viljakale rühmatööle vastu (süsteemist tulenevalt mõistetav)
nõue hinnata (üli)õpilasi individuaalselt ja eristavalt. Sellele püüab lahendust pakkuda uus väljundipõhine hindamissüsteem3, mis võimaldab mh ka
kujundavat (ehk protsessi) hindamist, lõpptulemuse tervikhindamist (tervikut hinnatakse enam kui osade summat)4 ja õppijate omavahelist hindamist.
Muusika ja kunstialaste loovainete puhul jääb endiselt probleemiks loome (ja
esituskunstide puhul ka esitusoskuse) protsessilisuse ja individuaalse arengu
ning panuse hindamine rühmakontekstis, mille kohta soovib artikkel pakkuda
oma lähenemisnurga.
Hoolimata interdistsiplinaarsuse idee problemaatilisusest5 – selle liiga
tehnilis-materialistlik, sageli vaid enese ümber keerlev või enda pärast rakendatud vaimne kontseptsioon võib pudeneda koost ja jätta sellega tegeleja
tühjade kätega nagu pärast sibulakoorimist – on olulisem käsitleda seda
pigem holistlikult, seotuna elu, ﬁlosooﬁa ja religiooniga: kui kõik vajalikud
koostisosad (kuju või vorm ehk välimus, tunne ehk tundmine, mõiste ehk
mõtestamine, meeleolud ehk kujutlused, motivatsioonid ja tungid ning teadvus) inimeses toimivad, on ta võimeline tajuma iseennast, teisi ja ümbritsevat
maailma, kindlasti ka kunsti tervikuna või valikuliselt, sõltuvalt sellest, millele ta teadlikult tähelepanu pöörab.6
Oskus olla ennastjuhtiv õppija ja samas töötada interdistsiplinaarses
meeskonnas on tänapäeval äärmiselt vajalik ning ka ülikoolis üks võtme-

Arnold Schönbergi ühing. <www.schoenberg.ee> (01.06.2017), või alates 2012. aastast nime
all LAIK tegutsevad kunstikud, mille liige on ka artikli teine autor (vt LAIK 2012. Facebooki
leht. <https://www.facebook.com/LAIK-495481393884046/> (01.06.2017). Rääkimata ooperist kui oma loomuselt eri valdkondi ühendavast žanrist, mille tipp on Saksa helilooja Richard
Wagneri (1813–1883) nn tervikkunstiteose (Gesamtkunstwerk) kontseptsioon, mida tänapäeval realiseeritakse nn multimeediaooperite näol.
3
Pilli, E. 2009. Väljundipõhine hindamine kõrgkoolis. Tallinn: SA Archimedes,
<http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/oppejoud/Hindamisraamat.pdf> (01.06.2017).
[Pilli 2009]
4
Pilli 2009, lk 6.
5
Loe lähemalt Liimets, A. 2009. Distsiplinaarsest, aporeetilisest ning mittedistsiplinaarsest
mõtlemisest. – Muusikalise kontegelikkuse ühendused identiteedi ja diferentsiga (koostanud
ja toimetanud Airi Liimets). Tallinn: Tallinna Ülikool, lk 15–52.
6
Lock, G. 2016c. Interdistsiplinaarsus – idee või tegelikkus? – Tallinna Ülikooli Ajakiri,
nr 9 (kevad 2016), lk 33–35. <http://www.tlu.ee/public/AJAKIRI-9-2016/> (09.02.2017).
[Lock 2016c]
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pädevusi, mis on ühtlasi selle artikli probleemiasetus. Millised on õppejõu
võimalused luua õpikeskkond, kus iga õppija saaks tõhusa ja tegeliku tulemiga rühmatöökogemuse? Mil määral võimaldab rühmaõpe pakkuda õppijakeskse ja ennastjuhtiva õppija kogemuse kõrgkoolis? Milliseid väljakutseid
esitab interdistsiplinaarsel inspiratsioonil põhineva probleemõpe rühmatöö
kursuse loomine ja hindamine õppejõule?
Probleemõpe eesmärk on suunata õppija iseseisvalt probleeme tõstatama
ja lahendama7, 8. Autorite kursuse kontekstis oli keskne küsimus, kuidas
luua rühmas muusikat erisugustest mittemuusikalistest inspiratsiooniallikatest
(nt värvidest, kujunditest, sõnadest jne). Probleemi teke või taju on paljude
loomeprotsesse kirjeldavate astme- või faasimudelite9, 10 esimene aspekt,
nt Shelley Tracey11 pedagoogikaalane neljafaasiline mudel: ettevalmistus,
mäng, uurimis- või avastusretk, süntees. Esimese faasi selgituses räägitakse
ebakindlusest ja avatud võimalustest ning sellest, et osaleja vajab ettevalmistust, et jõuda vastuvõtlikku seisundisse (nn Keatsian Negative Capability)12.
Anti Kidroni13 kirjeldab kaheksaastmelise psühholoogilise loomeprotsessi
mudeli esimest etappi kui vastuolu tajumist ehk probleemi teket – peidetud probleem muutub teadlikuks mõtlemisülesandeks14. Rossmani loovuse
mudeli (1931), mis kujutab endast laiendatud Wallace’i mudelit (1926), esimene faas on keerulisuse või vajaduse vaatlemine15.

Probleemõpe. – Eesti Entsüklopeedia 2006.
<http://entsyklopeedia.ee/artikkel/probleem%C3%B5pe> (07.01.2017).
8
Probleemõpe. – HAR. Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat 2013. <http://www.eki.ee/dict/
haridus/index.cgi?Q=probleem%C3%B5pe&F=M&C06=ett> (10.01.2017).
9
Lock, G. 2016a. Loomeprotsessi astmed ja faasid muusikas. – IV eesti teaduskeele konverents 2.–3. detsembril 2016 Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskus.
<http://teaduskeelekeskus.weebly.com/konverentsid.html> (09.02.2017). [Lock 2016a]
10
Lock, G. 2016b. Stages and phases of the creative process of novice composers. – Pedagogical Forum Performing Arts Belgrade “Building Experience and Meaning in Music Education”, 30.09–02.10.2016, Belgrade: University of Arts. [Lock 2016b]
11
Tracey, S. 2007. Creative Reflection, Creative Practice: Expressing the Inexpressible. –
Creativity or Conformity? Building Cultures of Creativity in Higher Education (A conference organised by the University of Wales Institute, Cardiff, in collaboration with the Higher
Education Academy Cardiff, January 8–10, 2007). [Tracey 2007]
12
Tracey 2007, p. 3.
13
Kidron, A. 2000. Leidlik meel. Tallinn: Mondo. [Kidron 2000]
14
Kidron 2000, lk 164–165.
15
Plsek, P. E. 1996. Working Paper: Models for the Creative Process. Directed Creativity
(Paul E. Plsek & Associates, Inc.).
<http://www.directedcreativity.com/pages/WPModels.html> (09.02.2017).
7
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Artikkel tugineb autorite kursusele „Muusikalise ühisloome praktikum”, mille eesmärk oli luua võimalused üliõpilase kui muusikat loova
rühma juhi (initsiaatori) ja liikme (kaasautori) kujunemiseks praktika kaudu,
kasutades mh improvisatsiooni kui muusikalise loomingu käivitajat. Õppejõud kujundab selleks mitmesuguste impulsside (värvid, kujundid, tekstid)
toel probleemolukorra, mille lahendamiseks loob ja esitab rühm avalikult
muusikalise rühmakompositsiooni.
Teoreetilisi kontseptsioone tutvustatakse artikli peatükkides „Loominguline rühmatöö” ja „Rühmatöö hindamine”, mis jagunevad omakorda temaatiliselt alapeatükkideks, kus käsitletakse interdistsiplinaarsust õppekava
kontekstis, rühmatöö poolt- ja vastuargumente ning ennastjuhtiva õppijajuhendaja rolle. Rühmatöö hindamisel avatakse hindamiskriteeriumid ja
-strateegiad, millele järgneb empiiriliste tulemuste esitlemine üliõpilaste
tagasisidele toetudes.

2. Loominguline rühmatöö
2.1. Interdistsiplinaarsus, kompositsioon ja
improvisatsioon õppekava kontekstis
Loominguline rühmatöö muusikas ehk ühisloome, mille inspiratsiooniallikate
hulka kuuluvad ka muusikavälised impulsid (värvid, kujundid, sõnad), on loomult
interdistsiplinaarne ehk valdkondadevaheline lähenemine. Interdistsiplinaarsus
(mille üks alammõiste on mh multimeedia16) on hariduselus omakorda muutumas üle maailma aina hinnatumaks üleüldiselt ja ülikoolides spetsiiﬁlisemalt.
Muusika roll eri valdkondade holistlikus integratiivsuses ehk lõimimises17, 18

Lock, G. 2015c. Multimeedia. – G. Lock & T. Selke, Muusikakasvatuse filosoofia. TLÜ
BFMi kunstide didaktika kesksete mõistete veebipõhine õppematerjal (TLÜ poolne projektijuht teaduskeelekeskuse juhataja dr. Peep Nemvalts; toetaja riiklik Eestikeelse terminoloogia
programm ETP 2013–2017).
<https://muusikakasvatus.wordpress.com/moistestik/multimeedia/> (09.02.2017).
17
Kyeong Suk, M. 2013. Toward a Holistic Pedagogy of Art Integration (PhD thesis).
Toronto: University of Toronto.
18
Eestikeelne kokkuvõte: Lock, G. 2015b. Interdistsiplinaarsus, kunstide integratsioon ja
holistlik pedagoogika. – G. Lock & T. Selke, Muusikakasvatuse filosoofia. TLÜ BFMi kunstide didaktika kesksete mõistete veebipõhine õppematerjal (TLÜ poolne projektijuht teaduskeelekeskuse juhataja dr. Peep Nemvalts; toetaja riiklik Eestikeelse terminoloogia programm
ETP 2013–2017). <https://muusikakasvatus.wordpress.com/moistestik/interdistsiplinaarsuskunstide-integratsioon-ja-holistlik-pedagoogika/> (09.02.2017).
16
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ja õpilaste akadeemilise edukuse toetamisel19, 20 on tugev – ühest küljest
vaieldamatult tunnustatud (nt muusikaga järjepidevalt tegelemine loob
keskendumisharjumuse ja oskuse nii iseendaga kui ka ühistegevuses (ansamblites, orkestrites) toime tulla), teisalt on selle mõju siiski raske hinnata, sest
„muusikaga tegelenud osalejad näitasid kõrgemaid tulemusi juba enne, kui
hakkasid muusikat õppima”21, 22.
Hoolimata asjaolust, et kunstide puhul on peetud interdistsiplinaarsust
iseenesestmõistetavaks ning see on pikka aega (ja eri tasanditel) juba toimiv
nähtus, on kunstivaldkonnad püüdnud hariduse kontekstis jääda seni endiselt
pigem konservatiivseks ja iseseisvaks.23 See sõltumatuse tahe on ka põhjendatud: tõelise professionaalsuse saavutamise eesmärgil tulebki süvenenult
tegeleda vaid ühe valdkonnaga.
Kuna haridusmaastik on rahvusvaheliselt ning eriti interneti- ja digiajastul
muutumas, on nüüdseks ka Tallinna Ülikoolis loodud integreeritud kunsti,
muusika ja multimeedia bakalaureuseõppekava24 ning alates 2016. aasta
sügisest on artikli autorid selle õppekavaga aktiivselt seotud.
Mistahes kunsti loomisel on kompositsiooni25 ning sellega ajalooliselt
ja praktiliselt tihedalt seotud improvisatsiooni26 õpetamine Eesti riiklikesse

Hodges, D. A.; Luerhsen, M. et al. 2005. The Impact of Music Education on Academic
Achievement. Sounds of Learning (SolProject Report). Greensboro, Carlsbad: The University
of North Carolina, International Foundation for Music Research. [Hodges, Luerhsen et al.
2005]
20
Eestikeelne lühikokkuvõte ja tsitaadi tõlge: Lock, G. 2015a. Akadeemiline edukus ja
muusikakasvatuse mõju akadeemilisele edukusele. – G. Lock & T. Selke, Muusikakasvatuse
filosoofia. TLÜ BFMi kunstide didaktika kesksete mõistete veebipõhine õppematerjal (TLÜ
projektijuht on teaduskeelekeskuse juhataja dr Peep Nemvalts; toetaja riiklik eestikeelse
terminoloogia programm ETP 2013–2017). <https://muusikakasvatus.wordpress.com/
moistestik/akadeemiline-edukus-ja-muusikakasvatuse-moju-akadeemilisele-edukusele/>
(09.02.2017). [Lock 2015a]
21
Hodges, Luerhsen et al. 2005, p. 12.
22
Lock 2015a.
23
Lock 2016c.
24
IKUMUMU 2016. Integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia (bakalaureuseõppekava).
Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut. <http://www.tlu.
ee/et/Balti-filmi-meedia-kunstide-ja-kommunikatsiooni-instituut/IKUMUMU> (13.06.2017).
25
Eeldades, et mõistet kompositsioon saab tõlgendada kujutavas kunstis ja muusikas võrdsete
kontseptsioonidena.
26
Improvisatsioon on kujutava kunsti ja eriti tantsu loomisprotsessina iseennesest mõistetava meetodina tunnustatud ja seeläbi osa haridusprotsessist, muusika valdkonnas (ja hariduses) seevastu on see olnud (vaatamata selle teatavasti olulisele mõjule läbi ajaloo) veel kuni
viimase ajani tugevalt piiritletud konkreetse stiili ja valdkonnaga, džässiga.
19
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kunstiõppekavadesse koolides27 ja ülikoolis (konkreetsed ained, seda ka tantsuhariduses) sisse kirjutatud, seevastu konkreetselt muusikaõppekavade28
puhul pole kompositsiooni õpetavat ainet seni ette nähtud29 ja heliloomingu
õpetamine ülikooli tasandil on hoolimata muusikateoreetilisest baasist üsnagi
individuaalne ja subjektiivne. Kompositsiooni (ja improvisatsiooni) õpetus
on tavakoolides viimasel kümnendil toimunud pigem projektide toel, nt
„e-compose Austria” projekt 2011 ja 201230, 31 ning QuerKlang Berlin Saksamaal32 alates 2003. aastast. Viimastega koostöös on sarnane tegevus hiljuti
käivitunud ka Eestis, sh tänu Eesti Arnold Schönbergi Ühingule ja ühinguga
lähemalt seotud kaasamõtlejatele33.
Artikli autorite arendatud ja juhendatud kursusel „Muusikalise ühisloome
praktikum” on arvestatud nii kompositsiooniliste kui ka improvisatsiooniliste
loomismeetoditega. Mõlemas on võrdselt oluline inspiratsioon, kuid komponeerimisel on loojal võimalik esmaseid ideid veel lihvida (muusikalise tulemuse lokaaltasandil) ja arendada (globaaltasandit ehk vormi arvestades).
Improviseerimisel seevastu tuleb hetkes ilmuvaid ideid vahetult kulgemise
käigus rakendada (lokaaltasandil) ja neist omakorda genereerida muusikaline
vorm (globaaltasand), mis eeldab suuremaid kogemusi ja julgust (arvestades,
et terviku üldvorm on varem kokku lepitud).

Innove õppekavad. Õppekava infoportaal (alus-, põhi- ja üldkesk- ehk gümnaasiumihariduse ning kutsehariduse riiklikud õppekavad). <http://oppekava.innove.ee/> (09.02.2017).
[Innove õppekavad]
28
Innove õppekavad.
29
Küll aga on sisse kirjutatud sellega sünonüümselt kasutatud, kuid kontseptsiooniliselt
hägusam mõiste omalooming ja toetatakse ka improvisatsiooni rakendamist õppetöös. Loomulikult tuleb siin välja arvata EMTA kompositsiooni eriala ja ka TLÜ vanades BA õppekavades
olid muusikalise kompositsiooni õpetavad ained (sh Muusikalise kompositsiooni alused).
30
e-compose Austria. SchülerInnen komponieren im Social Web. Institut für Musikpädagogik Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Wilfried Aigner) (09.02.2017).
<http://www.musiceducation.at/uploads/media/e-compose_Projektbeschreibung.pdf>.
31
Aigner, W. 2014. Teacher, Coach, reflective Practitioner or Researcher? Dealing with
Role Conflicts in a Practitioner Research Setting. – The Reflective Music Teacher. European
Perspectives on Music Education, Vol. 3, EAS (European Association for Music in Schools).
Eds. Thomas de Baets, Thade Buchborn. Innsbruck: Helbling, pp. 117–131.
32
QuerKlang. Experimentelles Komponieren in der Schule. Berlin: k&k kultkom Kulturmanagement & Kommunikation. <http://www.querklang.eu/> (09.02.2017).
33
Muusika kompositsiooniõpetus. QuerKlang Eesti: muusika kompositsiooniõpetuse
õppevahendi ja õppekava väljatöötamine (eestvedaja Andrus Kallastu), Eesti Arnold Schönbergi Ühing. <http://www.schoenberg.ee/index2.php/index.php?sitesig=SB&page=SB_030_
Tegevus&subpage=SB_090_QuerKlang> (09.02.2017).
27
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Kursuse rühmatöö viis sammu jagunesid temaatiliselt järgmiselt:
(1) keskkonna- ja igapäevahelide avastamine34, 35,
(2) värvide, kujundite ja sõnade kogemine36, 37,
(3) graaﬁlise partituuri loomine38,
(4) loodud partituuri n-ö tõlkimine muusikasse39,
(5) lõpptulemuse salvestamine40 ja esituse kirjalik reﬂekteerimine.
Kursuse esimeses pooles (M. Mõistlik-Tamme juhendamisel) tegeleti pigem
ﬁkseeritumate ja edaspidi kindlalt kokku lepitud muusikaliste motiivide ja
instrumentide valikuga (lähtudes erinevatest muusikavälistest inspiratsiooniallikatest41) ning tehti terviktulemuse saavutamiseks ja interpretatsioonilis-

Toimus kursuses esimeses pooles, nt käies individuaalselt kampuses ringi ja salvestades
igapäevahelisid, mis aitaksid väljendad mõtteid teemadel minevik („Kuidas tunned end kui
mõtled möödunud aastale?”), olevik („Kuidas tunned end täna, siin ja praegu?”) ja tulevik
(„Kuidas tunned end, kui mõtled alanud aastale?”) ning kasutada seda helidekogumit hiljem
ühisloome käivitajana.
35
Teisel veerandil, nt ühine helirännak (sound walk) kampuses. Ühel osalejal paarist paluti
kogeda kuuldut vaid kõrvade kaudu (olles suletud silmadega ja juhitud paarilise poolt), mida
hiljem üle kuulates taas kogeti ja reflekteeriti verbaalselt ning millest valiti ühiselt välja sobivamaid lõike terviktulemuse vahemängudeks. Ettevalmistuseks oli tarvis lugeda teoreetilist
tausta kuulamise ja live/mitte-live olukorra kohta ning tutvuda helirände kontseptsiooniga
Eesti ja rahvusvaheliste näidete näol.
36
Toimus kursuses esimeses pooles, nt värvide puhul said üliõpilased koduse ülesande tutvuda värvide tähendusega ja värviringiga ning otsida kolme primaar- (kollane, punane, sinine)
ja kolme sekundaarvärvi (oranž, roheline, lilla) jaoks vastavalt: üks pala, kus vastav värv on
pealkirjas või sõnades, üks video, kus vastav värv domineerib visuaalis, kolm inspireerivat
pilti või fotot selle värviga.
37
Toimus kursuses teises pooles, nt kasutati eri värve, kujundeid ja sõnu kolme sammu raames. Sõnade puhul otsiti inspiratsiooni sisuliselt ja vormiliselt erinevatest luuletustest (kõrgpoeesiast tänavakeeleni), mille sisu illustreeriti ja muudeti kõlatasandil muusikaks häälutamise
ja häälitsemise (väänutamise) printsiipide abil (Roomet Jakabi ja Jaan Malini eeskujul) kõlaluuleks ning muusikaliseks vokaalimprovisatsiooniks.
38
Toimus kursuse teises osas, nt joonistati midagi (individuaalselt või üheskoos rühmas),
mida sai interpreteerida eri instrumentidel ja häälel improvisatoorselt (rühma hetkeloominguna) mis tahes viisil graafilise partituuri või muusikaloome inspiratsioonina (see võis
sisaldada ka sõnu, fraase või lauseid). Eelnevalt tutvuti muusika visualiseerimise ja partituuri
põhiprintsiipidega.
39
Eelmise sammu realiseerimine erinevate instrumentide ja häälega.
40
Vaata täpsemalt kõiki viit sammu ainekursuse 2016. aasta kontsert-eksami salvestuse
kommenteeritud näitel: Muusikalise ühisloome praktikum: KONTSERT-EKSAM //
CONCERT-EXAM (03.06.2016). <https://youtu.be/Ulbu5wl8fQQ>.
41
Temaatilised sammud 1 ja 2, mida käsitleti pigem lühemates ja staatilistes, erinevaid tundeid ja abstraktsemaid seoseid arvestavates ühikutes.
34
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tehniliseks lihvimiseks hulga proove, mis liigitab lähenemise pigem kompositsiooni valdkonda.
Kursuse teises pooles (G. Locki juhendamisel) lähtuti sellest, et lõpptulemuse tervikvorm, mis hõlmas ka esimese veerandi jooksul loodut ja harjutatut, ﬁkseeriti suhteliselt varakult plokkidena ja raamistuse printsiibil42,
jättes seejuures lahtiseks, kuidas plokkide sees muusikalist ja inspiratsiooniks
valitud materjali hetkel konkreetselt väljendada ja arendada43. Seega liigitub
taoline lähenemine pigem improvisatsiooni valdkonda.

2.2. Rühmatöö poolt- ja vastuargumendid
Toetudes artiklile „Pros and Cons of Group Work”44, toovad autorid välja
rühmatöö plussid:
(1) ühised tulemused (results in common direction45) – kursuse läbiv mõte,
et muusikaline looming tekiks ühiselt, ületades individuaalseid eelistusi
ja jõudes loomingulisele konsensusele;
(2) jagatakse rohkem ideid (more ideas are shared), mis pakub eri perspektiive arvestades rikast loomingulist keskkonda, milles igal rühmaliikmel
on võimalus enam areneda kui individuaalselt muusikat luues;
(3) suureneb tõhusus (increased eﬃciency) – loovprotsessi faasid jõutakse
kiiremini läbida, sest siis, kui üksikliige võib tunda, et on loomingulises
ummikus, saavad teised rühmaliikmed teda oma ideedega inspireerida
või olla abiks praktilises ja korralduslikus tegevuses;
(4) indiviidi nõrgad küljed korvatakse rühma teiste liikmete tugevate
külgedega (accountability of weak areas), mis võimaldab luua õhkkonna,
kus igaüks saab välja tuua oma tugevad küljed (nt teatud instrumendi või
audio-videoprogrammide valdamine), samas arendada nõrgemaid külgi
(nt hääle kasutus improvisatsioonis), toetudes teistele rühmaliikmetele.

Temaatiline 1. samm teostati sel juhul helirände (sound walk) abil, mis on pigem dünaamiline lähenemine. Helirände salvestised olid edaspidi aluseks elektrooniliselt töödeldud ja
arvutist kõlavatena enamasti fikseeritud vahemängudele – välja arvatud viimane vahemäng,
mis hõlmas ka reaalaja-elektroonilist töötlemist, suheldes osalejate muusikalis-liigutusliku
tegevusega. 2. samm sulandati kokku sammudega 3 ja 4 reaalajas.
43
Siin rakendati samme 3 ja 4, neid lõpptulemusel omavahel kombineerides.
44
Chris, J. 2015. 7 Pros and Cons of Group Work. – Driving Business Connections,
05/30/2015. <http://www.josephchris.com/7-pros-and-cons-of-group-work> (07.01.2017).
45
Siin ja edaspidi sulgudes ja kursiivis ingliskeelsed vasted viidatud allikast.
42
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Rühmatöö kasutamise vastuargumentidena toovad autorid välja järgmise:
(1) mitte-midagi-tegija rühmas (the case of the free-rider), mis kursuse
puhul oli pigem seotud praktikumidest puudumisega ehk kui rühmaliige
puudus (eriti rohkem kui üks kord järjest), tundsid teised, et nad ei saa
kasutada puuduja ideid vmt;
(2) ressursside kadu (loss of resources), kui liiga kauaks jäädakse arutelufaasi ja teostamine viibib, mis kursuse puhul väljendus ajaplaneerimises,
kui diskuteeriti pikalt loovülesande sisu üle ja liiga vähe jäi aega ülesande
teostamiseks;
(3) konﬂikt rühmaliikmete vahel (conflict among team members), mis ei
võimalda rühmana edukalt toimida ning mõjutab seeläbi kõiki liikmeid,
isegi siis, kui nad pole otseselt konﬂiktiga seotud (selle kursuse juures ei
täheldatud).
Kursuse ülesehitamine loomingulise rühmatöö vormis on õppejõule ja üliõpilastele väljakutse, milles on nii poolt- kui ka vastuargumente. Siiski on vaja
21. sajandi õppuritele pakkuda võimalust arendada oma meeskonnatööoskust
ning ühisloome kogemust, kuigi rühmatöö puhul on näiteks probleeme mh
hindamise aspektis. Oluline on mõista, et ennastjuhtivaks õppijaks arenemise teel on vastutav roll kanda õppejõul ja õpisituatsioonides väljapakutaval
õpetamisstiilil.

2.3. Ennastjuhtiv õppija mõtlemis- ja kognitiivsete
stiilide kontekstis ja õppejõu roll selles
„Ennastjuhtivaks õppijaks ei sünnita, selleks arenetakse”46. Samuti on oluline mõista, et ennastjuhtiv õppija ei viibi õpiprotsessis isoleeritult, vaid teda
mõjutab ka õppejõud, kes võib olla õppija ennastjuhtivaks kujunemisel nii
toetaja kui ka takistaja. Eriti tähtsaks osutub see ühisloome rühmakontekstis. Grow47 on oma astmelises enesejuhtimise õpimudelis (staged self-directed learning, SSDL) välja toonud nelja õppija (õpiastmed) ja nelja õppejõu

Märja, T.; Lõhmus, M.; Jõgi, L. 2003. Andragoogika. Raamat õppimiseks ja õpetamiseks. Tallinn: Ilo, lk 52. [Märja, Lõhmus, Jõgi 2003]
47
Grow. G. 1991. Teaching Learners to be Self-Directed. – Adult Education Quarterly,
Vol. 41, No. 3, Spring 1991, pp. 125–149. [Grow 1991]
46
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(õpetamisstiilid) tüübid, lähtuvalt sellest, millisel määral õppejõud oma rollis
õppija enesejuhtimist toetab (vt joonis 1)48, 49.

Joonis 1. Õppija enesejuhtivus seoses õppejõu õpetamisstiiliga (eesti keeles ja visuaalselt
täpsustatud artikli teemat silmas pidades, Grow 1991)

Joonis 1 on multidimensiooniline ja dünaamiline (st protsessis pidevalt
muutuv)50. Mudel on arendatud olukorrapõhise juhtimismudeli (situational
leadership model, P. Hersey, K. Blanchard) põhjal51, mis rõhutab juhtimise
ja seega ka õpetamise ja õppimise sõltumist olukorrast. Üldiselt saab kahe
faktori suhet visualiseerival, ruudustiku printsiibil kujutatud joonisel jälgida
eri suundi: vertikaalsuunas (lahtrite tasand) saame jälgida õppija enesejuhtimise määra (alt üles kasvavalt): õppejõust sõltuvast ehk ennast mittejuhtivast
õppijast kuni huvitatud õppija ning kaasatud ja ennastjuhtiva õppijani.

Grow 1991, p. 137.
Sama joonise eestikeelset lihtsustatud versiooni pakuvad Murulaid, T; Kirikal, H. 2013.
Täiskasvanud õppija kui ennastjuhtiv õppija. <http://lvrkk.ee/kristiina/Heve_Kirikal/andragoogika/tiskasvanud_ppija_kui_ennastjuhtiv_ppija.html> (07.01.2017).
50
Selles sisalduvat informatsiooni, võimalusi ja trajektoreid on raske kujutada vaid kahedimensiooniliselt tasapinnaliselt ja halltoonides.
51
Grow 1991, p. 126.

48
49
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Horisontaalsuunas jälgime õppejõu rolli ja selle seotust õppija tegevusega (vasakult paremale kahanevalt)52: alates õppejõust kui vaieldamatust
autoriteedist (authority, coach), kes tegeleb õppijale konkreetsete ülesannete andmise ja nende otsese tagasisidestamisega (olles seega üsna aktiivses
rollis), motivaatorist (motivator, guide), kelle ülesanne on inspireerida, juhtida ühiselt õppijaga koos toimivaid protsesse, kes seab eesmärke ja kasutab-pakub õppimisstrateegiaid (tema roll on algul aktiivsem, kuid see võib
muutuda protsessi jooksul vähem aktiivseks) kuni juhendajani (facilitator),
kes meie hinnangul pakub ühiseks koostoimeks soodustavat vaimset ning
tehnilist ja ruumilist keskkonda, kes osaleb õppijatega võrdsel tasandil53 ja
n-ö monitoorib (jälgib, hoiab silma peal, vajaduse korral sekkub ja abistab)
protsesse ning mentorini (consultant, delegator), kelle roll on meie silmis
kõige passiivsem54 ja kelle poole õppija pöördub, kui ta ise soovib55.
Kui liikuda joonisel alumiselt keskmiselt hallilt ruudult, mis näitab, et
õppija sõltubki autoriteetsest õppejõust (st nende mõtlemisstiilid ühtivad),
ruuduni diagonaalselt ülespoole, näeme, et õppejõu ja õppija mõtlemisstiilid ühtivad. Visualiseerisime keskmised ruudud eristuvalt tugevama halli
tooniga, väljendamaks asjaolu, et nendes olukordades toimib loominguline
rühmatöö koos õppejõuga akadeemilises kontekstis meie silmis kõige paremini. Sellistel juhtudel saab ühistööd hinnata, mitte konvergentselt ja ühepoolselt (õppejõud hindab piiratud ülesannete täpset sooritust), vaid arvestada divergentseid lahendusi, õppijate omavahelist kujundavat hindamist ja
arengut. Selles protsessis jääb õppejõud piisaval määral seotuks, et hinnata
protsessi, mitte ainult tulemust.
Mõtlemisstiilide ühtivuse korral on õppija ja õppejõu koostöö kõige edukam, toimivam ja sujuvam. Kui mõtlemisstiilid hakkavad mingitel põhjustel
erinema, pigem ühtivad või ei ühti, on koostöö vähem edukas (helehallid
ruudud – pigem ühtib), häiritud (valged ruudud – ei ühti) või isegi konfliktne ega ühti absoluutselt (joonise diagonaaltekstuuriga ääreruutudes).
Esimesel juhul (enesejuhitud õppija vs. autoriteetne õppejõud) paneb õppur
autoritaarse õppejõu mõtlemisstiili n-ö pahaks, teisel juhul (sõltuv õppija vs.
Õppejõu rolli täpsustavad iseloomustused on pärit: Grow 1991, p. 129 (joonis 1), kuid
käesoleva artikli autorid on neid omalt poolt täiendanud enda arusaamu lisades.
53
Grow näeb selles mh seminari vormi ja liigitab siia ka rühmaprojekte.
54
Grow liigitab selle alla doktoritööde juhendamist, iseseisvat tööd või enesejuhitud uurimisrühmi.
55
Selline õppejõud annab edasi suurema hulga või kogu vastutuse õppijatele, mis võib nö
negatiivselt tähendada (aga ei pea), et õppejõud kaugeneb ühistööst ega tea enam, millega
tegeldakse.
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mentor) paneb õppija n-ö pahaks, et talle on antud vabadus, milleks ta ei ole
veel valmis56.
Enesejuhtimise kontekstis peaksid osalised (õppejõud ja õppijad) olema
teadlikud õppurite individuaalsetest õpistiilidest, millest tuntumad on nn
visualiseerija-verbaliseerija hüpotees, mida on peetud kas kognitiivseks stiiliks (viis, kuidas õppijad töötlevad ja representeerivad informatsiooni) või
õpieelistuseks (kuidas õppematerjalid on õppijale esitletud). Teisisõnu eelistab visualiseerija õppimisprotsessis visuaalset, verbaliseerija sõnalist materjali.57, 58
Samuti räägitakse selles kontekstis mõtlemisstiilidest. Siinjuures eristatakse eeskätt mentaalse enesevalitsemise (mental self-government) kaht
tasandit: globaalne stiil ja lokaalne stiil. Globaalse stiiliga inimene mõtleb
suurelt ja abstraktselt, lokaalse stiili puhul keskendub pigem konkreetsetele detailidele59. Mentaalsel enesevalitsemisel on samuti kaks perspektiivi:
sisemine ja välimine. Sissepoole orienteeritud õppijal on kalduvus eelistada üksinda töötamist, väljapoole orienteeritul meeldib töötada eri etappides rühmas või interaktsioonis teistega60. Põhjuslikku seost mõtlemisstiili
ja õpetaja õpetamisstiiliga pole leitud, kuid mõlemad on siiski teineteisega
seotud61, 62: muutus õpetaja õpetamisstiilis võib endaga kaasa tuua muutuse mõtlemisstiilis ja vice versa. On leitud, et õppijad on peale enda mõtlemisstiiliga sobiva õpetamisstiili avatud ka teistele õpetamisstiilidele ning
mõtlemisstiilist sõltub nende arusaam, milline on efektiivne õpetaja63.
See tähendab, et nendel juhtudel nõuab õppejõud õppijalt suuremat enesejuhtimist (aktiivsust) kui viimane suuteline, samas teisel juhul lukustab ta aktiivse ja võimeka ennastjuhtiva
õppija vabadust piirava autoritaarsusega.
57
Mayer, R. E.; Massa, L. J. 2003. Three Facets of Visual and Verbal Learners: Cognitive Ability, Cognitive Style, and Learning Preference. – Journal of Educational Psychology,
Vol. 95, No. 4, pp. 833–846.
58
Kollöffel, B. 2012. Exploring the relation between visualizer–verbalizer cognitive styles
and performance with visual or verbal learning material. – Computers & Education, Vol. 58,
pp. 697–706.
59
Zhang, L-f; Sternberg, R. 2002. Thinking styles and teachers’ characteristics. – International Journal of Psychology, Vol. 37 (1), pp. 3–12. [Zhang, L-f, Sternberg 2002]
60
Sternberg, R.; Grigorenko, E. L.; Zhang, L-f. 2008. Styles of learning and thinking
matter in instruction and assessment. – Perspectives on Psychological Science, Vol. 3, No. 6,
pp. 486–506. [Sternberg, Grigorenko, Zhang 2008]
61
Zhang, Sternberg 2002.
62
Zhang, L-f. 2002. Thinking styles and modes of thinking: Implications for education and
research. – The Journal of Psychology, Vol. 136, No. 3, pp. 245–261.
63
Zhang, L-f. 2004. Teaching styles: university students’ preferred teaching styles and their
conceptions of effective teachers. – The Journal of Psychology, Vol. 138, No. 3, pp. 233–252.
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Sellest lähtuvalt soovitatakse viit spetsiiﬁlist strateegiat64, mida õppejõud võivad rakendada, et näidata oma loovat, mittekonformset, kriitilist ja
globaalset mõtlemisstiili: (1) kasutada rohkem projektipõhist hindamist65,
(2) integreerida enam uut materjali66, (3) võtta aktiivsem hoiak selle suhtes, mida õpetatakse67, (4) julgustada oma õppijaid olema enesekindlamad68,
(5) laiendada oma kogemusi formaalsetest piiridest välja69. Kui õppejõud on
teadlik enda mõtlemisstiilist, võimaldab see tal paremini sõnastada, millised on tema ootused üliõpilastele. Õppejõud peaksid teadvustama õppijatele
nende endi mõtlemisstiile, mis võimaldab paremini aru saada, mida õppejõud
soovib (väljendada). Mõtlemis- ja kognitiivsete stiilide puhul tuleks arvestada järgmiste aspektidega: 1) muuta üliõpilaste arusaamu edust ja ebaedust,
2) muuta õppejõu ootusi, 3) parandada õppimisel üliõpilaste enesetunnet ja
suurendada motivatsiooni, 4) muuta õpetamis- ja hindamismeetodid mitmekesisemaks, 5) rikastada üliõpilaste kogemusi, 6) edendada üliõpilaste arengut, 7) mudeldada efektiivseid mõtlemisstiile (eeldab, et õppejõud on oma
mõtlemisstiilides, õpetamisel ja hindamisel paindlik).70
(1) Üliõpilane individuaalselt: Kuidas üliõpilane saab seatud ülesandega
hakkama, nt kas ta kasutab oma instrumenti (mida ta valdab või mis talle
kuulub) või enda jaoks võõrast instrumenti (mida ta ei valda või mis talle
ei kuulu). Kas ülesanne on talle lähedane (tuttav) või võõras (ei tunne, ei
saa aru) jms? Arvestama peab seda, kui regulaarselt ta praktikumidest osa
võtab.
(2) Üliõpilane rühma liikmena: Kuidas rühmaliikmed omavahel suhtlevad,
kes keda aitab, toetab, õpetab, juhendab (enda oskuste rakendamine teiste
heaks, õppimine õpetamise kaudu printsiibil) jms, kuidas nad teineteist
selles protsessis õppejõu sekkumiseta juhivad.
Zhang, Sternberg 2002, p. 10.
Projektipõhist hindamist rakendab ka siin artiklis tutvustatud kursus.
66
Uus materjal artiklis kirjeldatud kursusel on erinevate kunstide, sõna ja liikumise ning
digitaalsete helitöötlusvahendite kaasamine, vastandamine ja sünteesimine.
67
Käesoleva kursuse puhul on õppejõud võtnud aktiivse hoiaku kaasata interdistsiplinaarsust
ja avardada seeläbi enda ja oma üliõpilaste piire, seevastu õppejõudude aktiivsust püüame
kursuse jooksul pigem vähendada, et arendada üliõpilaste enesejuhtimist.
68
Üliõpilaste enesekindlust suurendadakse kursuse raames just enesejuhtimise võime arendamisega.
69
Artikli autorid laiendavad pidevalt oma kogemusi väljaspool ülikooli mh loomingulise
tegevusega, nt mängides üheskoos improviseerivas duos „Sounds Playful” (<http://www.marit.
ee/ee/top/loominguline-tegevus/sounds-playful-1/>) ning osaledes interdistsiplinaarses kunstirühmituses LAIK (Gerhard Lock. <https://www.facebook.com/LAIK-495481393884046/>).
70
Zhang, Sternberg 2002, p. 11.
64
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(3) Kursuse juhendaja roll protsessis: Soovituslikult võiks juhendaja protsessi algul olla motiveerija, edaspidi aga võtta juhendaja (st keskkonna
ja tingimusi pakkuja ja jälgija) rolli. Mingites olukordades, kui üliõpilased on protsessi käigus juba muutunud rohkem ennastjuhtivaks (seda
kas üksikute liikmete juhtimisel või rühmana tervikuna), saab õppejõud
veel rohkem tagasi tõmbuda ja anda lõpufaasis vastutuse valmiva ühisloomingu eest osaliselt või täielikult üliõpilastele71.
Õppejõu rolli õppimisprotsessis tähtsustab mitmetahuliselt mh saksa LDL
(Lernen durch Lehren ehk õppimine õpetamise kaudu) ja nn meta LDL
didaktilised kontseptsioonid. See võimaldab õppijatel omandada võtmepädevusi loovamalt, sõltumatult ja enesekindlalt. Võtmepädevuste hulgas on
meeskonnatööoskus, kommunikatiivsed oskused, kompleksne mõtlemine,
pädevus otsida ja leida informatsiooni, uurimuslik hoiak ja käitumine,
esitlemisstiilide kasutamise oskus, projekti juhtimise ja internetis orienteerumise pädevus, informatsiooni struktureerimise ja teadmiste genereerimise täpsus, usalduse ja kannatlikkuse oskus. Õppejõu roll on teha eelvalik
ja soovitada teemasid, anda nn ekspertõppijatele juhtnööre, arvestades
didaktilisi võimalusi ja sisulisi vajadusi, assisteerida ekspertõppijaid nende
ettevalmistusel ja õpetamistöös, jälgida õppimisprotsessi ning kindlustada,
et võimalikest probleemidest hoolimata oleks iga õppija lõpuks kaasatud.
Õppejõudu ja õppijat käsitletakse partneritena, hierarhia nende vahel ei
tohiks olla liiga suur. Õppimisel õpetamise kaudu toimub teadmiste ülekanne
n-ö õppijate endi keeles, suhtlemisaktiivsus on suur, meeskonnatöö toimib,
avastamise ja mõistmise ning teadmiste ülekande tase on kõrge, võrreldes
ülesannetega, kus peab lihtsalt nõutut taasesitama.72 Ühisloome praktikumide korralduslikest ja sisulistest iseärasustest73 lähtudes peame käsitlema ja
hindama üliõpilast nii individuaalselt kui ka rühmaliikmena ja olema teadlik
enda rollist selles protsessis.
Viimane nõuab õppejõult teadlikku distantseerimisoskust, et vältida enda arvamuse liigset
pealesurumist.
72
Grzega, J.; Schöner, M. 2008. The didactic model LdL (Lernen durch Lehren) as a model
of preparing students for knowledge societies. – Journal of Education for Teaching (JET),
Vol. 34, p. 169, 171. <http://www.joachim-grzega.de/GrzegaSchoener-LdL.pdf>.
73
Korralduslikult: kursuseprogrammis määratud praktikumide sagedus ja toimumisaeg;
sisuliselt: meie-loovusele rõhuv printsiip, mis ei välista mina-(ehk individuaalset) loovust, kuid
mis on väljakutse eritausta ja erisuguste kogemustega osalejatele: üldiselt loomega esmakordselt
kokkupuutuv üliõpilane peab kõigepealt loovuse eneses aktiviseerima, loometöös juba kogenud üliõpilane (kes on nt harjunud individuaalselt looma, mis on omakorda n-ö traditsiooniline, 19. sajandi geeniuse esteetikast tulnud, endiselt valitsev loomeisiku kujund) seevastu peab
mõnevõrra ümber orienteeruma, et arendada ühisloome puhul välja meeskonnatööoskused.
71
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3. Rühmatöö hindamine
3.1. Rühmatöö hindamiskriteeriumid ja -strateegia
Loovtegevuse puhul lisandub rühmatöö rakendamisel olulise aspektina
hindamine – kuidas hinnata iga üksiku liikme panust ühisloomesse? Kuidas
toetada õppija enesejuhtimise oskuse arenemist kogu õppeprotsessi jooksul?
Kuidas motiveerida igat õppurit osalema regulaarselt kursuse praktikumides,
mis on rühmatöö õppevormi alustingimus?
Esitame meie kogemuse, kus kasutasime järgmisi töövorme ja hindamiskriteeriume:
(1) ettevalmistav kodutöö, mille eesmärk on luua taustsüsteem ning genereerida ideid järgneva praktikumi rühmatööks (arvestus: maksimumpunktid korrektselt ja õigeaegselt esitatud töö eest; vähendatud punktid
pärast tähtaega esitatud töö puhul);
(2) praktiline rühmatöö, mis tugineb eelnevale kodutööle (arvestus: maksimumpunktid osalemise eest);
(3) videosalvestus ühisloomest, mille eesmärk on ﬁkseerida rühmatöö tulem
(arvestus: maksimumpunktid osalemise eest);
(4) kirjalik tagasiside, mille eesmärk on reﬂekteerida pikemat protsessi ning
selle tulemit, kasutades sh loodud videosalvestusi (arvestus: maksimumpunktid korrektselt ja õigeaegselt esitatud töö eest).
Järgnevad põhimõtted rühmatöö hindamiseks on pärit artiklist „Assessing
Group Work”74, mis rõhutab nii protsessi kui ka lõpptulemuse hindamise
vajalikkust. Samuti peab rühmatöö tulemus olema individuaalselt hinnatud,
millega seoses tõstatub küsimus õiglusest ja võrdsusest. Keerukamaks teeb
asja see, et ei grupiprotsessid ega isiklik panus pruugi olla lõpptulemuses
nähtavad. Kuid toetudes alljärgnevale neljale põhimõttele, peaks õppejõul
olema võimalik rühmatööd hinnata:
(1) Hinda protsessi, mitte ainult tulemust (assess process, not just product) – oluline on üliõpilastele selgitada, kuidas protsessi teatud aspektide
hindamine (nt kodutööde tähtajaks esitamine vmt) on kursusel reguleeritud. Autorid kasutasid selleks mõlema semestripoole alguses tabeli
kujul hinde moodustamise ülevaadet (vt tabel 1), kus oli kirjeldatud nii
hindamisviisi, maksimumtulemust kui ka osakaalu lõpphindes koos
tähtaegadega. Kuigi eraldi võttes olid kõik komponendid mitteeristaval
Assessing Group Work. – Enhancing Education Home. Carnegie Mellon University. <http://www.cmu.edu/teaching/assessment/howto/assesslearning/groupWork.html>
(07.01.2017).
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skaalal hinnatud arvestatud või mittearvestatud, tuli lõpphinne eristav,
peegeldades nii üliõpilase tegelikku panustamist ja osavõttu ühisloomest
(rühmatööd, terviku salvestamised) kui ka tema individuaalset tööd praktikumiks valmistumisel (kodutööd) ning loome tulemuse üle kirjalikult
mõtiskledes (reﬂeksioonid).
Vajadus eristava hindamise järele loovainete puhul tugineb ülikooli soovist
võimaldada üliõpilastel kvaliﬁtseeruda eri stipendiumitele (sh tulemusstipendiumile75), mille pingerea loomiseks kasutatakse keskmist kaalutud
hinnet. Arvestusel saadud tulemust „arvestatud” keskmise ega kaalutud keskmise hinde arvutamisel ei kaasata76, kuigi ka mitteeristava hindamisega lõppevate kursuste puhul peab õppejõud detailselt kirjeldama miinimumnõuded
baastaseme hindamiseks77. Teatud mõttes on tabelis 1 välja toodud hindamisstrateegia omamoodi kompromiss kursuse sisulise (mitteeristava) ja vormilise
(eristava) hindamisprintsiibi vahel78, millesse on lisatud protsessi hindamine
(kas tudeng osaleb rühmatöös; teeb kodutööd õigeaegselt jne). Valitud miinimumlävend (51%) positiivse tulemuse saamiseks on autorite arvates optimaalne, kuna tulemus allpool seda näitab üliõpilase ebapiisavat osalust kursuse eri komponentides (rühmatöö, kodutöö, salvestus, reﬂeksioon).
Tabel 1. Ülevaade kursuse hindamisstrateegiast
Tegevus/Osalus:

Hindamisviis (% koondhindest, maks 200 punkti)

kuus rühmatööd

arvestatud = á 10 punkti (maks 60 p)

kuus kodutööd

arvestatud / tähtajaks esitatud = á 10 punkti (maks 60 p)
hilinenud kodutöö = á 5 punkti

kaks kirjalikku refleksiooni

arvestatud = á 15 punkti (maks 30 p)

kaks terviku salvestamist, sh
kursuse kontserteksam79

arvestatud = á 25 punkti (maks 50 p)

79

Tulemusstipendium. – Tallinna Ülikool. <http://www.tlu.ee/et/opingud/toetused-ja-stipendiumid/Tulemusstipendium--Scholarship-based-on-study-results> (02.06.2017).
76
Hindamissüsteem. – Tallinna Ülikool.
<http://www.tlu.ee/et/opingud/Oppeinfo/Hindamissysteem> (02.06.2017).
77
Pilli 2009, lk 5–7.
78
„Kui hindamiskriteeriumides kajastada vormilisi nõudmisi, mõjutab nende täitmine või
mittetäitmine tulemust.” Vt Pilli 2009, lk 15.
79
Enne lõppkontserti toimus prooviesinemine õpetajakoolituse seminari raames, kus rühm sai
katsetada valmisolekut kontserteksamiks.
75
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(2) Palu üliõpilastel hinnata nende enda panust rühmatööse (ask students
to assess their own contribution to the team) – küsitlused enesehinnangu
kohta aitavad tudengil ise hinnata oma panust rühmatöö arengusse.
Autorid kasutasid selleks kirjalikku juhendit kursuse keskel, mis sisaldas
nii reﬂeksiooni tehtud tööle, tudengi individuaalset panust kui ka tema
hinnangut teiste rühmaliikmete panuse kohta. Kursuse lõpus olid selleks
vabamas vormis tagasisideküsitlus kursuse kui terviku (esimeses pooles osaterviku) ja toimunud kontserteksami kohta (kasutades alusena mh
salvestatud eksamivideot).
(3) Võta üksikisikud vastutusele (hold individuals accountable) – oluline
on motiveerida rühmaliikmeid individuaalselt ning näidata neile, et ka
üksikpanus on oluline ning õppejõud märkab ja hindab seda. Käesoleva
artikli autorid kasutasid selleks praktikume ettevalmistavaid kodutöid,
mis olid järgneva praktikumi aluseks ning mille tähtajaks esitamine oli
äärmiselt oluline (seetõttu tähtajast hiljem esitatut hinnati vaid poolte
punktidega).
(4) Palu üliõpilastel hinnata nende grupidünaamikat ja rühmaliikmete
panust (ask students to evaluate their group’s dynamics and the contributions of their teammates) – alati ei ole kõik grupiprotsessid õppejõule
nähtavad. Samuti võib tähelepanuta jääda rühmaliikmete (osaline) passiivsus mingites aspektides, mis tegelikkuses on lõpptulemusega oluliselt
seotud. Käesoleva artikli autorid rakendasid siin juba eelnevalt punktis
2 välja toodud kirjalikku tagasisidet, kus üliõpilased said (teiste tudengite jaoks) anda tagasisidet oma rühmakaaslaste panuse kohta, toetudes
mh küsimusele „Mida õppisid oma rühma liikmetelt kui muusikutelt
ühisloomingu protsessis?” Kuigi küsimus oli esitatud positiivses võtmes,
tuli sealt liikmete kohta, kellelt ei saanud või oli raske midagi õppida või
kes ei panustanud selleks piisavalt80, välja ka konstruktiivset kriitikat.
Osavõtu aktiivsust käsitleme järgnevalt: kui tudeng on praktikumis nõuetele
vastavalt kohal, on siiski (hoolimata üliõpilase eeldatavast eneseaktiivsusest) ka õppejõul vastutus teda (vajaduse korral ka aktiivsemalt) juhendada,
toetada, motiveerida – võttes seega osaliselt taas juhendaja ja motiveerija
aktiivsema rolli, mitte jäädes passiivsemasse mentori rolli. Kuidas saavutada
tasakaal, et üliõpilane jätkuvalt areneks ennastjuhtivaks ja õppejõud ei võtaks
taas liiga aktiivset rolli? Praktikumi sisukomponentide (sh ka iseseisvate
kodutööde) hindamisel tuleb anda üliõpilasele võimalikult maksimaalseid
80

Üliõpilaste tagasisidet vaata täpsemalt alapunktis 3.2.
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osapunkte, sest nt 10 punkti sees on tegelikult võimatu diferentseerida, selleks vajalikke kriteeriumeid tuleks kirjeldada juba liigse detailsusega. Pealegi
on loominguliste ülesannete sooritamine divergentne, õppejõud ei oota ainult
ühte konkreetset lahendust või selliseid lahendusi, mida tema oma kogemuste
põhjal ootab või on läbi proovinud, vaid ka selliseid, millele ta eelnevalt (eri
põhjustel) ei mõelnudki.
Selleks, et tagada kõigile sarnane ja võrreldav sooritus (miinimumlävendi
ületamine), palusime puuduste korral üliõpilasel ülesannet parandada, kuni
see vastab nõuetele. Kindlasti saab mõni üliõpilane ülesande sooritatud juba
esimesel katsel või esitamisel. Teiste üliõpilaste puhul seevastu võib juhtuda,
et nad kas ei saa esimesel korral kohe hakkama või ei saa piisavalt määral
ülesandest aru, vajades seega kujundavat ja protsessipõhist n-ö vahehindamist, mis nõuab õppejõult individuaalsemat lähenemist vastavale sooritajale,
mis on loomeülesannete puhul oluline komponent. Hästi toimivas rühmas
tasakaalustub esmasel katsel hakkama saavate ja rohkem aega vajavate üliõpilaste suhe mõistlikkuse piires, suurepäraselt toimivas rühmas võtavad
õppejõu rolli eri komponentides (lisaselgitused, abistamised, vahehindamine)
enda peale ka teised rühmaliikmed.
Alternatiiv on paluda üliõpilastel ise koostada rühmtöö hindamiskriteeriumid, mille plussiks on sellega kaasnev diskussioon aktsepteeritavatest käitumisnormidest rühmatöös (ja kursusel üldiselt). Näitena võib tuua Flindersi
ülikooli üliõpilaste välja toodud kuus kriteeriumit: (1) koostöö, (2) osavõtt,
(3) panus, (4) suhtlemine, (5) efektiivselt töötamine, (6) vastutus81. Need on
piisavalt avarad kriteeriumid, et sobida enamikule rühmatöödele, kuid tähtis
on, et seda peaksid tähtsaks ka üliõpilased ise. Kui õppejõud just ei korralda
eraldi diskussiooni ajurünnaku vormis, siis kindlasti on oluline need aspektid
üliõpilastega kursuse alguses läbi rääkida ning koostada hindamine selliselt,
et see toetaks koostööd, osavõttu, efektiivselt töötamist, suhtlemist ja panust
(autorite kursusel rühmatöödes osalemine) ja vastutust (kodutööde õigeaegne
sooritamine, terviku salvestamiseks valmistumine, salvestusel osalemine).
Individuaalselt hinnatavad kriteeriumid paiknevad individuaalselt sooritatavate sisuliste kriteeriumidena ettevalmistavates kodutöödes ning individuaalselt ja kirjalikult küsitud reﬂeksioonides (vt tabel 1): kodutöid on kursuse mõlemas pooles kolm, kõigile neist antakse 10 punkti (30 punkti ehk
30%), kirjalikku reﬂeksiooni küsitakse mõlemas kursuse pooles üks kord (15
punkti ehk 15%). Sellele lisanduvad formaalsed kriteeriumid, nagu kohalAssessment Criteria for Groupwork. – Flinders University. <http://www.flinders.edu.au/
teaching/teaching-strategies/assessment/assessment-criteria-for-groupwork.cfm> (07.01.2017)
81
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olek põhitingimusena, et rühmatöö saaks üldse toimuda ja moodustuks lõpptulemus: rühmatööst aktiivne ja enda võimete ja huvidega haakuv (samuti
enesejuhtimise oskusi arendav) osavõtt (praktikume on mõlemas kursuse
pooles kolm, kõigile neist 10 punkti (30 punkti ehk 30%). Tervik salvestatakse kursuses mõlemas pooles – kursuse lõpuks leiab see aset kontserteksami ehk autentse loome esitamissituatsioonina (25 punkti ehk 25%). Seega
saab 45% mõlemas kursuse pooles hinnata üliõpilaste n-ö klassikalise individuaalse sisutöö põhjal82 ning 55% igas veerandsemestris üliõpilaste osavõtu
põhjal83, mille eesmärk on ühine sisutootmine ning mis eeldab ja arendab
enesejuhtimise oskusi rühmakontekstis.
Üliõpilane saab selle hindamissüsteemiga oma hinde hõlpsasti ise kujundada, olles: a) mitte liiga kitsendatud sisuliselt, sest ülesanded on loomult
divergentsed ja arvestavad asjaolu, et need ei pruugi võrdselt olla vastavuses
tema mõtlemise ja kognitiivse stiiliga; b) ühisloome eeldabki loomuldasa
ühist tegutsemist, üliõpilane, kes selle vajalikkust tunnetab ja aktiivselt
osaleb, võidab automaatselt vajalikud punktid positiivse hinde saamiseks,
sooritades seega õpiväljundi ja tajudes õpiprotsessi autentsel viisil84. Viimane
peaks suurendama tema enesejuhtimise arengut ning motiveerima teda rohkem kui formaalkonteksti ühesuunalised (konvergentsed) ülesanded, kus ta
osaleb võrdlusmastaabis teistega, kes on kõik individuaalsed isiksused. Kuna
kvantitatiivne võrdlusmastaap ühisloomes ei tööta, sest nivelleerib sisuliselt
ja formaalselt (rühmatöö iseloom) ühisloome jaoks vajalikku individuaalset
panust, on vaja rakendada eelkirjeldatud strateegiat.
Kursuse hinne kujuneb protsendiliselt kõikide komponentide punktide
teisendamisel (51% on E ehk viimane positiivne hinne) ja üliõpilasel on võimalik kursus läbida positiivse hindega isegi juhul, kui ta on olnud semestri
ühel või teisel poolel vähem aktiivne85. Peale selle toimub ühisloome praktikumi jooksul õppimine mitmel eri tasandil, seejuures kõige vähem traditsioonilisel tasandil õppejõud-õppur, vaid pigem õppuritel omavahel (k.a

Arvestuse printsiibil, millel on protsendiline kaal terviku hindamisel.
Taas arvestuse printsiibil, millel on protsendiline kaal terviku hindamisel.
84
Mitteformaalses elus tekitaksid siin hinnatud komponendid iseenesest probleeme ja rühm
reguleeriks puudumisi jms probleeme sarnasel viisil, ilma hinnete andmiseta.
85
Näiteks kui ta saab esimesel veerandil punkte 100%, kuid teisel veerandil on oluliselt
vähem aktiivne (või vastupidi), saab ta siiski ületada 51% lävendi. Või ta on olnud mõlemal
semestril vähem aktiivne, pole sooritanud rühmatööks vajalike kodutöid korrektselt (mille
tagajärjel kaotab ta tingimustes eelnevalt kindlaks määratud 50% võimalikest punktidest –
sellega kindlustame, et üliõpilase tegevus hoolimata hilinemisest saab siiski arvestatud, ehkki
see nt jõudis hiljem, kui rühmatöö seda eeldas) jne.
82
83
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õppimine õpetamise kaudu), mis omakorda on lähedasem autentsele ja mitteformaalsele olukorrale väljaspool kooli.

3.2. Üliõpilaste tagasiside
Üliõpilaste tagasisidet kirjaliku reﬂeksiooni vormis küsiti kokku kahel korral:
semestri keskel ja lõpus. Alljärgnevalt toome välja temaatilise valiku, milles
tuleb välja üliõpilaste hoiak (1) loomeprotsessi, sh individuaalsete kodutööde, (2) grupiprotsesside, (3) õppejõu rolli ja osatähtsuse, (4) üliõpilase
enesejuhtimise, (5) terviktulemuse, (6) lähtematerjali, (7) rühmatöö vormi,
(8) rühmakaaslaste, (9) koostöö, (10) enesearengu suhtes.
Semestri jooksul oli üliõpilastel iga kahe nädala tagant üks kirjalik töö,
mille õigeaegne sooritamine andis maksimumpunktid ning oli alus järgnevale
praktikale, kus toimus kodutööde teemal seminarivormis vestlusring. Üliõpilased tõid välja, et osad kodutööd võtsid rohkem aega, kuna olid harjumatud.
Oli üliõpilasi, kes oleksid soovinud veel enam piire, kuid ka neid, kelle meelest olid kodutööd üpris raamitud ning nad soovisid enam vabadust. Siiski
on teatud kriteeriumite kasutamine ja kodutööde juhenditele toetudes mitteeristav hindamine oluline moment õppejõu jaoks, kuidas „mõõta mõõtmatut”
loomeprotsessis, sh individuaalsetes kodutöödes.
Kodutööd olid üpris mahukad, kuid samas huvitavad. Eriti meeldis mulle
kujundite kodutöö – see aitas mõelda muusikast ka kujunditena. See töö jättis
ka suurema loominguvabaduse, värvide kodutöö aga seadis kindlamad raamid ja oli paras pähkel. Väga meeldis mulle ka töö tekstidega – see aitas
mõelda sellele, mis on enda jaoks oluline ning leida ja mõtestada seda teiste
muusika kaudu. Sobiv oli see, et kodutöö ei olnud igaks korraks, vaid üle
nädala.

Rühma suurus mängib rühmatöös olulist rolli, nt küsimuste puhul, kuidas
grupiprotsessid käivituvad, kuivõrd rühma liikmed saavad üksteiselt loovaid
ideid ja lahendusi, millistele tugevatele külgedele saab toetuda jne. Ka juhendaja jaoks on oluline teada rühma suurust, et siis vastavalt juhendamist reguleerida või otsustada, kas kursus üldse avada. Üldiselt jäädi kuueliikmelise
rühmaga rahule, kuid toodi ka välja, et tegelikult polnud nii palju tudengeid
kunagi kohal ning osad leidsid, et suurem rühm tähendanuks ka suuremat
mitmekesisust, millest võis kohati puudu jääda:
Kahjuks reaalselt kohal meid kunagi nii palju ei olnud. Minu arvates oleks
piisav, kui oleks kohal 6–7 inimest või vähemalt 5. Ma tundsin, et kui meid oli
tavaliselt kohal 4, oli see natukene vähe.
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Samas õpetas taoline „voolavus”, et tuleb olla loomingulises mõttes hetkes
kohal ja teha tööd just nendega, kes samuti on kohal:
Mulle väga meeldis rühma suurus ja ei häirinud, kui meid vahel oli ainult 3.
Lugu rullus lahti just täpselt nendega, kes kohal parajasti olid, see oli väga
huvitav kogemus. Ja kui liikmed vahetusid, siis väga sujuvalt võtsid järgmised
ühinejad ideed üle ja jätkasid varem alustatuga.

Õppejõu osatähtsusest oli juba eelnevalt juttu, kuid kuna tegemist on väga
olulise aspektiga, siis on vaja kuulata üliõpilaste häält. Kuidas juhendada
sellist loovat rühmatöö kursust? Taas võis välja tuua kaks leeri: ennastjuhtivate osalejate jaoks oli ühest küljest juhendamist ja sekkumist liiga
palju (õppejõud kui autoriteet vs. kaasatud või ennastjuhtiv üliõpilane – vt
joonis 1). Peale selle avaldus enesejuhtivus soovis rohkem omavahel, ilma
õppejõuta, muusikat luua ning ka ajaliselt kauem selles protsessis viibida
(enesejuhitud, sõltumatult õppejõust – vt joonis 1):
Õppejõud suunas meid, andis niidiotsad kätte. Võib-olla oleks ta pidanud
meile rohkem loomevabadust andma, mitte selliseid kindlaid piire ette seadma
ega kõrval seisma. Ise oleksin õppejõuna vahepeal klassist väljas käinud ja
tagasi tulnud siis, kui õpilastel omalooming valmis.

Teisalt leidus huvitatud üliõpilasi, kelle jaoks õppejõu konsulteeriv-motiveeriv, kohati juhendav kohalolek aitas just teatud raskustest üle ja edasi (vt
täpsemalt joonis 1):
Minu arvates oli õppejõu tegutsemine täpselt sobiv – mitte liiga sekkuv, lastes
meil ise tegutseda, proovida ja järeldustele jõuda. Samas alati ülisobivalt
suunates, kui pisut jänni jäime, andes soovitusi, mis tundusid nii iseenesestmõistetavad, kuid mille peale me ise ei tulnud.

Kursuse teise poole lõpus anti tagasiside pigem kursusele tervikuna ja terviktulemusele (vt alapeatükk 3.1). Üks kokkuvõtvaid hinnanguid oli selline, mis
iseloomustas kursust arengut soodustavana ja kõiki osalejaid edasiviivana:
Leian, et see aine oli nii esimeses kui teises pooles väga huvitav ja kasulik.
Arvan, et kaks täiesti erinevat viisi ühisloomele või üldse loomingule läheneda täiendasid üksteist väga hästi. Minu arust tõestas seda ka ettevalmistatud etteaste, mis oli üsna värvikas. Arvan, et me kõik õppisime uut ja avasime kanaleid, mille olemasolust polnud aimugi.
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Semestri teise poole komponente hinnati üldiselt positiivselt. Esines ka kriitilisi hinnanguid, mis puudutasid inspiratsiooniks pakutud probleemolukorda,
nt ühe hääleimprovisatsiooni rühmatöö jaoks õppejõu valitud teksti86:
Ainus negatiivne kogemus oli seotud loengutega, kus pidime Kivisildniku
tekste lugema, kuid ka see oli subjektiivne ega puuduta kuidagi teisi ning on
seotud ainult minu usuga, et mõned asjad on liiga pühad, et nende üle nalja
heita (nt nagu Kristuse kannatused).

Kommenteeriti graaﬁlise partituuri potentsiaali seoses rühmas kasutatud
lahendustega:
Ainuke asi, mis võib-olla oleks võinud julgem ja ekstreemsem olla, oli partituuri tõlgendamine graafilises osas.

Rühmatöö vorm andis võimaluse näha oma muusikutest kaaslasi uuest vaatenurgast (hoiak oma kaaslaste suhtes), mis tõi just selles kontekstis välja
nende tugevad ja nõrgad küljed:
Mulle väga meeldis nende kõigi inimestega töötada. Igaüks on andekas omal
alal. Kes pillide käsitlemises, kes komponeerimises. Keda eriti kiita on [...],
tema oli nagu meie grupi hing. Tema leidlikkusel, nutikusel ja organisaatorlikel võimetel pole piire. [...] on mind alati võlunud oma rahumeelsuse ja
julgustusega. [...] on kohati lapsemeelsust ja mängulisust. [...], tean et tal
on imeilus lauluhääl, kahju et ta seda meie ühisloome tundides ei saanud
kasutada. Tahaks selliste toredate muusikutega igal ajal uuesti musitseerida.
Reedene eksam läks minu arust siiski hästi, vaatamata minu suurele närveerimisele.

Kursuse teise poole ja eksami kohta andis üks osaleja rühmatöö toimivuse
(koostöö) kohta järgmise tagasiside:
Minu arvates oli meil suurepärane grupp, kuna suudeti teha koostööd ja alati
leida lahendused mõtete ühtlustamiseks. Me arenesime ja kasvasime koos
selle aine jooksul ja seda tänu meie suurepärastele juhendajatele. Mulle väga
meeldis meie lõpueksam, minu arvates oli kõik hästi läbi mõeldud ja kõik
panustasid kenasti koos meie lõpuesinemisse.

Teine osaleja andis samuti rühmatööle positiivse tagasiside, asetades hinnangu enda arengu konteksti:

Kuna üliõpilased algul ei valinud (kodutöö osana) ise tekste, oli õppejõud sunnitud
pakkuma eri stiilis tekste omalt poolt.
86
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Minu jaoks oli see praktikum väga hea kogemus. See oli minusugusele kinnise loomuga inimesele suur eneseületus ja julgustükk ennast avada ja olla
avatud. Sellele aitas kaasa väga tore seltskond nii kaastudengite kui õppejõudude poolt. Meie väike meeskond oli tõeliselt üksmeelne ja kokkuhoidev,
harva tekkis lahkarvamusi ja kui need siiski tekkisid, leidsime alati kiiresti
lahenduse, mis kõigile sobis. Lõpptulemus oli ka minu arvates igati sobiv,
ja vastav koosveedetud ajamahule. Nägin meie loomeprotsessis alati väga
ühtlast edasiliikumist ja minekut ning kui ajaressursse oleks rohkem olnud,
oleksime kindlasti liikunud veel täiuslikuma lõpptulemuse poole. Olemasoleva
ajaga oli tulemus minu arvates põnev ja omalaadne.

Ühe üliõpilase tagasisidest selgus vajadus selgitada kursuse alguses veel
põhjalikumalt, mis on kursuse – ja ühtlasi interdistsiplinaarse – probleemõppe sisuline eesmärk. Tagasiside peegeldas, et teatud momendid, mis olid
kursusesse integreeritud eesmärgipäraselt just üliõpilaste arendamiseks (nt
mängida instrumenti, mida ei vallata professionaalsel tasemel), toodi välja kui
miinused. Samas oli õppejõud valinud sellised intrigeerivad aspektid teadlikult, eelneva kriitika põhjuseks võis olla see, et nt puudumise tõttu ei saanud
üliõpilane aru kursuse kandvast printsiibist, millest lähtus ka hindamine.

4. Kokkuvõte
Artikli eesmärk oli pakkuda lahendust muusika ja kunsti rühmaloome protsesside ja terviku hindamise probleemile formaalses hariduskontekstis (peamiselt kõrghariduses), mida saab rakendada ka eelnevatel haridusastmetel.
Uuenduslikkus muusikavaldkonnas ei seisne niivõrd (iseenesest ka traditsiooniliselt) nn kujundavas protsessi hindamise kaasamises, vaid selles, kuidas
on lahendatud terviku ja nende (protsessis kujunevate, iga rühmaliikme individuaalset panust ja rühmas osalemist nõudvate) osade hindamine eristava
hindamise printsiipi arvestades. Ühest küljest rakendatakse eri komponentides mitteeristavat ja kujundavat hindamist (k.a protsessile vajalikud formaalsed aspektid, nagu õppurite kodutööde ja rühmatööde sooritamine, kohalolu
ja selle arvestamine vajalikus mahus punktide näol). Teisalt tunnustatakse, et
rühm loob tervikut, mis on enam kui selle osade summa87 – terviktulemust
ja selle reﬂeksiooni hinnatakse omaette komponentidena. Soorituste arvestuslikud punktid lõpphinde jaoks küll summeeritakse, kuid õppurid saavad
kogu protsessi jooksul teadlikult valida, kui palju punkte nad koguvad ning

87

Pilli 2009, lk 6.

126

MARIT MÕISTLIK-TAMM, GERHARD LOCK

ideaaljuhul jõuda (autorite soovitatud) arusaamale, kui oluline on osaleda just
protsessis ja rühmatöös, et saavutada lõpuks maksimumhinne ja -tulemus.
Interdistsiplinaarsuse problemaatilisusest (sageli vaid enda pärast rakendatud) hoolimata tuleb seda käsitleda pigem holistlikult, ühendades nii
vormilisi kui ka sisulisi, samuti kujutlusi ja motivatsiooni puudutavaid ning
teadvuse aspekte, mida inimene, eriti kunstnik, tajub, märkab ja väljendab
enda sees ja enda ümber.
Mõistes õppejõu ja õppijate mõtlemise ja kognitiivsete stiilide erinevusi,
saab õppejõud mitmekesistada õpetamisvahendeid, mis omakorda võimaldab
õppijatel ülesannetega iseseisvalt hakkama saada, sõltumata enda domineerivast mõtlemisstiilist. Samuti kinnitab artikli autorite kogemus vajadust
mitmekesistada hindamismeetodeid, et õppijad saaksid sooritada hindelisi
töid, toetudes oma tugevatele külgedele ja kompenseerides nõrku.88, 89
Kuigi rühmatöö vorm muusikas on väga levinud (ansambel, koor, orkester), siis seisneb hindamismeetodi uudsus selles, et ühendatud on kompositsioon ja improvisatsioon kui ühisloomelt (esimene neist on tavaliselt üksikindiviidi loome, teine on tunnustatud rühmategevusena, mh muusikateraapia
kontekstis) ja probleemsituatsioonidelt impulsi saanud ühisimprovisatsiooni
ainulaadne kooslus, mida on kõigest hoolimata võimalik hinnata individuaalselt eristavalt.
Taolise kursuse väljatöötamine (mh koos hindamiskriteeriumitega) on
õppejõu perspektiivist mahukas töö, mis hõlmab mitmeid aspekte, nagu grupi
tegelik suurus, kohalkäimise ja kodutööde sooritamise aktiivsus, rühmadünaamika, kuivõrd loodud probleemolukorrad üliõpilasi kõnetavad jne. Teiselt poolt annab selline õppejõu ettevalmistatud töö üliõpilasele ainulaadse
kogemuse järgmistes valdkondades: mitme kunstivaldkonna inspiratsioonist
rikastatud loomeprotsess (individuaalsed ideed ja rühmaloovus), omavaheline suhtlus rühmas ja üksteise eneseväljenduse toetamine, probleemõppe
juhtimine, üksteiselt õppimine (õppimine õpetamise kaudu), tulemuslik ajaplaneerimine, toimivad tehnilised lahendused, terviku planeerimine ja edukas
teostamine. Siin on vaja taas korrata, et „ennastjuhtivaks õppijaks ei sünnita,
selleks arenetakse”90 ning tähtis on arendada avatud strateegiad, milles õppijate õpetamine (sh loomingulise rühmatöö hindamine) toimub.

88
89
90

Zhang, Sternberg 2002, p. 10.
Sternberg, Grigorenko, Zhang 2008, p. 504.
Märja, Lõhmus, Jõgi 2003.
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JÄRJEPIDEVUS INSENERI ÕPITEES
Mario Mäeots, Jaak Umborg

ÜLEVAADE. Käesolevas artiklis arutletakse gümnaasiumi ja kõrgkooli vahelise
järjepidevuse tagamise üle tulevaste inseneride kasvatamisel ja koolitamisel. Järjepidevuse katkemine uute teadmiste ja oskuste omandamisel võib olla üheks insenerierialadelt väljalangemise põhjuseks. Järjepidevuse tagamisel ja toetamisel on olulisel
kohal näiteks gümnaasiumiõpetajate ja kõrgkooli õppejõudude tihedam kontakt või
gümnaasiumile omaste õppemeetodite rakendamine inseneriõppes, nt uurimusliku
õppe ja enesejuhtimise näol.
Võtmesõnad: inseneriõpe, järjepidevus, eneseregulatsioon
Keywords: engineering studies, continuity, self-regulated learning

1. Sissejuhatus
Kõrgkoolides pööratakse üha rohkem tähelepanu üliõpilaste väljalangevusele
ja selle põhjuste uurimisele. Üliõpilaste väljalangevus on inseneriõppe erialadel probleemiks1 ning mõjutab oluliselt selle valdkonna õpetamist ja õppimist. Põhjuseid, miks välja langetakse, on erinevaid. Eesti Lennuakadeemias
tehtud uurimusest selgus, et kui reaal- ja tehnilistes õppeainetes tekivad
õpiraskused, on vägagi tõenäoline, et üliõpilane langeb varem või hiljem
välja2. Eriti suur väljalangevus on insenerialade esimesel kursusel, mis selgelt
näitab, et gümnaasiumi- ja kõrgkooliõpingute vaheline üleminek ei toimu
sujuvalt, vaid kvalitatiivsete hüpetega. See annab tunnistust järjepidevuse
katkemisest uute teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamisel gümnaasiumi ja
kõrgkooli vahel. Selle olukorra üheks parendamise võimaluseks kõrgkoolis
on, et jälgitaks järjepidevuse tagamist üldhariduskooli ja kõrgkooli vahel nii
uue õppematerjali edastamisel kui ka üliõpilaste hoiakute arendamisel. Teisalt on siin oma osa ka gümnaasiumi ettevalmistuses, just inseneriõppeks
Ahmed, N.; Kloot, B.; Collier-Reed, B. 2015. Why students leave engineering and built
environment programmes when they are academically eligible to continue. – European Journal
of Engineering Education, Vol. 40(2), pp. 128–144. <doi:10.1080/03043797.2014.928670>.
2
Aaver, A; Roio, A; Umborg, J; Vanker, S. 2015. Õpimotivatsiooni suurendamise
võimalustest tehniliste ainete õpetamisel kõrgkoolis. – Tõhus õpe kõrgkoolis. KVÜÕA toimetised, 20. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 135–147.

1

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 4, 2017, pp. 130–144 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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olulistes ainevaldkondades (esmajärjekorras füüsika ja matemaatika). Kui
õpilane astub pärast gümnaasiumi kõrgkooli nõrkade teadmistega ja oskustega, on väljalangemine üsna tõenäoline3. Lisaks tuleb arvestada, et üleminekul gümnaasiumist kõrgkooli kogeb õpilane täiesti uut situatsiooni nii
elukorralduslikul, sotsiaalsel kui ka normatiivsel tasandil4. Kui õpilane ei
tule sellega toime ja ei saa õigeaegselt abi ega tuge, on jällegi loodud soodne
pinnas väljalangemiseks ja järjepidevuse katkemiseks. Ühe lahendusena võib
siin abiks olla enesejuhtimine, mis aitab õpilasel oma tegevusi paremini planeerida ja neid hinnata.
Käesolevas artiklis kirjeldatakse, kuidas toetab gümnaasiumi õppetöö õpilaste aine- ja üldpädevuste kujundamist. Lisaks käsitletakse nii teoreetilisi
kui ka praktilisi võimalusi järjepidevuse tagamiseks ja enesejuhtimise toetamiseks inseneri õpitees.

2. Õpitee kõrgkooliks luuakse gümnaasiumis
Gümnaasiumihariduse üks eesmärke on toetada õpilast selliselt, et ta on oma
teadmiste ja oskuste poolest suuteline edasi õppima kõrg- või kutsekoolis
(vt gümnaasiumi riiklik õppekava5). Enamasti rõhutakse õppekavas headele
aineoskustele ja -teadmistele. Inseneride ettevalmistuse seisukohast peavad
teadmiste ja oskuste arendamisse panustama nii matemaatika kui loodusainete ainevaldkonnad. Kui neis ainevaldkondades tehakse järeleandmisi, on
õpilasel märksa keerulisem oma õpiteed inseneriõppes jätkata. Sellest tulenevalt on gümnaasiumil õpilase õpitee kujundamises oluline roll. Kuid mitte
ainult aineteadmine või -oskus ei ole oluline, vaid tähtis on ka üldine oskus
oma õppimist juhtida.
Üks kaheksast üldpädevusest riiklikus õppekavas – õpipädevus – tähendab õpilase oskust oma õppimist planeerida ja seda lähtuvalt plaanist ning
erinevaid õpistrateegiaid kasutades läbi viia. See on otsene viide õpiprotsessi juhtimisele või reguleerimisele ja õppimise õppijakesksele lähenemisele. Õpilase eneseregulatsiooni (self-regulated learning) on uuritud palju

Venezia, A.; Jaeger, L. 2013. Transitions from High School to College. – Future of Children,
Vol. 23(1), pp. 117–136.
4
Marks, H. M.; Jones, S. R. 2004. Community Service in the Transition: Shifts and Continuities in Participation from High School to College. – The Journal of Higher Education,
Vol. 75(3), pp. 307–339.
5
Gümnaasiumi riiklik õppekava. Vaadatud aadressil: <https://www.riigiteataja.ee/
akt/129082014021>.
3
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ja enamasti peetakse selle all silmas õpilase oskust oma tegevust planeerida,
jälgida ja hinnata6. Järgnevas peatükis käsitletakse eneseregulatsiooni lähtealuseid ja gümnaasiumis õpetatava näitel ka selle rakendamise võimalusi.

2.1. Ennastjuhtiv õppija
Ennastjuhtiv õpilane on võimeline seadma endale eesmärke, koostama nende
saavutamiseks plaane, viima läbi tegevusi, neid jälgima ning eesmärkide
saavutamisele omapoolset hinnangut andma7. Selle käigus on õpilane oma
õpitegevuses edukam, sest ta on suuteline enda õppimist kontrollima ja reguleerima.
Inseneriks kujunemise seisukohalt toetatakse gümnaasiumis enesejuhtimisega seotud oskusi läbi erinevate õppeainete ja õppekavas kirjeldatud üldpädevuste. Näiteks loodusainetes on see seotud uurimusliku õppega (inquiry
learning)8. Uurimuslik õpe on meetod, mis on olemuselt õppijakeskne, teaduslikule lähenemisele, konstruktivismile ja uutele (enamasti õppija jaoks)
avastustele orienteeritud9, 10, 11. Sellega seostuvad uurimuslikud etapid (suunaseadmine, hüpoteeside sõnastamine, uurimine, järeldamine, arutlemine)12,
mille läbimisel õppija loob enesele uusi teadmisi ja oskusi. Järjepidevuse
seisukohalt oleks vaja kindlasti nii gümnaasiumi kui ka kõrgkooli õppetöösse
siduda rohkem uurimusliku õppe metoodikat.

Zimmerman, B.; Schunk, D. H. (Eds.) 2011. Handbook of self-regulation of learning and
performance. New York: Routledge/Taylor & Francis.
7
Schraw, G.; Crippen, K. J.; Hartley, K. 2006. Promoting Self-Regulation in Science
Education: Metacognition as Part of a Broader Perspective on Learning. – Research In Science
Education, Vol. 36(1–2), pp. 111–139.
8
Pedaste, M.; Sarapuu, T. 2010. Uurimuslik õpe loodusainetes. Koppel, L. (Toim.). Valdkonnaraamat põhikooliõpetajatele. Loodusained. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, lk 80–91.
9
Jong, T. de; Joolingen, W. R. van 1998. Scientific discovery learning with computersimulations of conceptual domains. – Review of Educational Research, Vol. 68, pp. 179–201.
<doi:10.3102/00346543068002179>.
10
Manlove, S.; Lazonder, A. W.; Jong, T. de 2006. Regulative support for collaborative
scientific inquiry learning. – Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 22, pp. 87–98.
<doi:10.1111/j.1365-2729.2006.00162.x>.
11
White, B. Y.; Frederiksen, J. R. 1998. Inquiry, modeling, and metacognition: Making
science accessible to all students. – Cognition and Instruction, Vol. 16, pp. 3–118.
<doi:10.1207/s1532690xci1601_2>
12
Pedaste, M.; Mäeots, M.; Siiman, L. A.: Jong, T. de; Riesen, S. A. van; Kamp, E. T.;
Tsourlidaki, E. 2015. Review: Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry
cycle. – Educational Research Review, Vol. 14, pp. 47–61.
6
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Uurimusliku õppe etappide läbimine ei ole õpilase jaoks kindlasti lihtne13,
sest ta vajab head enesejuhtimist, mistõttu seostatakse uurimusliku õppega
ka eneseregulatsiooni. Viimase puhul kirjeldatakse regulatiivseid protsesse
(regulative processes), mis lähtuvad tavaliselt kolmest (juba eespool mainitud) etapist: planeerimine, jälgimine ja hindamine. Joonisel 1 on esitatud
uurimusliku õppe ja regulatiivsete oskuste vahelised seosed.
Planeerimine
Uurimuslikud etapid
Jälgimine

Hindamine

Joonis 1. Uurimusliku õppe etappide juhtimine enesejuhtimise kaudu (adapteeritud14)

Eeltoodu põhjal tegeleb õpilane iga uurimusliku õppe etapi juures selle planeerimise, jälgimise ja hindamisega. Nii on võimalik suunata õpilast oma
tegevusi juhtima selliselt, et õppimine oleks tulemuslik. Sarnast mudelit
saab rakendada ka inseneriõppes, mistahes teema või teemaploki õppimisel.
Loomulikult eeldab see, et valmisolek on mõlemapoolne: värske üliõpilane
peab olema suuteline gümnaasiumis omandatud oskusi ja teadmisi rakendama ja neid edasi arendama; õppejõul on aga oluline teada, millisel tasemel on tema üliõpilaste enesejuhtimine. Nii saab paindlikult oma õppetööd
kavandada ja vajadusel üliõpilasi õpingutes toetada.
Lisaks on vajalik süsteemne lähenemine (ühtsed õppejõudude kokkulepped jne) ning pidev enesejuhtimist toetavate tegevuste integreerimine
õppeprotsessi. Oluline on ka kõrgkooli õppejõudude ja gümnaasiumiõpetajate tihe kontakt – üks teab, mida teine teeb ja vastupidi. Ja kui eeldada,
et gümnaasiumis (eriti loodusainetes) on õpilased harjunud oma õppimist
juhtima, siis ei tohiks järjepidevuse katkemine olla siin enam probleemiks.
Järjepidevust enesejuhtimises gümnaasiumi ja kõrgkooli vahel aitab mõtestada joonis 2.
13
Paas, F.; Renkl, A.; Sweller, J. 2004. Cognitive load theory: Instructional implications
of the interaction between information structures and cognitive architecture. – Instructional
Science, Vol. 32, pp. 1–8. <doi:10.1023/B:TRUC.0000021806.17516.d0>.
14
Mäeots, M.; Pedaste, M.; Sarapuu, T. 2011 (6–8 July 2011). Interactions between inquiry
processes in a Web-based learning environment. Paper presented at the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Athens, USA.
<doi:http://10.1109/ICALT.2011.103>.
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Planeerimine
Inseneriõpe
Hindamine

Jälgimine
Joonis 2. Inseneriõpe ja selle juhtimine enesejuhtimise kaudu

Sama oluline kui gümnaasiumis, on suunata ka kõrgkoolis üliõpilasi seadma
oma õppimisele eesmärke, kavandama tegevusi ja aega, jälgima ja hindama
oma õppimist. Kuidas mõista järjepidevust ja milliseid võimalusi on veel
järjepidevuse tagamiseks, kirjeldatakse järgmistes alapunktides.

3. Järjepidevuse mõiste
Järjepidevus kui ﬁlosooﬁline kategooria kuulub universaalsete mõistete
hulka, mis on kasutatavad kogu materiaalse maailma kohta. Selle mõiste
all mõeldakse seoseid arengu nähtuste erinevate etappide vahel, mille käigus uus, eitades vana, säilitab endas vana elemendid. Järjepidevuse mõistet
kasutatakse paljudes erinevates teadusharudes, kus tal on omad kindlad iseloomulikud tunnused. Üldine on järjepidevuse juures see, et ta esineb ainult
objektide progressiivsel arengul, mitte mistahes muutumisel. Järjepidev
areng toimub madalamalt tasemelt kõrgemale sujuvalt, ilma kvalitatiivsete
hüpeteta. Joonisel 3 illustreerib järjepidevat arengut sujuvalt muutuv kõver
1; kõver 2 näitab, et areng ei ole sujuv, vaid toimub hüppeliselt. Järjepidevuse
korral kantakse vanast uude üle ainult selle väärtuslikud elemendid, mis on
vajalikud progressiivseks arenguks.

1

2

Joonis 3. Järjepidev areng (kõver 1), hüppeline areng (kõver 2)

Järjepidevus pedagoogikas seisneb selles, et õppeprotsessis luuakse vajalikud
seosed ja õiged vahekorrad õppeaine osade vahel, mida õpetatakse erinevates
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õpetamise etappides ning erineval tasemel. Sellest seisukohast lähtuvalt
tuleb käesoleva töö kontekstis järjepidevust gümnaasiumi ja kõrgkooli vahel
mõista kui optimaalsete sidemete loomist põhikoolis ja gümnaasiumis omandatud teadmiste, oskuste ja vilumuste ning kõrgkooli esimesel kursusel kõrgemal teaduslikkuse ja jõukohasuse tasemel omandatud teadmiste, oskuste
ja vilumuste vahel. Järjepidevust tuleb püüda tagada ka õppimise juhtimise
arendamisel ja selle toetamisel. Uuringud näitavad, et ennastjuhtiva õpilase
tulemused on paremad võrreldes nendega, kellel need oskused head ei ole15.
Tulevaste inseneride koolitamisel on oluline, et õppuri areng ennast juhtima
kulgeks järjepidevalt, ilma suuremate kvalitatiivsete hüpeteta süsteemis:
ennastjuhtiv õpilane – ennastjuhtiv üliõpilane – ennastjuhtiv insener.
Kõrgkoolis räägitakse tavaliselt järjepidevusest aine õpetamise ja
omandamise eri astmete või koolide vahel, kusjuures silmas peetakse just
optimaalsete sidemete loomist õppeainete vahel. Näiteks kui kõrgkooli esimesel kursusel õpetatakse elektrotehnikat, siis tuginetakse gümnaasiumi füüsika kursusele ja uue materjali edastamisel viidatakse gümnaasiumis õpitule.
Aga tähtis on siinjuures veel see, et kõrgkoolis tuleb arvestada ka sellega,
missugune õpistiil on värskel üliõpilasel välja kujunenud gümnaasiumis. Kui
varem on ta õppeülesannete täitmisel järginud õpetajate korraldusi ehk tema
õpitegevust juhtis õpetaja, siis on tal raske üle minna enesejuhtimisele ja oma
aja planeerimisele, mis on vajalik kõrgkoolis.
Laiemas tähenduses võib järjepidevust pedagoogikas käsitleda kui
metodoloogilist printsiipi kogu õppe-kasvatusliku töö organiseerimisel
haridusvõrgus noorte ettevalmistamiseks tulevaseks tööks. Kitsamas tähenduses võib järjepidevust käsitleda kui ühte didaktilist põhiprintsiipi, mis
on tihedalt seotud teiste didaktika printsiipidega, eelkõige teaduslikkuse ja
järjestatuse ning süsteemsuse printsiipidega, kuid ta ei muundu nendeks, vaid
säilitab oma erilise sisu.
Joonisel 4 on kujutatud eeltoodud järjepidevuse mõistete hierarhiline
järjestatus, kus järjepidevus kui ﬁlosooﬁline printsiip on kõige üldisem ja
laiem mõiste, sellele järgneb järjepidevus pedagoogikas kui metodoloogiline
printsiip ning veel kitsama tähendusega on järjepidevus kui didaktika põhiprintsiip, millest õpetaja ja õppejõud peab lähtuma õppeprotsessi kavandamisel ja läbiviimisel.

Sitzmann, T.; Ely, K. 2011. A meta-analysis of self-regulated learning in workrelated
training and educational attainment: What we know and where we need to go. – Psychological
Bulletin, Vol. 137, pp. 421–442.
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Järjepidevus kui
filosoofiline
kategooria

Järjepidevus kui
metodoloogiline
printsiip õppekasvatustöös

Järjepidevus kui
didaktiline
printsiip

Joonis 4. Järjepidevust iseloomustav mõistete hierarhiline järjestatus

Järjepidevus õppeprotsessis on tingimuseks, mis tagab ka teiste didaktika
printsiipide rakendumise õppe-kasvatustöös, millest omakorda sõltub järjepidevuse realiseerumine. Näiteks süsteemsuse ja järjestatuse didaktilise printsiibi tagamine eeldab, et aine edastamisel jälgitakse aine sisemisest loogikast
lähtuvat õppematerjali järjestatust ja järjepidevust. Süsteemsus ei realiseeru,
kui pole tagatud järjepidevus ja optimaalsed ainetevahelised seosed. Nagu
eespool märgitud, siis ka järjepidevus eeldab optimaalseid seoseid vana ja
uue materjali vahel. Optimaalsed on sellised seosed, milliseid on kindlasti
vaja, et mõista uut, kõrgemal teaduslikkuse tasemel olevat õppematerjali ja
see omandada. Optimaalsete seoste loomiseks uue ja vana materjali vahel on
oluline vanade teadmiste ja oskuste meelde tuletamine enne uue materjali
läbimist.
Õppuri enda juures väljendub järjepidevus õppeprotsessis selles, et omandatud uus materjal on arusaadav, salvestub ja säilib mälus ning vajadusel
aktualiseerub. Tekivad seosed vanade ja uute teadmiste vahel, vanad teadmised ja oskused muutuvad ja liituvad täiuslikumasse maailmapilti.

3.1. Võimalused järjepidevuse tagamiseks
Et tagada järjepidevust kõrgkooli õppetöös, peab õppejõud teadma, millised on need olulised indikaatorid, mille järgi võib hinnata, kas uue materjali
edastamine ja omandamine toimub järjepidevalt või mitte. Nendest indikaatoritest võib välja tuua järgnevad kaks olulist järjepideva õppeprotsessi näitajat:
1) materjali edastamisel toetutakse varasematele (gümnaasiumis omandatud)
teadmistele ja oskustele, viidatakse neile, aktualiseeritakse neid, luuakse
nendega vajalikke seoseid;
2) uue materjali arendamisel lähtutakse teaduspõhisest lähenemisest, et
leida kinnitust selle jõukohasusest ja asjakohasusest õppija arendamisel.
Järjepidevuse tagamisel on oluline koht omandatud materjali regulaarsel
kordamisel. Siinjuures tuleb vältida liigset vana kordamist ning liigset antud
teema dubleerimist erinevates ainetes, mis vähendab õppurite tähelepanu ja
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pärsib tunnetuslikku tegevust. Uue materjali edastamisel on oluline varem
omandatud materjali, millele uus tugineb, aktualiseerimine, mis soodustab õppurite psühholoogilist häälestatust uue vastuvõtuks. Näiteks vajalik
oleks, et tehnilise õppeaine õppejõud viitaks uue materjali edastamisel neile
looduses esinevatele nähtustele, millele uus teema tugineb ja mida üliõpilane
on varem õppinud kas kõrgkooli või gümnaasiumi loodusteaduste ainetes
(eelkõige füüsikas). See annaks üliõpilasele positiivse häälestatuse, sest ta
tunnetab, et varem õpitu toetab tema edasist õppimist ning kõik uus ei olegi
ainult uus. Kui selliseid seoseid vana ja uue vahel tehnilistes ainetes ei looda,
võib üliõpilasel tekkida tehnika õppimise suhtes psühholoogiline barjäär.
Varem õpitu aktualiseerimine võimaldab ka eelnevalt selgitada, milleks uus
teoreetiline õppematerjal vajalik on ja kuidas seda praktikas kasutada saab –
see äratab õppurites huvi ja tõstab õpimotivatsiooni.
Reaalsus näitab, et õppuri teadmiste ja nende teadmiste praktikas kasutamise oskuste vahel võib olla suur lõhe. Sageli loodetakse, et kui omandatakse
teadmised, siis on didaktiline eesmärk saavutatud. See ongi üks sagedane
põhjus, mis tekitab järjepidevuse katkemise nii vaimsete kui praktiliste
oskuste kujundamisel. Ainult õpitava tegevuse kirjeldamisega ei saa arendada
õpitavat uut tegevust – uute oskuste arendamine ja vilumuste omandamine
toimub ainult selle tegevuse sooritamise käigus. Oskusi ja vilumusi ei saa
edasi anda ja vastu võtta, neid saab ainult õppur ise omandada. Siin on oluline jälgida, et teoreetilise materjali õppimine oleks seotud vajalike praktiliste
rakenduste õppimisega.
Tõsiasi, et kõrgkooli esimesel kursusel tekib üliõpilastel raskusi uute teadmiste ja oskuste omandamisel, näitab, et järjepidevus erinevate teadmiste,
oskuste ja hoiakute omandamise etappide vahel on katkenud. Üheks universaalseks meetodiks, kuidas tagada (või taastada) järjepidavust õppimise eri
etappide vahel on selline, et üleminek etappide vahel jaotatakse väiksemateks
vahepealseteks etappideks, et üleminek ühelt omandamise etapilt teisele
oleks sujuvam. Õppuri iga vaimne või praktiline tegevus koosneb üksikutest
tegevustest, mille võib jagada eraldi operatsioonideks. Näitena võib tuua üliõpilase laboritöö, kus ta viib läbi järgmisi toiminguid: laboritöö juhendi ja
skeemide jälgimine, mõõtmiste sooritamine, arvutuste läbiviimine jne. Iga
selline tegevus jaguneb üksikuteks operatsioonideks, mille hulgas eristuvad
erinevad psüühilised protsessid nagu mõtlemine, tunnetus, ettekujutus, arusaamine, mälu jne. Õpitegevuse jaotamisel operatsioonideks võib lähtuda sellest, et kõikidest õpitavatest vaimsetest tegevustest on tähtsaim mõtlemine,
mis on aluseks nii vaimsele kui ka praktilisele tegevusele. Mõtlemise aktiviseerimine soodustab järjepidevuse realiseerimist nii vaimsete kui praktiliste
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toimingute kujundamisel ja arendamisel. Tulevaste inseneride koolitamisel
on tähtis arendada üliõpilaste tehnilist mõtlemist, mille eritunnuseks on sõlmede ja protsesside väljendamine matemaatiliste mudelitega. Mida keerulisem on õpitav süsteem või protsess, seda suuremat abstraheerimise taset
vajavad matemaatilised mudelid, millede koostamine (süntees) ja tõlgendamine (analüüs) nõuab spetsiiﬁlist teaduslik-tehnilist mõtlemist.
Kuidas konkreetseid õpitavaid tegevusi jaotada etappideks ja vaheetappideks, sõltub üliõpilaste ettevalmistusest ja õppejõu pedagoogilisest ja
erialasest kompetentsusest. Üldiselt kehtib haridusvõrgus selline seos didaktika ja õpetatava aine tundmise vahel, et mida madalamal kooliastmel õpetamine toimub, seda suurem tähtsus on didaktikal, samas kui kõrgemal tasemel õpetamisel tõuseb esiplaanile pigem erialaga seotud spetsiiﬁlisem sisu.
Joonisel 5 on kujutatud õppeaine ja aine didaktika osatähtsuse tase erinevatel
koolituse astmetel.
Osatähtsuse
tase
ÕPPEAINE
SISU

ÕPPEAINE
DIDAKTIKA

Koolituse
tase

põhikool keskkool kõrgkool magistriõpe
Joonis 5. Õppeaine ja selle didaktika osatähtsuse tase sõltuvalt koolituse astmest

4. Ootused insenerile
Et tagada tulevaste inseneride tõhus koolitamine, on kõrgkoolis vaja jälgida,
et kõik insenerile vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud oleksid kooli
lõpetanutel kujundatud ja arendatud õppekava nõuete tasemel. Spetsiiﬁlisi teadmisi kujundatakse vastavas kõrgkoolis, kuid on mitmeid insenerile
vajalikke oskusi ja hoiakuid, milliseid kujundab ja arendab põhikool ning
gümnaasium. Üldhariduskoolis on võimalik luua nii kasvatusprotsessis kui
erinevate õppeainete õpetamisel perspektiivseid seoseid insenerile vajalike
teadmiste, oskuste ja hoiakutega. See soodustab järjepidevuse tagamist üldharidus- ja kõrgkooli vahel. Oluline on, et õpilane oskaks oma tegevust ise
planeerida ja juhtida sellisel tasemel, mis võimaldab tal paremini kohaneda
kõrgkooli õpikeskkonnaga.
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Olulised erialased ja sotsiaalsed teadmised, oskused, võimed ja hoiakud,
mida nõutakse tänapäeva insenerilt, on esitatud tabelis 1. Võrdluseks on lisatud tulp, milles kajastub gümnaasiumi roll inseneriks kujunemisel. Eristatakse ainepädevusi kui ka gümnaasiumi riikliku õppekava üldpädevusi.
Tabel 1. Ootused insenerile ja selle kandev roll gümnaasiumis16, 17

Üldpädevused

Võime loovalt mõelda. Hea tehniline mõtlemine, mis tugineb
ruumilisele ettekujutusele.

Loodusained

Ootused insenerile

Matemaatika

Kandev roll
gümnaasiumis

X

X

X

Mehaanikaoskused, mehaanika oluliste mõistete ja protsesside
mõistmine, oskus kasutada oma kutsetöös vajalikke seadmeid ja
tööriistu.
Head teadmised ja oskused matemaatikast, matemaatiline analüüs,
arvutused uue loomiseks ja tehniliseks diagnostikaks.

X

X

X

Digitaalne kirjaoskus, teadmised ja oskused riist- ja tarkvara vallas,
sidevahendite kasutamise oskus.

X

Probleemide püstitamise ja nende lahendamise oskused, oskus
leida probleemide tekitajat ja oskus luua ja testida probleemi
lahendusi.

X

X

X

Meeskonna- ja koostööoskus.

X

X

X

Kuulamis- ja suhtlemisoskus.

X

X

X

Oskus enda tegevust juhtida ning projektijuhtimise oskused:
projektide läbiviimine nõuab võimet korraldada oma aega, inim- ja
materiaalseid ning rahalisi ressursse.

X

X

X

Pantoya, M. L.; Aguirre-Munoz, Z.; Hunt, E. M. 2015. Developing an Engineering Identity in Early Childhood. – American Journal Of Engineering Education, Vol. 6(2), pp. 61–68.
17
Yue, J. 2008. Spatial Visualization by Realistic 3D Views. – Engineering Design Graphics
Journal, Vol. 72, pp. 28–38.
16
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Tehnikaalase suhtlemise keeleks on kujunenud insenergraaﬁka (skeemid,
diagrammid ja piktogrammid) ning matemaatika, millede õpetamine tulevasele insenerile on vajalik. Tehnilise mõtlemise protsessis on olulisel kohal
teoreetilised ja praktilised komponendid, mis tulenevad teooria õppimisest ja
selle õppimisega seotud praktilisest tegevusest, mis toetab õpitavat teooriat.
Tulevasel inseneril on vaja välja arendada abstraktse ja kujundliku mõtlemise
ühendamine. Selle saavutamisel on oluline osa kujutaval geomeetrial, mis
arendab ruumilist mõtlemist. Ruumiline ettekujutus võimaldab opereerida
abstraktsete ja kujundlike mudelitega ning luua uusi konstruktsioone18.
Tulevasel inseneril, nagu ka paljude teiste ametite puhul, sõltub tema
töö tulemus väljakujunenud töökultuurist. Erialase töökultuuri kujundamine
ja arendamine on pikaajaline protsess ning selle järjepidevalt kulgemiseks
on vajalik, et saaks tugineda väljakujunenud üldisele töökultuurile, mis on
omandatud enne kõrgkooli. Sestap on oluline järjepidevalt toetada inseneri
töökultuuri kujunemist juba tema õpitee algusest.
Töökultuur on tihedalt seotud töö tulemuslikkuse ja kvaliteediga – see
kehtib nii tööstuses, teeninduses kui ka õppeasutuses. Seega kui me soovime
deﬁneerida, mida me mõistame töökultuuri all mingis valdkonnas, siis peaksime lähtuma neist tegureist, mis tagavad töö tulemuslikkuse ja kvaliteedi
selles valdkonnas. Töökultuur on erinevate mõtlemise liikide (näiteks tehniline mõtlemine), meetodite, vahendite, väärtushinnangute ning hoiakute ja
käitumise vormide kogum, mis on omane mingis kindlas kutsetegevuse valdkonnas töötavatele inimestele. Töökultuuris kannab olulist rolli ka sisemine
motivatsioon antud töö tegemisel ja inseneridele vajalik loomingulisus. Siit
tuleneb, et õppuri töökultuuri hindamiseks õppeasutuses võib kasutada järgmisi näitajaid (indikaatoreid), mis iseloomustavad õppuri motiveerituse taset:
• valmidus eriala õppeülesannete iseseisvaks täitmiseks;
• loominguline lähenemine õppetööle;
• töö tähtajaline ja kvaliteetne täitmine;
• vastutustunne töö teostamisel;
• õigete töövõtete omandamine, ohutustehniliste ja muude ettekirjutuste
täitmine.

Wai, J.; Lubinski, D.; Benbow C. P. 2009. Spatial Ability for STEM Domains: Aligning
Over 50 Years of Cumulative Psychological Knowledge Solidifies Its Importance. – Journal
of Educational Psychology, Vol. 101, pp. 817–835.
18
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Üldise töökultuuri kujundamine noortel algab kodus ja üldhariduskoolis,
kus tuleb jälgida ja nõuda, et õppeülesanded täidetaks tähtaegselt ja nõuetekohaselt. Õpikeskkond, mis on õpilase töökeskkond, peab vastama ergonoomika ja ohutustehnika nõuetele ja peab olema alati korras. Tuleb jälgida,
et õpilase isiklikud ja kooli töövahendid oleksid korras.
Kõrgkoolis kujundatakse üldise töökultuuri alusel välja õpitavale kutsele
või erialale omane töökultuur. Selle kujundamisel on õppejõule abiks ülaltoodud indikaatorid, mille järgi saab hinnata üliõpilaste töökultuuri nii teoreetiliste kui praktiliste õppeülesannete täitmisel ning välja selgitada parendamist vajavad toimingud ja töölõigud. Mistahes inseneeria valdkonna
töökultuuri saab kõrgkoolis järjepidevalt kujundada ja arendada, kui üliõpilasel on juba varem kujunenud üldine töökultuur.
Ülaltoodud töökultuuri põhimõisted ja hindamise kriteeriumid on empiiriliselt välja kujunenud ja neid on kasutatud juba aastakümneid. Erinevates
valdkondades on loetletud näitajate rõhuasetused erinevad. Näiteks lennunduses õhusõiduki hooldustööde läbiviimisel eelistatakse enamasti rutiinset
eeskirjade täitmist, mitte loomingulist lähenemist antud tööle. Ei ole olemas
universaalset töökultuuri, mis sobiks igas valdkonnas19.

Kokkuvõte
Käesolevas artiklis on keskendutud peamiselt gümnaasiumi ja kõrgkooli
vahelise järjepidevuse tagamisele tulevaste inseneride kasvatamisel ja koolitamisel. Autorid on juurelnud antud teemat inseneriõppe kontekstis ning on
püüdnud lähtuvalt sellest välja pakkuda erinevaid viise, kuidas järjepidevust
tagada.
Kokkuvõtvalt toovad autorid välja järgmised soovitused, mis aitaksid oluliselt gümnaasiumi ja kõrgkooli vahelist järjepidevust toetada:
• üliõpilase enesejuhtimise toetamine õppetegevuse kaudu – õppejõud
peaksid rohkem suunama üliõpilasi oma tegevusi planeerima, jälgima,
hindama;
• uurimusliku õppe rakendamine inseneriõppes ja selle seostamine enesejuhtimisega – aitab kaasa õpilase oskustele probleeme lahendada teadusliku mõtteviisi abil;

Umborg, J.; Vanker, S. 2004. Järjepidevus töökultuuri kujundamisel ja arendamisel üldhariduskooli ja kõrgkooli vahel. Rahvusvaheline konverents „Töö- ja koostöökultuur koolis/
Culture of Work and Cooperation at School”. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, Pärnu Kolledž,
lk 187–193.
19
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• gümnaasiumiõpetaja ja kõrgkooli õppejõu tihedam kontakt – tagamaks
mõistmine ja arusaam sellest, mida teeb üks ja mida teeb teine;
• asjakohaste (gümnaasiumitaset arvestavate) õppematerjalide koostamine
ja rakendamine – toetab eelmist punkti, kuid rõhub rohkem aine- ja üldpädevuste kontekstile;
• õpilaste ja üliõpilaste õpi- ja töökultuuri, millest kujuneb välja noore inseneri spetsiifiline töökultuur, järjepidev kujundamine ja arendamine.
Ülaltoodust väärib eraldi esiletõstmist gümnaasiumiõpetajate ja kõrgkoolide
õppejõudude tihedam koostöö gümnaasiumi ja kõrgkooli vahelise järjepidevuse tagamiseks. Seni on rohkem organiseeritud seminare ja konverentse
eraldi nii üldhariduskooli õpetajatele kui kõrgkoolidele, kuid on otstarbekas
korraldada koolidevahelisele järjepidevusele pühendatud üritusi, kus osalevad nii üldhariduskooli kui kõrgkoolide esindajad. Kõrgkoolide õppejõududel on võimalus vahetult tutvuda gümnaasiumi õppetöö ja õpetajatega, kui
nad kasutavad kodanikualgatusel põhinevat liikumist „Tagasi kooli”.
Kõrgkoolis tuleb rohkem tähelepanu pöörata selliste õpikute koostamisele,
mis on mõeldud kasutamiseks noorematel kursustel ning tuginevad suurel
määral gümnaasiumis õpitule. See aitaks kaasa järjepidevuse tagamisele ka
inseneride koolitamisel. Praegused kõrgkoolide inseneeria valdkonna õpikud
on sageli üle koormatud matemaatiliste valemite ja mudelitega, millest aru
saamine on raske ka üliõpilasele – seepärast peaks just kõrgkooli esimestel
kursustel kasutatama õpikuid, kus on rohkem selgitavat teksti.
Lõpetuseks soovivad autorid rõhutada, et kõige tähtsam, mida üldharidusja kõrgkool peavad noortel järjepidevalt kujundama ja arendama, on teadmised ja oskused, mis toetavad loogika arendamist ja korrektset keelekasutust. Kui see tingimus on täidetud, siis on võimalik kõrgkoolis üliõpilastel
efektiivsemalt arendada mistahes erialast mõtlemist – inseneridel on selleks
tehniline mõtlemine.
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ÜLEVAADE. Digipädevus ja innovaatilise õppevara kasutamine on oluline nii Eesti
kui ka Euroopa Liidu hariduspoliitilistes suunistes. Uurimuse eesmärk oli välja selgitada Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse (KVÜÕA) kadettide kogemused, uskumused
ja ettepanekud seoses nutivahendite kasutamisega õppetegevuses. Andmed koguti
poolstruktureeritud intervjuudega kümnelt põhikursuse kadetilt. Andmete analüüsimisel kasutati temaatilist analüüsi. Uurimuse tulemused osutasid, et kadettidel oli
enim nutivahendiga õppimise kogemusi formaalharidusest. Kadettide uskumused
nutivahendiga õppimise kohta olid erinevad: oli neid, kes pidasid seda kasulikuks,
kuid ka neid, kes nägid selles negatiivset mõju õppeprotsessile. Nutiseadmeid peeti
õppimiseks sobivamaks nooremale ja ennastjuhtivale õppurile. Üksmeelselt leiti,
et KVÜÕAs ei tohiks nutiseadmete kasutamist keelustada, sest vajalik on säilitada
õppetöö paindlikkus.
Võtmesõnad: nutivahendiga õppimine, mobiilne õpe, kadettide uskumused, innovatsioon hariduses, Eesti Kaitsevägi
Keywords: smart devices for learning, mobile learning, university students’ perceptions, innovation in education, the Estonian Defence Forces

1. Sissejuhatus
Digipädevust ja innovaatilise õppevara kasutamise olulisust rõhutatakse viimastel aastatel nii Eesti kui ka Euroopa Liidu hariduspoliitilistes suunistes.
Traditsioonilise õppe kõrvale klassiruumis on haridustehnoloogia arenedes
ilmunud mitmeid õppevorme, kus digitaalsel tehnoloogial on tähtis ja õpet
Artikkel põhineb Tartu Ülikoolis 2016. aastal Triinu Soomere kaitstud magistritööl
„Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste põhikursuste kadettide kogemused, uskumused ja
ettepanekud seoses nutiseadmete kasutamisega õppetegevuseks”.
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toetav roll. Tehnoloogia kaasamise eelisena nähakse varasemates uurimustes
just õppetöö suurema individualiseerimise võimalusi ja seeläbi ennastjuhtiva
elukestva õppija arengut2, 3.
Mitmed Eesti haridusvaldkonna dokumendid tõstavad samuti esile digivahendite kasutamise olulisust tänapäevase õpikäsituse kontekstis. Näiteks sätestab kõrgharidusstrateegia 2006–2015, et kõrghariduses on suund õppijakesksusele ja seega võetakse õpetamisel üha enam arvesse õppija eelistusi ja vajadusi
õppeviisi valikul4. Elukestva õppe strateegias 2020 on sõnastatud ootus, et nii
õppimises kui ka õpetamises kasutataks eesmärgipäraselt digitehnoloogiat5.
Digipädevuse olulisust rõhutakse ka rahvusvahelistes hariduselu puudutavates dokumentides. Näiteks tuuakse välja DIGCOMPi aruandes6: „Digitaalne pädevus on üks kaheksast elukestva õppe võtmepädevusest ning vajalik osalemiseks meie üha digitaliseeruvas ühiskonnas” (lk 43). Seega pole
digipädevuse arendamine haridusasutustes üksnes võimalus õppetegevust
mitmekesistada, vaid vajalik oskus osaleda edukalt nii ühiskondlikus elus
kui ka tööturul.
Teades, et digipädevus on üks võtmepädevustest, on tähtis pöörata tähelepanu sellele, kuivõrd on protsessis osalejad (õppimise ja õpetamise kontekstis õppejõud ja õppijad ning õppetööd korraldavad üksused tervikuna)
digitehnoloogia kasutuselevõtuks valmis. Samuti mõista, millisena nähakse
haridustehnoloogiliste lahenduste eeliseid ja puudusi õpetamisel, õpitulemuste saavutamisel ja ennastjuhtiva õppija kujunemisel.
Uurimuses võeti vaatluse alla militaarvaldkond KVÜÕA näitel. Ühelt poolt
on põhjus see, et autoritele teadaolevalt on haridusvaldkonnas digivahendite
kasutamisega seonduvat militaarvaldkonnas Eestis vähe uuritud7 ning teisalt
Cheung, W. S; Hew, K. F. 2009. A review of research methodologies used in studies on
mobile handheld devices in K-12 and higher education settings. ‒ Australasian Journal of
Educational Technology, p. 153. [Cheung, Hew 2009]
3
Rossing, J. P.; Miller, W. M.; Cecil, A. K.; Samper, S. E. 2012. iLearning: The future
of higher education? Student perceptios on learning with mobile tablets. ‒ Journal of The
Scholarship of Teaching and Learning, p. 1–26. [Rossing, Miller, Cecil, Samper 2012]
4
Kõrgharidusstrateegia 2006–2015. 2006. ‒ Haridus- ja Teadusministeerium.
<https://www.riigiteataja.ee/akt/12752949> (14.02.2015).
5
Elukestva õppe strateegia 2020. 2014. ‒ Haridus- ja Teadusministeerium.
<https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf> (11.12.2014). [Elukestva õppe
strateegia 2020 2014]
6
Ferrari, A. 2013. DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital
Competence in Europe. ‒ European Comission JRC Scientific and Policy Reports.
<http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359> (10.05.2015). [Ferrari 2013]
7
Ganina, S; Piirimees, A. 2015. Kuidas tänapäeva tudeng õpib kõige paremini? Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutuste näide. ‒ KVÜÕA toimetised, 20, lk 109–134. [Ganina, Piirimees 2015]
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on olemasolevate uurimuste tulemused osaliselt vastuolus hariduspoliitiliste
suunistega8, 9. Sellest tulenevalt seati töö eesmärgiks selgitada välja kadettide
kogemused, uskumused ja ettepanekud seoses nutivahendite kasutamisega
õppetegevuses.

1.1. Nutivahendiga õppimine kõrgkoolis
Kuna mobiiltelefonide kasutamine on nii Eestis kui ka mujal maailmas
levinud10, 11, on ootuspärane, et mobiilsete lahenduste vastu tuntakse huvi ka
hariduses. Mobiiltelefonide leviku, nende üha soodsamate hindade ja kasvava
populaarsuse tõttu on haridustehnoloogia kandunud laua- ja sülearvutitelt üle
nutivahenditesse12. Traditsioonilise õppe kõrvale klassiruumis on ilmunud nii
e-õpe (electronic learning) kui ka m-õpe (mobile learning). E-õppe all peetakse silmas õppetööd, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste
vahendite abil. M-õppe deﬁnitsioonid on aja jooksul muutunud, kuid nende
keskmesse on jäänud vahendid, mis on internetiühendusega, kaasaskantavad ja aitavad kaasa õpiväljundite saavutamisele. Uurimuse keskmes on
nutivahendite kasutamine õppetöös. Nutivahendiga õppimist mõistetakse
kui õppimist, milles kasutatakse kaasaskantavaid väikesemõõtmelisi tehnoloogilisi vahendeid, nagu näiteks nutitelefonid ja mobiiltelefonid13, 14.
Nutivahenditega õpet kõrgkoolis on uuritud nii üliõpilaste kui ka õppejõudude vaatenurgast. Samas on uurimuste tulemused nutiseadmete kasutamise positiivse ja negatiivse mõju kohta õppijate õpitulemustele sageli vastuolulised. Näiteks leidsid Hammer ja kolleegid15 üliõpilaste seas korraldatud
uurimuses, et 50% klassis veedetud ajast tegeletakse nutiseadmega. Ka
Elukestva õppe strateegia 2020. 2014, lk 13.
Ferrari 2013, p. 11.
10
Mobile cellular subscriptions (per 100 people).
<http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2.> (15.02.2015).
11
GSMA. 2011. European Mobile Industry Observatory 2011. <http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/04/emofullwebfinal.pdf> (15.02.2015).
12
Chen, C. M.; Chung, C. J. 2008. Personalized mobile English vocabulary learning system
based on item response theory and learning memory cycle. ‒ Computers & Education, p. 624.
[Chen; Chung 2008]
13
Cheung, Hew 2009, p. 159.
14
Saran, M.; Seferoglu, G.; Cagiltay, K. 2009. Mobile assisted language learning: English
pronunciation at learners’ fingertips. ‒ Eurasian Journal of Educational Research, p. 97.
15
Hammer, R.; Ronen, M.; Sharon, A.; Lankry, T.; Huberman, Y.; Zamtsov, V. 2010.
Mobile Culture in College Lectures: Instructor’s and Students’ Perspectives. ‒ Interdisciplinary Journal of E-learning and Learning Objects, p. 293. [Hammer, Ronen, Sharon, Lankry,
Huberman, Zamtsov 2010]
8
9
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Jacksoni uurimuses16 osalenud üliõpilastest leidis 76%, et nutivahend on tunnis pigem tähelepanu häiriv kui õppimist toetav vahend. Hoolimata võimalikest probleemidest, mida nutivahendi kasutamine klassiruumis kaasa tõi,
leidsid üliõpilased, et täielikult nutivahendeid õppetöös keelustada ei tohiks.
Üliõpilased mainisid uurimustes, et nutivahendiga õpet võivad takistada
nii tehnoloogilised, pedagoogilised kui ka psühholoogilised tegurid17, 18.
Tehnoloogiliste takistustena nimetati väikest ekraani ja vanemate telefonimudelite väiksemat kiirust uuematega võrreldes19. Samuti toodi välja tekstitöötluse ebamugavus ja juhiti tähelepanu asjaolule, et pikemate kirjalike
tööde puhul eelistatakse nutivahendile sülearvutit20, 21. Pedagoogiliste piirangutena olid mõned Ellaway ja kolleegide22 uurimuses osalenutest mures nutivahendist liigselt sõltuvaks muutumise pärast.
Negatiivsena mainiti nutitelefoni kasutamise puhul peale õppetegevuses
tähelepanu hajumise faktori23, 24 kommunikatsiooni kvaliteedi vähenemist
üliõpilaste ja õppejõu vahel, akadeemilise petturluse võimalust testides ning
ka kursuse sisu sobimatust nutivahendiga kasutatava formaadiga25. Leidus
üliõpilasi, kes pidasid nutivahendit õppetöös üldse ebavajalikuks26. Psühholoogiliste piirangute all peeti silmas ka õppimise järjepidevuse ja püsivuse
Jackson, L. D. 2013. Is Mobile Technology in the Classroom a Helpful Tool or a Distraction?: A Report of University Students’ Attitudes, Usage Practices, and Suggestions for Policies.
‒ The International Journal of Technology, Knowledge, and Society, p. 129. [Jackson 2013]
17
Cheon, J.; Lee, S.; Crooks, S. M.; Song, J. 2012. An investigation of mobile learning
readiness in higher education based on the theory of planned behavior. ‒ Computers & Education, p. 1054. [Cheon, Lee, Crooks, Song 2012]
18
Ellaway, R. H.; Fink, P.; Graves, L.; Campbell, A. 2014. Left to their own devices:
Medical learners’ use of mobile technologies. ‒ Medical Teacher, p. 130. [Ellaway, Fink,
Graves, Campbell 2014]
19
Wang, Y.; Wu, M.; Wang. H. 2009. Investigating the deterinants and age and gender
differences in the acceptance of mobile learning. ‒ British Journal of Educational Technology,
p. 92. [Wang, Wu, Wang 2009]
20
Ellaway, Fink, Graves, Campbell 2014, p. 130.
21
Souleles, N.; Savva, S.; Watters, H.; Annesley, A.; Bull, B. 2015. A phenomenographic
investigation on the use of IPads among undergraduate art and design students. ‒ British Journal of Educational Technology, p. 131. [Souleles, Savva, Watters, Annesley, Bull 2015]
22
Ellaway, Fink, Graves, Campbell 2014, p. 138.
23
Cheon, Lee, Crooks, Song 2012, p. 1054.
24
Robinson, T.; Conin, T.; Ibrahim, H.; Jinks, M.; Molitor, T.; Newman, J.; Shapiro, J.
2013. Smartphone Use and Acceptability Among Clinical Medical Students: A QuestionnaireBased Study. ‒ Journal of Medical Systems, pp. 1–2. [Robinson, Conin, Ibrahim, Jinks,
Molitor, Newman, Shapiro 2013]
25
Robinson, Conin, Ibrahim, Jinks, Molitor, Newman, Shapiro 2013, p. 1.
26
Robinson, Conin, Ibrahim, Jinks, Molitor, Newman, Shapiro 2013, p. 7.
16
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küsitavust27 ning üliõpilaste keskendumist hedonistlikele eesmärkidele (näiteks sotsiaalvõrgustike kasutamine) õppetegevuste asemel28. Pedagoogilisest
aspektist peeti kaheldavaks näiteks lennujaamas või autos sõites nutivahendis
õppimise tõhusust.
Peale uurimuste, millest on ilmnenud nutitelefonide õppetöös kasutamise
negatiivsed tegurid, leidub ka neid, kus üliõpilased peavad nutivahendite
kasutamist õppetöös õppimist toetavaks. Sellisteks on näiteks nii Robinsoni ja kolleegide29, Soulelesi ja kolleegide30 kui ka Vibergi ja Grönlundi31
uurimused, milles üliõpilased nimetasid nutitelefoni õppetöös kasutamise
eelistena seadme kaasaskantavust, võimalust kaasüliõpilastega nutiseadme
kaudu õppimise eesmärgil suhelda32 ning nutiseadme kasutamise lihtsust33.
Uurimustes on peamiste nutiseadmete kasutusvaldkondadena välja toodud
õppetööga seotud dokumentide lugemine ja võimalus õppetöö ajal nutiseadmesse märkmeid teha34, 35, informatsiooni kogumine, kaasüliõpilastega
suhtlemine36, 37, helisalvestamine, ettekande tegemine, õppevideote vaatamine, digitaalse õpimapi koostamine38 ja testiks valmistumine39.
Uurimustes, mille keskmes on olnud õppejõudude arvamused nutivahendite kasutamise kohta õppetöös, on väljendatud kartust, et minnakse äärmusesse ja õppimine muutubki ainult infotehnoloogiliste vahendite kaudu
edastatavaks teabeks. Mitmed uurimused ja poliitilised suunised annavad

Shudong, W.; Higgins, M. 2006. Limitations of Mobile Phone Learning. – The JALT
CALL Journal, p. 3. [Shudong, Higgins 2006]
28
Cheon, Lee, Crooks, Song 2012, p. 1064.
29
Robinson, Conin, Ibrahim, Jinks, Molitor, Newman, Shapiro 2013, p. 7.
30
Souleles, Savva, Watters, Annesley, Bull 2015, p. 131.
31
Viberg, O.; Grönlund, A. 2013. Cross-cultural analysis of users’ attitudes toward the use
of mobile devices in second and foreign language learning in higher education: a case study
from Sweden and China. – Computers & Education, p. 169. [Viberg, Grönlund 2013]
32
Robinson, Conin, Ibrahim, Jinks, Molitor, Newman, Shapiro 2013, p. 3.
33
Souleles, Savva, Watters, Annesley, Bull 2015, p. 134.
34
Ellaway, Fink, Graves, Campbell 2014, p. 135.
35
Jackson 2013, p. 129.
36
Gikas, J.; Grant, M. M. 2013. Mobile Compuring Devices in Higher Education: Student
Perspectives on Learning with Cellphones, Smartphones and Social Media. – The Internet and
Higher Education, p. 18. [Gikas, Grant 2013]
37
Robinson, Conin, Ibrahim, Jinks, Molitor, Newman, Shapiro 2013, p. 3.
38
Souleles, Savva, Watters, Annesley, Bull 2015, p. 132.
39
Muhammed, A. A. 2014. The impact of Mobiles on Language Learning on the part of English Foreign Language Learning (EFL) university students. – Procedia – Social and Behavioural
Sciences, p. 104. [Muhammed 2014]
27

150

TRIINU SOOMERE, LIINA LEPP, MARVI REMMIK, ÄLI LEIJEN

alust arvata, et traditsiooniline klassis toimuv õpe ei kao siiski kuhugi, pigem
m-õpe täiendab seda ja annab uusi võimalusi.40, 41 Õppejõudude valmisolek
tehnoloogiliste vahendite kasutamiseks õppetöös on määrava tähtsusega nutivahenditega õppe õnnestumisel42 ning see avaldab mõju õppijate kavatsusele
taolist õpet proovida43, 44. Kuna uurimuse fookuses on peale kõrgkoolitasandi
seotus militaarvaldkonnaga, antakse alljärgnevalt ülevaade mõningatest spetsiiﬁliselt sõjaväelise haridusega seotud uuringutest nutivahendiga õppimise
teemal.

1.2. Nutivahendiga õpe militaarvaldkonnas
Militaarvaldkonnas ei ole nutivahenditega õppimine tundmatu teema. Seda
on käsitletud mitmesugustes uurimustes ning raportites.45, 46, 47 Näiteks
Mercado ja Murphy uurimuses48 küsitleti ligi 16 000 ameeriklasest tegevväelast ning leiti, et homogeenset nutigeneratsiooni uuringus osalejate seas
ei täheldatud. Eelkõige kasutasid sõjaväelased nutiseadet suhtluseks, aga ka
navigeerimiseks, tehniliste manuaalide lugemiseks ja e-õppeks. Uurimusest
ilmnes, et kuigi sõjaväelased endi sõnul oskasid nutiseadmeid kasutada isiklikuks otstarbeks, vajati sageli tuge vahendi kasutamisel õppimiseks.
Instruktorite ebakindlust ja oskamatust nutiseadmeid õppetöös kasutada
on kirjeldatud Briti armees tehtud uurimuses, milles just pikaajalise staažiga
kaader väljendas vastumeelsust nutivahendite õppetöösse rakendamisel. Briti
armees alustati 2007. aastal katseprojektiga mitmesugustele tehnoloogilistele vahenditele mõeldud õppeprogrammide loomiseks. Seejuures arvestati

Sevillano-Garcia, M. L.; Vazquez-Cano, E. 2015. The Impact of Digital Mobile Devices
in Higher Education. – Journal of Educational Technology & Society, p. 106. [SevillanoGarcia, Vazquez-Cano 2015]
41
UNESCO Policy Guidelines for Mobile Learning. 2013.
<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641e.pdf> (15.09.2015).
42
Gikas, Grant 2013, p. 18.
43
Cheon, Lee, Crooks, Song 2012, p. 1054.
44
Sevillano-Garcia, Vazquez-Cano 2015, p. 106.
45
Ganina, Piirimees 2015, p. 125.
46
Mercado, J. E.; Murphy, J. S. 2011. Evaluating Mobile Device Usage in the Army.
<http://scs.org/upload/documents/conferences/autumnsim/2012/presentations/etms/7_Final_
Su bmission.pdf> (14.04.2015). [Mercado, Murphy 2011]
47
Threapleton, M. 2013.The British Army compliance training goes mobile.
<http://www.towardsmaturity.org/elements/uploads/British_Army_case_study_Final_1.pdf>
(02.24.2015). [Threapleton 2013]
48
Mercado, Murphy 2011.
40
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tundliku informatsiooni lekkimise ohuga ja tehti koostööd küberturvalisuse
ekspertidega.49
Üksikuid uurimusi on autoritele teadaolevalt nutivahendite kasutamisest
militaarvaldkonnas tehtud ka Eestis. Näiteks uurisid Ganina ja Piirimees
(2015) KVÜÕA kadette ning nende kuulumist nutigeneratsiooni. Selgus, et
KVÜÕA-s ei ole selgelt eristuvat põlvkonda, keda iseloomustaks sarnane
tehnoloogiliste vahendite kasutamismuster. Uuritavad väljendasid mobiiltelefonide kasutamise kohta erinevaid seisukohti: oli neid, kelle arvates mobiiltelefonide kasutamine õppetöös oli õigustatud, aga ka neid, kes leidsid, et
mobiiltelefonid tuleks õppetöö ajal keelata, kuna hajutavad tähelepanu.50
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi nutivahenditega õppimise teema on
militaarvaldkonnas pälvinud uurimustes tähelepanu nii maailmas kui ka
Eestis, on tulemused nutivahendiga õppimise kohta kohati vasturääkivad.
Samuti on täheldatud mõningast vastuolu digipädevuse arendamiseks püstitatud eesmärkide ning kadettide arvamuste vahel nutiseadmete vajalikkuse
kohta õppetöös.51, 52, 53 Kuna teadaolevalt mõjutavad kogemused uskumusi
ja uskumused omakorda kogemuste tõlgendamist54, 55, on oluline välja selgitada, missugused on KVÜÕA kadettide kogemused ja uskumused seoses
nutivahendite kasutamisega õppetegevuses ning milliseid võimalusi nad näevad nutivahendite kasutamiseks õppetegevuses.
Sellest tulenevalt on uurimuse eesmärk välja selgitada, millised on
KVÜÕA põhikursuse kadettide kogemused, uskumused ja ettepanekud nutivahendite kasutamise kohta õppetegevuses. Eelnevast lähtudes sõnastati
kolm uurimisküsimust.
1. Millised on KVÜÕA põhikursuste kadettide kogemused nutivahendiga
õppimisel?
2. Millised on KVÜÕA põhikursuse kadettide uskumused nutivahendiga
õppimise kohta?
3. Milliseid võimalusi nutivahendite kasutamiseks õppetöös näevad
KVÜÕA põhikursuse kadetid?
Threapleton 2013.
Ganina, Piirimees 2015, p.125.
51
Ganina, Piirimees 2015, p. 125.
52
Mercado, Murphy 2011.
53
Threapleton 2013.
54
Mac Callum, K; Jeffrey, L.; Kinshuk. 2014. Comparing the role of ICT literacy and
anxiety in the adoption of mobile learning. – Computers in Human Behaviour, p. 8. [Mac
Callum, Jeffrey, Kinshuk 2014]
55
Sevillano-Garcia, Vazquez-Cano 2015, p. 106.
49
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Artikli autoril Triinu Soomerel oli KVÜÕA ülema kolonel Martin Heremi ja
uuringus osalenud kadettide nõusolek kasutada uurimistulemuste esitamisel
õppeasutuse nime. Uurimus oli kooskõlastatud Kaitseväe ja Kaitseliidu riigisaladuse kaitse komisjoniga.

2. Metoodika
2.1. Valim
Uurimus korraldati KVÜÕA kadettide hulgas. Eesmärgipärase valimi moodustamise kriteeriumid olid: 1) kuulumine maa-, mere- või õhuväe põhikursuse (rakenduskõrghariduse 1. astme) üliõpilaste hulka, kes õppisid
uuringu ajal (2015. aasta sügissemestril) KVÜÕA-s ja 2) varasem nutivahendi kasutamise kogemus õppe-eesmärgil õppija enda määratluse alusel. Nutivahendiga õppimise kogemusena käsitleti mistahes valdkonnas uute
teadmiste, oskuste või hoiakute omandamist nutivahendi abil. Valimisse kutsuti osalejaid vabatahtlikkuse alusel e-kirja teel ja isiklike kontaktide kaudu.
Uurimuses osales 10 põhikursuse meeskadetti. Kõige vanem uuritav oli
30- ja noorim 20-aastane.

2.2. Andmete kogumine
Andmeid koguti individuaalsete poolstruktureeritud intervjuudega. Intervjuu
kava koostamisel lähtuti uurimisküsimustest ja tugineti varasematele uurimustele56, 57, 58.
Intervjuu sissejuhatavas faasis tutvustati intervjueeritavatele uurimuses
kasutatavaid põhimõisteid, mis oli vajalik selleks, et intervjuuküsimustest üheselt aru saada. Intervjuu kava koos sissejuhatava osaga on leitav:
http://lingid.ee/Kava-kadetid.
Silmast-silma intervjuud 10 kadetiga toimusid 2015. aasta sügisel. Enne
intervjuu algust küsiti uuritavatelt luba intervjuu salvestamiseks ning selgitati uurimistöö eesmärki, intervjuu ülesehitust ja uuritava konﬁdentsiaalsuse tagamise põhimõtteid. Kõige lühem intervjuu kestis 31 ja kõige pikem
60 minutit. Uurimuse usaldusväärsuse suurendamiseks pidas Triinu Soomere

Cheon, Lee, Crooks, Song 2012, p. 1054.
Rogers, E. M. 2003. Diffusion of innovations. (5th ed.). New York: The Free Press.
[Rogers 2003]
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Wang, Wu, Wang 2009, p. 92.
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uurijapäevikut, milles dokumenteeris intervjueerimisprotsessi ja reﬂekteeris
intervjuu korraldamise üle.

2.3. Andmeanalüüs
Lähtuvalt uurimisküsimustest, analüüsiti andmeid kvalitatiivse induktiivse
temaatilise analüüsi meetodil59. Esmalt transkribeeriti intervjuud täies
mahus. Transkriptsioonide kogumaht oli 136 lehekülge (Times New Roman
12 p, reavahe 1,5). Andmeid analüüsiti programmi QCAmap abil.
Andmete analüüsimisel juhinduti temaatilise andmeanalüüsi etappidest60.
Esmalt loeti transkriptsioone, tehti ülestähendusi esialgsete mõtete kohta
ja otsiti mustreid, seejärel loodi esialgsed koodid, otsiti andmetest võimalikke teemasid ja vaadati teemad üle. Järgmisena loodi temaatilise analüüsi
kaardid iga uurimisküsimuse teema kohta. Lõpuks anti teemadele nimetus
ning kirjeldati neid kokkuvõtlikult. Andmeanalüüsil liiguti usaldusväärsuse
suurendamise eesmärgil korduvalt etappide vahel edasi-tagasi ning arutati
kaasuurijatega nii kodeerimis- ja kategoriseerimisotsuste kui ka tõlgenduste
täpsuse üle kuni konsensuse saavutamiseni. Andmeanalüüsi usaldusväärsuse
suurendamiseks arutleti uurijapäevikus andmeanalüüsiprotsessi üle.

3. Tulemused
Uurimuse eesmärk oli välja selgitada KVÜÕA kadettide kogemused, uskumused ja ettepanekud nutivahendi kasutamise puhul õppetegevuses. Järgnevalt esitatakse uurimuse tulemused teemade ja alateemade jaotuse järgi.
Tulemuste tõendamiseks ja ilmestamiseks on kasutatud tsitaate intervjuudest. Intervjuukatke lõppu on lisatud intervjueeritava tunnus tähe ja numbri
kombinatsioonina (näiteks (I 1) intervjueeritav 1 puhul). Soovides säilitada
uuritavate autentset sõnakasutust, ei ole tekstinäiteid keeleliselt toimetatud;
tsitaatidest on eemaldatud otsesed vihjed, mis võiksid intervjueeritava konﬁdentsiaalsust kahjustada.

Braun, V.; Clarke, V. 2006. Using thematic analysis is psychology. – Qualitative Research
in Psychology, pp. 77–101. [Braun, Clarke 2006]
60
Braun, Clarke 2006, pp. 87–93.
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3.1. Kadettide kogemused nutivahendiga õppimisel
Uurimisküsimuse „Millised on KVÜÕA põhikursuse kadettide kogemused
nutivahenditega õppimisel?” vastusena eristus kolm laiemat teemat, mida
järgnevalt kirjeldatakse. Esmalt esitatakse kadettide üldine hinnang nutiseadmetega õppimise kogemustele ning tuuakse näiteid, millistes valdkondades on nutivahendiga õpet rakendatud. Seejärel kirjeldatakse probleeme, mida kadetid endi sõnul kogesid.
Üldine hinnang kogemusele. Uuringus osalejad kirjeldasid oma kogemusi
nutivahendiga õppimisel erinevalt. Enamik pidas kogemust pigem positiivseks. Toodi välja, et nutiseadme toel õppimine oli neil aidanud oma aega
paremini juhtida ning positiivseks peeti seda, et seadme abil oli igal ajahetkel
informatsioonile kiire ja mugav ligipääs.
Kui oleme näiteks kuskil metsas, et me saame seda materjali vaadata ka näiteks nutitelefonis. Seal on halb kaasas kanda mingisugust paberihunnikut, mis
võib märjaks saada ja ära laguneda. Ja teiseks siis see materjali hulk juba,
mis seal olla võib, näiteks mingisugune pdf-fail, mingisugune sada lehekülge,
et seda kaasas kanda on täiesti ebapraktiline. (I 1)

Samas oli uuritavate seas ka neid, kes olid oma kogemuse kirjeldamisel
skeptilisemad. Puudusena toodi välja see, et nutiseadmed ei pruugi olla vajalikul hetkel kättesaadavad, samuti leiti, et nutivahend on võrreldes lauaarvutiga olnud õppimisel pigem ebasobiv just vähese mugavuse ja aegluse tõttu.
Pigem ikkagi, kui õppida, siis teha seda nagu arvuti taga, mis on nagu mugavam ja kiirem kui telefonis. (I 6)

Nutiseadme kasutamise kogemuse valdkonnad. Kadettide kogemused nutivahendiga õppimisel võib jaotada kaheks: kooli ja huvitegevusega seotuks.
Kooliga seotud õppimiskogemusi kirjeldasid kadetid nii üldise tegevusena
kui ka konkreetseid aineid esile tuues. Üldise tegevusena loetleti õppematerjalide lugemist, informatsiooni vahetust või failide jagamist, esitluse jaoks
materjali kogumist, õppevideote või videoloengute vaatamist ja nutivahendit
kasutades e-õppes osalemist.
On sellised äpid olemas nagu Khan Academy näiteks, kus on väga palju õppevideosid, näiteks reaalainete ja kõige sellise kohta. No viimasel ajal olen
vaadanud väga palju füüsikat, mis on meie kursuse kirstunael. Seal on füüsika
õppevideod kuidas lahendada ülesandeid ja asju. Tänu sellele olen saanud
ka kõik tööd läbi. (I 7)
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Konkreetsete ainetena toodi välja nii erialaseid aineid (kompaniikursus,
sideõpe, lahingutegevuse alused, maailma sõjaajalugu) kui ka tsiviilaineid
KVÜÕA-s (füüsika, prantsuse keel, inglise keel, eesti keel, õpioskused, suuline ja kirjalik eneseväljendus).
Olen telefoni kirjutanud, kui mul on mingeid mõtteid vahepeal tulnud ja mul
ei ole kuskile mujale kirjutada. Ma kirjutasin, kui meil oli nagu üks kirjatükk
teha suulises-kirjalikus eneseväljenduses, mul tuli poes käies üks mõte ja siis
ma kirjutasin selle sinna üles. Istusin pingi peale maha ja kirjutasin üks 15
minutit. Pärast kasutasin seda. (I 9)

Huvitegevusega seoses mainisid uurimuses osalenud mehhaanikaalase kirjanduse, treeningurakenduste, müügioskuste, kitarrimängu ja toidu valmistamise õppevideote vaatamist nutiseadme vahendusel.
Probleemid nutivahendiga õppimisel. Kadettide kirjeldatud kogemustega
seoses mainiti nutivahendiga õppimisel probleeme, mille tekkepõhjusi võib
liigitada tehnoloogiast, inimesest endast ja erialaspetsiiﬁkast tulenevaks.
Tehnoloogiast tulenevate probleemide puhul peeti silmas interneti kättesaadavust, selle maksumust ja levi. Probleeme tekstitöötlusega põhjustas ebamugavus väikesel nutivahendi klaviatuuril pikemat teksti sisestada. Ekraani
väiksusega seoses mainisid uuritavad silmade väsimist pikemate tekstide
lugemisel. Tehnika vastupidavuse probleemina toodi näiteid aku tühjenemisest ja süsteemi kokkujooksmisest. Inimesest tulenevate probleemidena
mainiti ebapiisavat võõrkeeleoskust info lugemisel ning internetist leitud
materjalide ebapiisavat kriitilise hindamise oskust. Erialaspetsiiﬁkast tulenevalt osutati erialase materjali piiratud levikule.
No raskuspunktiks võib lugeda ka seda, et paljud äpid ja asjad, mida saab
tõmmata, et seal ei tea, kuidas need faktid kontrollitud on, et võid õppida
valesti. (I 7)

3.2. Kadettide uskumused õppimisel nutivahendiga
Uurimisküsimuse „Millised on KVÜÕA põhikursuse kadettide uskumused
nutivahendiga õppimise kohta?” vastusena eristus kolm laiemat teemat. Järgnevalt kirjeldatakse kadettide hoiakuid nutivahendiga õppimise suhtes ning
uskumusi selle kohta, millisele inimesele uuringus osalejate arvates nutivahendiga õppimine sobib. Seejärel tuuakse välja uuritavate arvates nutivahendi abil õppimisel kerkivad probleemid.
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Hoiakud nutivahendiga õppimise suhtes. Üldiselt oli uuringus osalenud
kadettide suhtumine nutivahendiga õppimisse positiivne. Oldi arvamusel, et
see on tehnoloogia kiire arengu tõttu loomulik protsess, mille kaudu laienevad õppimisvõimalused: õppematerjalide kättesaadavus paraneb, õppemeetodid mitmekesistuvad, õpe muutub aja ja koha suhtes paindlikumaks.
Ma näen, et see on üks variant, kuidas saab õpet mitmekesistada ja muuta
selliseks, et ei ole ainult klassiruumiõpe ja ma pean kohustuslikult kogu aeg
ühikas passima ja kohustuslikel tundidel õppima. (I 7)

Uurimuses osalenute hulgas oli ka neid, kelle hoiak nutiseadmetega õppimise
suhtes oli neutraalne ja äraootaval seisukohal. Leiti, et mobiilne õpe on veel
vähe levinud ja seetõttu ei osata kindlat seisukohta võtta. Osade uuritavate
vastustest ilmnes, et õppimisel eelistatakse kasutada siiski pigem arvutit kui
nutiseadet.
Praegust on [suhtumine] selline neutraalne, see on nagu selline hästi algetapis asi, et kogu see mobiilne õppimine on ikkagi mõeldud läbi interneti
vahenduse ja internetti me kasutame ikkagi enamuse ajast arvutis. (I 10)

Uuritavad, kelle hoiakud nutivahendite kasutamisest õppe-eesmärkidel olid
negatiivsed, tõid välja eri aspekte, miks neil ei ole nutivahendiga õppimisse
usku. Vastustest ilmnes, et õppimise seisukohalt peeti oluliseks just kontakttunde õppejõuga ja suhtlusvõimalust kaasõppijatega. Leiti, et kontakttund
on nutivahendiga töötamisel raisatud aeg ning õppejõu huvitavaks tehtud
materjal on õppimiseks palju otstarbekam.
Ma arvan, et ainetundides ei ole väga hea mobiilõpet kasutada. Tunnid on
kontakti jaoks, see on kõige väärtuslikum aeg, mis meil õppejõuga on. (I 4)

Kriitilised oldi õppetöös nutitelefoni kasutamise puhul ka seetõttu, et
kadettide arvates tekib oht, et nutiseade juhib õppija tähelepanu kõrvale
ning õppejõul võib olla keeruline jälgida, kas nutivahendis tegeletakse tunni
ajal õppetööga või õppetööväliste asjadega. Peale selle väljendati kahtlust,
et ainult nutivahendiga õppides võivad õppijal tekkida motivatsiooniprobleemid, jäädes õppematerjaliga nutiseadmes üksi ning tavapärane aruteluvõimalus õppejõu või kaasõppijatega kaob või väheneb.
Nutivahendiga õppimise sobilikkus õppijatele. Intervjueeritute vastustest
ilmnes, et nutivahendiga õppimise sobilikkus sõltub õppija eripärast. Uurimuses osalejate hinnangul sobib nutivahendiga õppimine distsiplineeritud,
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kiire kohanemisvõimega, õppimisele keskendunud, noorele, oma aega ise
juhtida soovivale, mugavust ja tegevusvabadust hindavale ning inglise keelt
heal tasemel oskavale inimesele.
See inimene peaks minu arvates olema reeglina selline, kes on hästi tiheda
graafikuga. Et liigub palju ringi, toimetab palju, näiteks käib trennis, jooksmas. Et kui ma sõidan ühest linnast teise näiteks ühistranspordiga või jooksen, ma saan kasutada audioraamatuid ja neid äppe samal ajal. Just sellised
liikuva eluviisiga inimesed ongi need, kellele see rohkem sobib. (I 6)

Neid, kellele nutivahendiga õppimine ei sobi, kirjeldasid kadetid enamasti
kui enesedistsipliini raskustega, majanduslikult keerukates oludes olevaid,
vanemaid, ekraaniga tööd vältivaid, kaasõppuritega suuremat sotsiaalset kontakti soovivaid, nutivahendiga õppes pakutavast erineva õpistiili ning võimaliku füüsilise puudega inimesi.
Võib-olla siis [ei sobi nutiseadmega õppimine] vanematele generatsioonidele.
Sest üliõpilased on igas vanuses ja vanemad inimesed, no ütleme alates seal
alates 40–50, ei ole väga seda seadmete kasutamist. (I 5)

Uskumused piirangute kohta nutiseadmega õppimisel. Kadettide uskumused nutivahendiga õppimise piirangutest, saab jaotada vahendite, õppetöö ja
inimestega seonduvateks ning erialaspetsiiﬁlisteks.
Vahenditega seonduvatest piirangutest tõid intervjueeritavad esile materiaalsed ja tehnoloogilised piirangud. Nutivahendi kasutamist võib takistada
vahendi puudumine, näiteks on õppijal kasinad rahalised võimalused seadme
soetamiseks või puudub üldse soov seda omada.
Uuringus osalejad mainisid ka seadmes interneti kasutamise võimalustega
seotud piiranguid: juurdepääsu ja leviga seotud probleeme. Kadettide hinnangul ei saa seega nutivahendiga õppimist teha kohustuslikuks, kuna kõigil
üliõpilastel ei pruugi olla nutiseadet või on selle kasutamine tehnoloogiliste
probleemide tõttu ebastabiilne.
Kui see mobiilne õpe toimub läbi interneti näiteks, et igal pool ei pruugi olla,
kuskil soode ja rabade vahel ei pruugi olla seda internetiühendust. (I 7)

Tehnoloogiliste piirangutena toodi esile töökindluse, tarkvara ja nutitelefoni
eri mudelitega ühilduvuse, ekraani väiksuse, materjali töötlemisvõimaluste
piiratuse, allalaetavate materjalide mahu ja kiiruse probleeme. Näiteks peeti
nutivahendites pikemate kirjalike tööde kirjutamist ebamugavaks, peale selle
leiti, et allalaetud materjalid kasutavad liiga palju mälumahtu.
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Ja mahud kindlasti, et sõltub, kui suur see õppefail on, et kui ta võtab väga
palju ruumi ja aega, et teda avada, näiteks läbi interneti, siis lihtsalt asjal
kaob mõte ära. (I 8)

Õppetööga seotud uskumustest olid uuritavate arvates nutiseadmete õppetööks kasutamise põhilised piirangud nutitelefonidele kohandatud õppematerjalide vähesus, praktiliste ja arutlevate ülesannete sobimatus mobiilsesse
formaati, samuti ebakvaliteetne ja metoodiliselt ühekülgne õppematerjali.
Iga õppeainet ei saaks, ma usun, et äppi suruda. Võtamegi need „rohelised”
ained, rühmakursused ja asjad, kus me peame reaalselt maastikul erinevaid
kaitseid-rünnakuid-varitsusi tegema, sihukest asja nagu äppidega ei saa teha.
(I 5)

Inimestega seonduvateks piiranguteks pidasid uurimuses osalenud kadetid nii
õppejõudude kui ka õppuritega seotud aspekte. Õpetamisalaste teadmiste ja
oskuste kasinust nutiseadmete vallas peeti eriti vanemaealiste õppejõudude
üheks suurimaks probleemiks, samuti nende üldisemat negatiivset hoiakut
nutivahendeid kasutada. Kadetid polnud kindlad, kuivõrd õppejõud näevad
vajadust olemasolevat süsteemi ja õppemeetodeid muuta.
Et kui on sellised nii-öelda vana kooli õppejõud, kes on teinud asja kogu aeg
ühte moodi ja neil on oma kindel visioon kujunenud, kuidas peaks asju läbi
viima, siis see võib tekitada probleemi, et ei taheta uusi asju omaks võtta. (I 2)

Õppuritega seotud piirangutest nimetasid uuringus osalenud enesedistsipliini
ja akadeemilise petturlusega seonduvat. Kadetid tõid välja, et ainult nutivahendiga õppe puhul võivad esile kerkida teised prioriteedid. Näiteks võib
nutiseadmes õppimise asemel õppija minna kaasa ahvatlusega kasutada seda
sotsiaalvõrgustikes suhtlemiseks. Välja toodi ka õppurite suutmatust õppematerjaliga üksi, õppejõu toeta, hakkama saada. Akadeemilise petturluse
puhul olid kadetid arvamusel, et kuna noorem põlvkond on harjunud nutiseadmeid kasutama, siis teatakse ka enam võimalusi, kuidas nutiseadmete
abil akadeemilises petturluses osaleda.
See noorem põlvkond kipub näiteks targem olema, et igasugu erinevaid lahendusi välja mõelda, kuidas siis nii-öelda maha kirjutada, spikerdamisvariante
leida. (I 2)

Erialaspetsiiﬁkast lähtuvate piirangutena tõid kadetid esile turvalisuse ja
riigisaladusega kaetud materjali kasutamise. Põhiliselt mainiti võimalikku
nutivahendisse sissemurdmist ja turvaleket, küsimärgi alla seati see, kas kõiki
materjale oma salajase sisu tõttu on üldse võimalik nutivahendis kasutamiseks üles panna.
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3.3. Ettepanekud nutivahendite kasutamiseks KVÜÕA õppetöös
Uurimisküsimuse „Milliseid võimalusi nutivahendite kasutamiseks õppetöös
näevad KVÜÕA põhikursuse kadetid?” andmeanalüüsi tulemustest kirjeldatakse esmalt kadettide hinnanguid hetkeolukorrale nutivahendite kasutamisel ning seejärel esitatakse nende ettepanekud nutivahendite kasutamiseks
õppetöös KVÜÕA-s.
Kadettide hinnangud hetkeolukorrale. Kadettide hinnangul kasutakse
KVÜÕA-s praegu nutivahenditega õpet vähesel määral.
Ega minu meelest eriti ei kasutatagi. Enamus õppejõude on öelnud, et mobiili
ei tohi tunnis kasutada /…/ ja õppejõud minu meelest seda ei ole nagu teadlikult rakendanud ka. (I 6)

Mitmed uurimuses osalenud kadetid olid seda meelt, et KVÜÕA-s võiks
nutivahendeid õppetöös kasutada senisest enam. Peeti otstarbekaks olukorda
analüüsida ja selgitada välja nii õppejõudude kui ka õppijate nutiseadmete
kasutamise vajadus õppetöös.
Võiks nagu vaikselt proovida, vaadata kuidas läheb. Ma eeldan, et varem või
hiljem me jõuame sinna niikuinii, et mida varem me alustame, seda parem.
Mis siis, et praegu ilmselt vahendeid, ressursse ega nagu tahet võib-olla nii
väga ei ole. (I 3)

Enamik uuringus osalenutest leidis, et enne võimalikku otsust hakata
KVÜÕA-s suures mahus õppima/õpetama nutiseadmeid kasutades, peaks
sellele eelnema väikeses mahus katsetamine. Leiti, et katsetamise eesmärgil
võiks moodustada vabatahtlikkuse alusel testrühma ning analüüsida selles
osalejate õppeprotsessi ja õpitulemusi ning nii õppejõudude kui ka õppijate
rahulolu. Alles seejärel teha otsused nutiseadmete ulatuslikuks rakendamiseks.
Pigem ma arvan, et mingisugune väiksem, ongi et testigrupp siis ja vabatahtlikkuse alusel kindlasti. Et ongi väike testgrupp, vaatab, kuidas asi edeneb,
toimib, kuidas inimestele peale läheb. Siis edasi minna suuremahuliseks üle.
(I 5)

Nutiseadmete õppetöös kasutamise kohta vastuargumente esitanud kadetid
arvasid, et innovatsioon lihtsalt innovatsiooni pärast ei ole vajalik ning eelkõige tuleks keskenduda ülesandele, mitte selle lahendamise vormile. Leiti,
et ka edaspidi võiks õpetamises ja õppimises lähtuda põhimõttest, et kui on
olemas efektiivsem alternatiiv nutivahendile, tuleks eelistada seda.
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Kadettide ettepanekud nutivahendite kasutamiseks õppetöös. Nutivahendite kasutamisel soovitasid uurimuses osalejad õppejõududel õppida teiste
koolitajate kogemusest, eriti toodi esile üldhariduskoolides toimunud digipööret. Tähtsaks peeti ka seda, et õppejõud julgeksid õppetöös nutiseadmetega õpetamist katsetada.
Kui meil on vahendid olemas ja meil on vajadused olemas, siis miks me ei
kasuta neid vahendeid nende vajaduste rahuldamiseks? (I 1)

Uurimuses osalejad tegid konkreetseid ettepanekuid, kuidas võiks õppetöö
nutivahendite abil tulemuslikumaks muuta. Kadetid leidsid, et õppejõud
võiksid õppetöö üles ehitada selliselt, et õppijatel oleks võimalus ja vajadus õppides nutiseadet kasutada. Näiteks tekitada vajadus õppetöö ajal nutiseadme abil infootsinguks või jagada õppeülesandeid, mida õppijad nutiseadmete abil vaadata saavad. Leiti ka, et õppijatel peaks lubama tunnis kasutada
nutiseadmete abil (eriala)sõnastikke ja keeleõppega seotud mobiilirakendusi.
Samuti peeti nutiseadet heaks võimaluseks nii õppejõu ja õppijate kui ka
õppijate omavaheliseks suhtluseks õppetööga seotud küsimustes. Toodi välja,
et õppejõud võiksid kuuluda Facebooki gruppidesse ja õppijad saaksid nii
mugavalt küsida õppejõududelt õppetööga seotud teavet.
Õppematerjalide puhul leiti, et tähtis oleks salvestada videoloengud, luua
õppematerjalide repositoorium ning nutiseadmega lahendamiseks mõeldud kordamisülesanded. Samuti toodi välja, et võiks luua mobiilirakenduse
militaar-raamatukogude otsisüsteemide ja õppeinfosüsteemi nutiseadmega
kasutamiseks. Leiti, et militaarvaldkonna simulatsioonimänge nutiseadmele
kohandades saaks õppe muuta mängulisemaks. Tabelis 1 on välja toodud
ettepanekud koos selgitustega.
Peale juba nimetatu esitasid uuringus osalenud kadetid konkreetseid militaarvaldkonna õppeainespetsiiﬁlisi ettepanekuid nutivahendite kasutamiseks
KVÜÕA-s. Näiteks leiti, et lahingplaani joonistamine võiks toimuda traditsiooniliste töövahendite (nt kile) asemel nutiseadmega. Ka tulejuhtimise
õppes võiks kadettide hinnangul kasutada nutivahendit tulejuhtimise arvutuste kontrolliks. Samuti võiks luua käsu kirjutamiseks kompaktse materjali
nutiseadmes mugavalt kasutamiseks. Riigikaitseõpetuses sihiku seadmise või
ajateenijatele tulejuhtimise õpetamiseks võiks kadettide hinnangul kasutada
nutiseadmele kohandatud matkemänge.
Kokkuvõtvalt võib intervjuude tulemuste põhjal öelda, et kuigi mõned
uurimuses osalenud kadetid märkisid, et nutivahendite kasutamisega võivad
kaasneda mõningad probleemid, leiti siiski, et täielikult keelata nutivahendite
kasutamist õppetöös KVÜÕA-s ei tohiks.
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Tabel 1. Kadettide ettepanekud KVÜÕA-s nutivahendite rakendamiseks
Ettepanek

Ettepaneku rakendamisest saadav kasu õppijale

Hindamisülesannete
loomine ja kiire tagasiside
andmine

• Hindamisülesannete kontrollimise lihtsustamine
õppejõule (nt valikvastustega töö) ja kiire tagasiside
õppijale.
• Paindlikkus testi tegemise ajas ja kohas.

Kordamisülesannete ja
• Oma teadmiste kontrollimise lihtsustamine õppijale.
enesehindamiseks mõeldud • Paindlikkus kordamisülesannete ning
enesehindamisülesannete tegemise ajas ja kohas.
ülesannete loomine
Mängustamine

• Nutiseadmele loodud/kohandatud
simulatsioonimängude kasutamine võimaldaks
kadettide arvates omandada esmased teadmised
ja oskused väheste kulutustega ning kadetil oleks
võimalus talle sobival ajal harjutada.

Nutiversioonide loomine
otsingusüsteemidest ja
infosüsteemidest ning
kaartidest

• Militaarraamatukogude otsingusüsteemi loomine
(kohandamine nutiseadmele sobivaks) võimaldab
materjale hõlpsamalt leida.
• Õppeinfosüsteemi nutiversiooni loomine võimaldab
mugavamat kasutust. Kaitseväe kaartide nutirakendus
võimaldab mugavat kaartidele juurdepääsu
vajaduspõhiselt igal pool.

Õppematerjalide
repositooriumi loomine

• Materjalide koondamine ühte konkreetsesse
kohta (andmepanga loomine materjalidest)
võimaldab õppijal vajalikke materjale kiiresti
leida ja vajaduspõhiselt kasutada (materjalid, sh
suuremahulised, on nutiseadme kaudu kõikjal kaasas).
• Esitlusslaidide lisamine materjalide panka võimaldab
nutiseadmest slaide õppetöö ajal lähemalt ja omas
tempos uurida. Vajalik eriti juhtudel, kui õpperuum on
suur ja ekraaninähtavus piiratud.

Õppetöö diferentseerimine

• Õppejõud kavandab õppetööd selliselt, et nutiseadme
abil saavad eri tasemel õppijad vajalikke materjale
kasutada ning omas tempos edasi liikuda.

Õppetöö/loengute
• Iseseisva õppimise võimalus väljaspool kontakttundi
salvestamine (videoloengud,
(sh haiguse või tööalaste lähetuse korral).
audiosalvestused)
• Õppetööl ebaselgeks jäänud materjali korduv
kuulamine/vaatamine õppijale sobival ajal.
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4. Arutelu
Uurimistulemused näitasid, et kadettide kogemused nutivahenditega õppimisel on erinevad. Tulemused on heas kooskõlas teistes kõrgkoolides ja
militaarkontekstis tehtud uurimustega, milles on leitud, et nutivahendit on
õppimisel kasutatud dokumentide lugemiseks, märkmete tegemiseks61, 62,
informatsiooni kogumiseks63, 64, õppevideote vaatamiseks65 ja testideks
valmistumiseks66.
Peamised probleemid, mida uurimuses osalenud kadetid olid nutiseadmete kasutamisel kogenud, olid seotud tehnoloogiast, inimestest ning erialaspetsiiﬁkast tulenevate takistustega. Tulemused on kooskõlas varasemate
uuringutega, milles on samuti täheldatud nutiseadmete puudusena õppetöös
kasutamisel tehnoloogiast ja inimestest tulenevaid probleeme67, 68. Uudseks
saab aga pidada tulemust, mis toob erialaspetsiiﬁkaga seonduvalt välja selle,
et militaarvaldkonnas oli kadettidel keeruline leida erialast õppematerjali.
Seega tuleks autorite hinnangul nutivahenditega õppe kavandamisel ühelt
poolt arvestada interneti kättesaadavusega ajal, kui õppija seda vajab, teisalt
tuleks õppeülesandeid koostades mõelda, kuivõrd mugav on kasutajal neid
nutiseadme vahendusel lahendada. Militaarvaldkonnas on kindlasti oluline
kaaluda, milliseid õppematerjale ja õppevara tuleks juurde luua ning nutiseadmega kättesaadavaks teha, arvestades samas sellega, et konﬁdentsiaalne
materjal oleks kättesaadav vaid neile, kellele see on mõeldud.
Kuigi enamik uurimuses osalejaid oli kogenud nutiseadmega õppimises
positiivseid emotsioone ja pidas seda üheks lisavõimaluseks õppetöö tõhustamisel, leidis osa uuritavaid, sarnaselt Robinsoni ja tema kolleegide69 uurimuse tulemustele, et nutivahendid on õppetöös ebavajalikud ning õppimise
kontekstis tuleks pigem kasutada süle- ja lauaarvutit. Seda aitab selgitada
Rogersi innovatsiooniga kohanemise mudel70, mille põhjal saab väita, et
kavatsus uuendust omaks võtta sõltub eelkõige kasutaja tajutud eelisest, mida
61
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Ellaway, Fink, Graves, Campbell 2014, p. 130.
Jackson 2013, p. 129.
Gikas, Grant 2013, p. 26.
Souleles, Savva, Watters, Annesley, Bull 2015, p. 141.
Mercado, Murphy 2011.
Muhammed 2014, p. 104.
Ellaway, Fink, Graves, Campbell 2014, p. 138.
Souleles, Savva, Watters, Annesley, Bull 2015, p. 141.
Robinson, Conin, Ibrahim, Jinks, Molitor, Newman, Shapiro 2013, p. 1.
Rogers 2003.
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innovatsioon talle pakub. Kuna osa kadette ei näinud nutivahendiga õppes
enda jaoks mingit eelist, võrreldes laua- ja sülearvutiga, siis puudus neil ka
motivatsioon uuendus kasutusele võtta. Kui lisada siia veel kadeti varasemad
kogemused nutiseadmete kasutamisel, mis olid negatiivsemalt meelestatud
kadettide puhul nende endi sõnul napid, on hinnang mõistetav. Samas tuleks
silmas pidada, et isegi siis, kui õppijal on positiivne suhtumine innovatsiooni,
võtab Shudongi ja Higginsi71 hinnangul uue harjumuse kujundamine aega.
Seega on tervikuna vaja luua KVÜÕA-s kadettidele võimalus kogeda uuendust kontekstis, kus see on vastavuses õppija vajadustega ning võimaldada
piisavalt aega uue harjumuse tekkimiseks.
Vastates teisele uurimisküsimusele, millised on põhikursuse kadettide
uskumused nutivahendite kasutamise kohta õppetöös, saab välja tuua uurimuses osalenute arvamuse, et nutivahendiga õppimine sobib tugeva enesedistsipliiniga, õppimisele keskendunud, hea võõrkeeleoskusega, mugavust
ja tegutsemisvabadust hindavale noorele inimesele. Leiti ka, et nutivahendiga õppimine võib olla ebasobiv neile, kes ei soovi töötada tehnoloogiliste
vahenditega või kel puuduvad head IT-oskused, peamiselt nähti viimases rühmas vanemaealisi õppijaid. Artikli autorid leiavad, et üks võimalus, kuidas
uskumust selle kohta, et vanemaealistele nutivahendiga õppimine ei sobi,
muuta, on pakkuda õppijatele võimalust nutiseadmega õppimist katsetada.
Harjutamisega kasvavad õppijate oskused ja nähes kaasõppijaid nutiseadmetega edukalt toimimas, suureneb ka vähem kogenud inimese motivatsioon
tehnoloogiat kasutada. Oluline on kindlasti jälgida, kas õppijate baasteadmised selles vallas on ülesannete sooritamiseks piisavad. Vajaduse korral
tuleks õppijaid koolitada ja õppeprotsessis toetada.
Kadettide uskumused nutivahendiga õppimise kohta toovad välja õppetöö, inimeste, vahendite ja erialaga seotud probleemid. Õppetöö puhul tõid
uuringus osalenud välja konkreetselt nutivahendile välja töötatud rakenduste
puuduse või vähesuse, praktiliste ja arutlevate ülesannete sobimatuse nutivahendiga õppeks, metoodilise ühekülgsuse ainult nutivahendiga õppe puhul
ja frustratsiooni, mis tekib õppuris ebakvaliteetse õppevahendiga töötamisel.
Kadettide uskumused on sarnased Abu-Al-Aishi ja Love’i uuringus72 kirjeldatud piirangutele, kus leiti, et rakenduste või programmide väljatöötamisel

Shudong, W.; Higgins, M. 2006. Limitations of Mobile Phone Learning. – The JALT
CALL Journal, p. 3.
72
Abu-Al-Aish, A.; Love, S. 2013. Factors influencing Students’ Acceptance of M-learning:
An Investigation in Higher Education. – The International Review of Research in Open and
Distance Learning, p. 83.
71
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tuleb silmas pidada kasutuse lihtsust ja kasulikkust õpilasele, efekti ei anna
olemasoleva materjali ümbertõstmine vaid teise vormi. Kuna uurimuses osalenud kadetid nimetasid ühe piiranguna ka seda, et kõikidel õppijatel ei ole
võimalust nutiseadet kasutada, siis võiks kaaluda KVÜÕA-sse laenutatavate
nutiseadmete hankimist. Vajaduse korral saab sellisel juhul näiteks tahvelarvutit või telefoni kasutada terve õpperühmaga.
Inimestega seotud probleemidest tõid kadetid välja õppejõudude ja õppuritega seotud tegureid. Õppejõudude puhul olid uuringus osalenute hinnangul suurimad probleemid seotud teadmiste ja oskuste puudumise või vähesuse ning negatiivse suhtumisega nutivahenditega õppimisse. Tulemused on
sarnased mitmete varasemate uurimuste tulemustega, milles on rõhutatud
õppejõudude suhtumise ja eeskuju olulisust nutivahenditega õppes73, 74, 75.
Nimetatud uurimustes on välja toodud, et õppejõu suhtumine on võtmetegur, et õppijad võtaksid nutivahendi kasutusele. Kui õppejõu suhtumine
nutiseadmete kasutamisse õppeprotsessis on negatiivne, ei võta ka õpilased
nutivahendeid õppetöös tõsiselt ega hakka neid kasutama.
Uurimuse tulemused osutasid, et valitseb seos suhtumisel nutiseadmete
kasutamisse õppetöös ning varasema arvutialase pädevuse vahel. Sama tulemuseni jõudsid ka näiteks MacCallum ja kolleegid oma uurimuses76. Seega
on artikli autorite arvates oluline, et nii kadettidel kui ka õppejõududel võimaldataks arendada arvutikasutamise oskusi. Digipädevuse arenemisega suureneb tõenäosus, et väheneb õppejõudude võimalik vastumeelsus rikastada
oma õppemeetodeid nutivahendite kaasamisega. Õppejõudude eeskuju mõjutab nutiseadmete kasutamisel ka õppijaid.
Õppuritega seoses tõid kadetid välja enesedistsipliini, akadeemilise petturluse ja õppejõuga konsulteerimisvõimaluse puudumisega seotud probleeme. Nimetatud aspekte saab kõrvutada uurimuste tulemustega, milles
leiti sarnaselt, et nutivahendi kasutamine võib kaasa tuua tähelepanu hajumise77, 78, aja raiskamise, kui vahendit ei kasutata eesmärgipäraselt79, ning
akadeemilise petturluse võimaluste avardumise80. Õppejõuga konsulteerimisvõimaluse puudumisega seotud probleeme mainivad oma uurimuses ka
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Cheon, Lee, Crooks, Song 2012, p. 1064.
Gikas, Grant 2013, p. 26.
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Cheung, Hew 2009, p. 183.
Jackson 2013, p. 140.
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Shudong ja Higgins81. Seega on autorite arvates oluline teadmine, et nõrgema
enesedistsipliiniga õppurid vajavad selgemaid raame ja kontrolli, et olla nutivahendiga õppes edukad ning sellega tuleb õpetades arvestada.
Erialaspetsiiﬁliste probleemidena tõid kadetid välja turvalisusega seotud
piirangud. Samale probleemile on tähelepanu juhitud ka varasemas uurimuses82, tuues välja, et nutiseadmete kasutusel tuleb arvestada konﬁdentsiaalse informatsiooni leviku või vahendi kadumisega seotud riskiga. Artikli
autorid leiavad, et kuigi taoline probleem on olemas, mis võib muuta nutiseadmete kasutamise õppetöös keerukamaks, ei tohiks see kaaluda üles seadmete kasutamise eeliseid. Üheks võimaluseks on teha probleemidele lahenduse leidmiseks tihedat koostööd küberturbevaldkonna spetsialistidega.
Vastates kolmandale uurimisküsimusele, milliseid võimalusi nutivahendite kasutamiseks õppetöös näevad KVÜÕA põhikursuse kadetid, tegid uurimuses osalejad mitmeid ettepanekuid (vt tabel 1). Uuritavate arvates oleks
oluline, et õppejõud peaks videoloenguid, mida õppijad endale sobival ajal
ja kohas nutiseadmega vaadata saaksid. Ka Viberg ja Grönlund83 toovad oma
uuringus välja, et õppijad hindavad nutivahendiga õppe puhul kõrgelt võimalust õpet individualiseerida vastavalt oma eelistustele ja vajadustele. Seega
võiks autorite arvates kaaluda KVÜÕA-s süsteemset lähenemist videoloengute salvestamisel. Konﬁdentsiaalsete teemade puhul on vaja siin konsulteerida turvaspetsialistidega.
Uurimuses osalejad tegid ettepaneku, et nutiseade võiks olla suuremas
mahus kasutatav enesekontrolliks ja hindeliseks testimiseks. See tähendab,
et õppejõud peavad olema pädevad looma enesekontrolli ja hindamist
võimaldavaid ning nutiseadmele sobilikke ülesandeid. Autorite arvates oleks
esmalt vajalik välja selgitada õppejõudude praegune ülesannete loomise
oskus ja nende teadlikkus eri lahendustest ning vajaduse korral teha temaatilisi koolitusi.
Institutsionaalsel tasandil vajaks kindlasti läbimõtlemist, kui ulatuslikult
hakata nutivahenditega õpet KVÜÕA-s rakendama. Ainult nutivahendiga
õppele üleminek ei ole autorite hinnangul kooskõlas põhikursuse õppekava
väljundite saavutamisega, samas oleks siiski mitmete tehnoloogiliste vahendite kasutamine eduka õppetöö nimel vajalik ja see aitaks kaasa õppijate
digipädevuse arengule. Nutivahendite kasutamine õppetöös ei lahenda kindlasti kõiki probleeme, samas ei maksa nutivahendite potentsiaali alahinnata.
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Õppejõud peaksid olema teadlikud nutivahendite kasutamise positiivsetest
külgedest ja kitsaskohtadest ning tegema teadlikke otsuseid, kas kasutada
vahendeid või mitte. Varasemad uurimused kinnitavad, et kui kasutada nutivahendeid õppetöös eesmärgipäraselt, oleks võimalik õpilaste õpitulemusi
parandada84.

5. Kokkuvõte
Uurimuse eesmärk oli välja selgitada Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse
kadettide kogemused, uskumused ja ettepanekud seoses nutivahendite
kasutamisega õppetegevuses.
Tulemused näitavad, et kadettide kogemused nutivahendiga õppimisel
on erinevad. Positiivseks pidasid uuritavad võimalust nutiseadme toel oma
aega paremini kasutada, sest kaasaskantav seade võimaldab õppida sobival
ajahetkel. Samuti väärtustati võimalust suuremahulisi õppematerjale hõlpsalt
kaasas kanda ja leida nutiseadme abil vajalikku informatsiooni. Nutivahendi
kasutamisega esinevatest probleemidest toodi välja tehnoloogiast, inimestest
ja erialaspetsiiﬁkast tulenevaid takistusi.
Kadettide hinnangul on nutivahendiga õppimine kasulik, aga ei sobi
siiski kõikidele. Usuti, et nutiseadmega õppimine sobib pigem nooremale ja
ennastjuhtivale ning hästi inglise keelt valdavale õppijale. Leiti, et nutiseadmete kasutamine õppetöös eeldab õppijalt tugevamat enesedistsipliini, sest
vastasel juhul võidakse õppimise asemel tegeleda näiteks sotsiaalvõrgustikus
suhtlemisega.
Õppejõududega seonduvalt mainiti nende väheseid teadmisi ja oskusi
nutiseadmete kasutamisel õppetöös ning usuti, et kõik õppejõud ei näe nutivahendites võimalust muuta õppimine efektiivsemaks. Valdkonnaspetsiiﬁlise
probleemina toodi välja turvariskiga seonduv, mis takistab materjalide nutiseadmes kättesaadavaks tegemist.
Uurimuses osalejad esitasid mitmeid ettepanekuid KVÜÕA-s nutiseadmete rakendamiseks: näiteks õppetöö ja loengute salvestamine, õppematerjalide repositooriumi, kordamisülesannete ning enesehindamiseks mõeldud
ülesannete loomine ning õppetöö diferentseerimine. Kadettide arvates ei
tohiks nutiseadmete kasutust kindlasti keelata ja neid tuleks KVÜÕA-s õppetöös kasutada senisest enam. Eelnevalt oleks vaja olukorrast ülevaade saada,
et vajadused ja võimalused välja selgitada.

84

Rossing, Miller, Cecil, Samper 2012, p. 26.

KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA 167

Kuigi siinseid uurimistulemusi ei saa käsitleda üldistavana, annab artikkel
autorite arvates head mõtteainet KVÜÕA kadettidele ja õppejõududele ning
õppetööd arendavatele ja koordineerivatele spetsialistidele. Kadetid saavad
teadlikumaks nutiseadmete kasutamise eelistest ja puudustest. Õppejõudude
teadlikkus nutiseadmete kasutamise kohta annab võimaluse õppetööd kavandades sellega arvestada. Õppekavaarendajad ja õppetöö koordineerijad saavad mõtteainet edasise uurimis- ning koolitusvajaduse kohta. Tähtis on see,
et nii KVÜÕA juhtkond, õppejõud ja instruktorid kui ka õppetööd koordineerivad spetsialistid koos kadettidega arutleksid eri võimaluste üle, kas,
miks ja kuidas nutivahendeid õppetöö toetamiseks kasutada. See uurimus
võiks autorite arvates olla üks arutelu pidepunkt.
Kuna õppejõud on võtmeisikud nutivahendiga õppe edukal kasutamisel,
võiksid edasised uurimused keskenduda õppejõudude kogemuste, uskumuste
ja ettepanekute välja selgitamisele. Põhjalikku uurimist vajab edaspidi see,
mil viisil mõjutab nutiseadmete ulatuslik ja pikaajaline kasutamine inimese
mõtlemisprotsesse ja arengut laiemalt.
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ÕPETAJAKOOLITUSE ÜLIÕPILASTE
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ÜLEVAADE. Akadeemiline petturlus on muutumas teadusmaailmas üha suuremaks
probleemiks, sel on mitmesugused põhjused ning tagajärjed ulatuvad akadeemilisest
maailmast kaugemalegi – töömaailma. Artikli aluseks oleva uurimuse eesmärk oli
selgitada välja õpetajakoolituse üliõpilaste arusaamad akadeemilisest petturlusest,
selles osalemise põhjustest ja petturluse vähendamise võimalustest. Andmed koguti
poolstruktureeritud intervjuudega 26-lt õpetajakoolituse üliõpilaselt. Uurimuse tulemused osutasid, et enamik üliõpilasi on akadeemilise petturluse olemusest teadlikud
ning seda peetakse tõsiseks probleemiks. Petturluse levinuimate vormidena toodi
välja spikerdamine ja mahakirjutamine, peamisteks petturluse põhjusteks peeti üliõpilaste oskamatust oma aega planeerida ja laiskust. Võimalike lahendustena akadeemilise petturluse vähendamiseks nimetati videokaamerate paigutamist õpperuumidesse ning üliõpilaste õpimotivatsiooni suurendamist.
Võtmesõnad: akadeemiline petturlus, plagiaat, õpetajakoolituse üliõpilased, õppejõud
Keywords: academic dishonesty, plagiarism, teacher training students, faculty members

1. Sissejuhatus
Akadeemilise petturluse all mõistetakse akadeemilises tegevuses ebaausate
võtete kasutamist2. Uurimused on näidanud, et akadeemiline petturlus on
ühiskonnas tervikuna (ja kitsamalt haridusvaldkonnas) kasvav probleem3.

Artikkel põhineb Tartu Ülikoolis 2016. aastal Merili Raudmäe kaitstud bakalaureusetööl
„Õpetajakoolituse üliõpilaste arusaamad akadeemilisest petturlusest, selle põhjustest ja
vähendamise võimalustest”.
2
Schmelkin, L. P.; Gilbert, K.; Spencer, K. J.; Pincus, H. S.; Silva, R. 2008. A multidimensional scaling of college students’ perceptions of academic dishonesty. – The Journal of
Higher Education, Vol. 79, No. 5, pp. 587–607.
3
Löfström, E.; Kupila, P. 2013. The Instructional Challenges of Student Plagiarism. –
Journal of Academic Ethics, Vol. 11, No. 3, pp. 231–242. [Löfström, Kupila 2013]
1
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Näiteks on Ameerikas enam kui 3000 ülikooli astuja hulgas korraldatud uurimuses leitud, et valdav enamik – 95% – on oma varasemate õpingute jooksul
osalenud akadeemilises petturluses ning need juhtumid on jäänud avastamata4. Probleemi edasikandumist ja ulatust ülikoolides kirjeldab ilmekalt
Jonesi5 uurimus, millest ilmnes, et e-õppe kursusel osalenud 48 üliõpilasest
92% oli ülikooliõpingute jooksul kas ise akadeemilises petturluses osalenud
või teadsid kedagi, kes oli seda teinud.
Akadeemilise petturluse teema puudutab eri sihtrühmi – üliõpilaste ja
õppejõudude67 kõrval ka tööandjaid8 ja ühiskonda tervikuna. Ülikooli
kontekstis võib akadeemilises petturluses osalemine viia hariduse kvaliteedi
langemiseni9, 10, mis omakorda avaldab mõju tööturule, kus akadeemilise
petturluse abil ülikooli lõpetanud inimesel võivad puududa vajalikud teadmised ja oskused, kuigi ülikool tõendab diplomil, et ülikooli lõpetanu on
õpiväljundid saavutanud11.
Varasemad teadusuuringud maailmas sellel teemal12, 13, 14 on näidanud, et
akadeemilises petturluses osalemist mõjutavad ühelt poolt üliõpilase endaga
seotud tegurid ja teisalt välised (situatiivsed) aspektid. Akadeemilises petturluses osalemist on seostatud ka kultuuriruumist tuleneva eripäraga. Näiteks

Olt, M. R. 2002. Ethics and distance education: Strategies for minimizing academic dishonesty in online assessment. Online Journal of Distance Learning Administration, Vol. 1,
No. 3, p. 1. [Olt 2002]
5
Jones, D. L. R. 2011. Academic dishonesty: Are more Students Cheating? – Business
Communication Quarterly, Vol. 74, No. 2, pp. 141–150. [Jones 2011]
6
Beasley, E. M. 2014. Students Reported for Cheating Explain What They Think Would
Have Stopped Them. – Ethics & Behavior, Vol. 24, No. 3, pp. 229–252. [Beasley 2014]
7
Yukhymenko-Lescroart, M. A. 2014. Ethical Beliefs Toward Academic Dishonesty: A
Cross-Cultural Comparison of Undergraduate Students in Ukraine and the United States. –
Journal of Academic Ethics, Vol. 12, No. 1, pp. 29–41. [Yukhymenko-Lescroart 2014]
8
Kaufman, H. E. 2008. Moral and Ethical Issues Related to Academic Dishonesty on College Campuses. – Journal of College and Character, Vol. 9, No. 5, p. 1. [Kaufman 2008]
9
Sonfield, M. C. 2014. Academic Plagiarism at the Faculty Level: Legal Versus Ethical
Issues and a Case Study. – Journal of Academic Ethic, Vol. 12, No. 2, pp. 75–87.
10
Freire, C. 2014. Academic Misconduct Among Portuguese Economics and Business
Undergraduate Students – A Comparative Analysis with Other Major Students. – Journal of
Academic Ethics, Vol. 12, No. 1, pp. 43–63. [Freire 2014]
11
Walker, J.; Townley, C. 2012. Contract cheating: a new challenge for academic honesty?. –
Journal of Academic Ethics, Vol. 10, No. 1, pp. 27–44.
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Beasley 2014.
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on leitud, et idaeurooplased on akadeemilise petturluse ja selles osalemise
suhtes tolerantsemad kui ameeriklased15, 16.
Teema olulisusest hoolimata on Eestis viimastel aastatel tehtud vaid
üksikuid väikesemahulisi üliõpilaste akadeemilise petturluse teemalisi uurimusi17, 18. Seetõttu ei ole teada, missugused on Eesti üliõpilaste akadeemilise petturlusega seotud arusaamad ja kogemused ning temaatikat on vaja
süsteemselt ja teaduspõhiselt uurida. Üliõpilaste arusaamu ja kogemuste
kirjeldusi teades on õppejõududel ja ülikoolidel võimalik kavandada akadeemilist petturlust ennetavaid tegevusi ning analüüsida sekkumisstrateegiate
otstarbekust. Eelnevast tulenevalt oli artikli aluseks oleva uurimuse eesmärk
selgitada välja õpetajakoolituse üliõpilaste arusaamad akadeemilise petturluse, petturluse põhjuste ja selle vähendamise võimaluste kohta.

2. Akadeemilise petturluse olemus,
põhjused ja vähendamise võimalused
Uurimused on näidanud, et akadeemilise petturluse olemus jääb üliõpilastele sageli arusaamatuks19, 20. Näiteks leiti Beasley21 uurimuses, et ligikaudu
kolmandik üliõpilasi ei ole teadlikud, et nad on osalenud akadeemilises petturluses, kuna neil puudub arusaamine, mis akadeemiline petturlus üldse on.
Varasemate uurimuste kohaselt on üheks enam levinud akadeemilise
petturluse viisiks autorlusega seotud pettus – loomevargus ehk plagiaat22, 23,
Yukhymenko-Lescroart 2014.
Bretag, T.; Mahmud, S.; Wallace, M.; Walker, R.; McGowan, U.; East, J.; Green, M.;
Partridge, L.; James, C. 2014. „Teach us how to do it properly!” An Australian academic
integrity student survey. – Studies in Higher Education, Vol. 39, No. 7, pp. 1150–1169.
17
Sepma, M. 2016. Meditsiiniüliõpilaste arusaamad akadeemilise petturluse põhjustest,
kogemused akadeemilise petturlusega ja ettepanekud akadeemilise petturluse vähendamiseks
eksamite ja arvestuste sooritamisel. Publitseerimata bakalaureusetöö. Tartu Ülikool.
18
Ligi, M. 2014. University students reasons for committing academic dishonesty and
knowledge about regulations. Publitseerimata magistritöö. Tartu Ülikool. [Ligi 2014]
19
Freire 2014.
20
Ramzan, M.; Munir, M. A.; Siddique, N.; Asif, M. 2012. Awareness about plagiarism
amongst university students in Pakistan. – Higher Education, Vol. 64, No. 1, pp. 73–84.
21
Beasley 2014.
22
Olafson, L.; Schraw, G.; Kehrwald, N. 2014. Academic Dishonesty: Behaviors, Sanctions, and Retention of Adjudicated College Students. – Journal of College Student Development, Vol. 55, No. 7, pp. 661–674. [Olafson, Schraw, Kehrwald, 2014]
23
Rezanejad, A.; Rezaei, S. 2013. Academic Dishonesty at Universities: The Case of Plagiarism Among Iranian Language Students. – Journal of Academic Ethics, Vol. 11, No. 4,
pp. 275–295. [Rezanejad, Rezaei, 2013]
15
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ehk „teisele autorile või allikale kuuluvate mõtete, ideede või tekstiosade
esitamine oma nime all, ilma originaali autorile ja allikale viitamata või
autorsusele muul viisil osutamata”26. Teiseks ulatuslikumaks akadeemilise
petturluse viisiks, mida varasemate uurimuste27, 28 põhjal üliõpilased kõige
enam viljelevad, on välise abi kasutamine õppeülesannetes, kus seda pole
lubatud teha (hinnatavates ülesannetes, arvestustöödes). Näiteks saadetakse
üksteisele töö ajal paberil kirjade või sõnumitega vastuseid, kirjutatakse spikreid või vastuseid käsivarrele, mida siis töö käigus piilutakse, suheldakse
kaasõppijatega omavahel sosinal, kui õppejõud parasjagu üliõpilasi ei jälgi
või hõigatakse vastuseid üle klassi, kui õppejõud on töö sooritamise ajaks
klassiruumist lahkunud29.
Lisaks eelkirjeldatule on akadeemilise petturluse võimalusi viimastel
aastakümnetel avardanud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seonduv.
Nii kasutatakse akadeemiliseks petturluseks üha enam internetti, kust kopeeritakse materjale algallikale viitamata ja esitatakse töö või töö osa oma nime
all või viidatakse materjalidele, mis pole tervikuna lugejale kättesaadavad.
Samuti kasutatakse digitehnoloogiat märkmete või materjalide salvestamiseks (pildistatakse märkmeid) ja vaatamiseks eksami- ja arvestustööde ajal
ning vahetatakse kaasõppijatega sõnumeid, kui õppejõud pole selleks luba
andnud (eksamitööde ajal)30, 31. Seega võib öelda, et akadeemilises petturluses osalemiseks kasutatakse mitmesuguseid võimalusi ning petturluse
viisid avarduvad koos tehnoloogiliste lahenduste arenguga.
Akadeemilises petturluses osalemist on uurimustes põhjendatud mitmeti32, 33. Osalemise põhjustena eristatakse enamasti personaalseid (personal
24, 25

Colnerud, G.; Rosander, M. 2009. Academic dishonesty, ethical norms and learning. –
Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 34, No. 5, pp. 505–517.
25
Löfström, Kupila 2013.
26
Hennoste, T. 2014. Loomevargus. – OMA KEEL, kd 2, lk 73.
27
Olafson, Schraw, Kehrwald 2014.
28
Bluestein, S. A. 2015. Connecting Student-Faculty Interaction to Academic Dishonesty. –
Community College Journal of Research and Practice, Vol. 39, No. 2, pp. 179–191. [Bluestein
2015]
29
Bluestein 2015.
30
Eret, E.; Ok, A. 2014. Internet plagiarism in higher education: tendencies, triggering factors and reasons among teacher candidates. – Assessment & Evaluation in Higher Education,
Vol. 39, No. 8, pp. 1002–1016.
31
Ananou, T. S. 2014. Academic Honesty in the Digital Age. Theses and Dissertations. Paper
1140, pp. 1–184.
32
Jones 2011.
33
Löfström, Kupila 2013.
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characteristics), üliõpilase endaga seotud põhjuseid ja situatsioonilisi tegureid (situational characteristics). Üliõpilase endaga seotud põhjustena on
välja toodud üliõpilaste väheseid teadmisi akadeemilisest petturlusest ja
selle tagajärgedest (nt ei olda teadlik viitamisreeglitest ega teata, mida toob
kaasa akadeemilise petturluse juhtumi avastamine). Samuti on nimetatud ka
ajapuudust – õpitut ei suudeta muude kohustuste tõttu omandada ja seetõttu
minnakse ebaausaid käitumisviise valides lihtsama vastupanu teed.34, 35, 36, 37
Uurimustes on ka leitud, et üliõpilased on akadeemiliselt ebaausad seetõttu,
et edukusele orienteeritud ühiskonnas soovitakse saavutada võimalikult häid
õpitulemusi (kõrgeid hindeid), et olla edaspidi konkurentsivõimelisemad.
Tajudes kõrgete nõudmistega seonduvat pinget ja sellest tulenevat stressi või
tundes, et ei olda akadeemiliselt piisavalt võimekad, tehaksegi akadeemilises
petturluses osalemise otsus (nt keelatud materjalide kasutamine eksamitöös
või kirjalike tööde ostmine ja oma nime all esitamine).38, 39
Samuti on leitud, et akadeemilises petturluses osalemist innustab varasem
õnnestumine selles vallas. Ebaausal viisil saadud kasust vallanduv emotsioon
ja/või tööle saadud kõrge hinnang võib tekitada üliõpilases käitumismustri,
kus hakatakse pettuses osalemist kordama40. Üldiselt peetakse akadeemilist
petturlust õpingutes edu saavutamisel lihtsustavaks tegevuseks41.
Akadeemilises petturluses osalemist mõjutavate situatsiooniliste tegurite
alla liigitub õpperuumi suurus ja laudade paigutus – liiga lähestikku asuvad
lauad muudavad petturluses osalemise üliõpilase jaoks lihtsamaks ja seeläbi

Beasley 2014.
Comas-Forgas, R.; Sureda-Negre, J. 2010. Academic Plagiarism: Explanatory Factors from Students’ Perspective. – Journal of Academic Ethics, Vol. 8, No. 3, pp. 217–232.
[Comas-Forgas, Sureda-Negre 2010]
36
Heckler, N. C.; Forde, D. R. 2014. The Role of Cultural Values in Plagiarism in Higher
Education. – Journal of Academic Ethics, Vol. 13, No. 1, pp. 61–75. [Heckler, Forde 2014]
37
Honsy, M.; Fatima, S. 2014. Attitude of Students Towards Cheating and Plagiarism:
University Case Study. – Journal on Applied Sciences, Vol. 14, No. 8, pp. 748–757. [Honsy,
Fatima 2014]
38
Simkin, M. G.; McLeod, A. 2010. Why Do College Students Cheat? – Journal of Business
Ethics, Vol. 94, No. 3, pp. 441–453.
39
Kaufman 2008
40
Hsiao, C.-H. 2014. Impact of ethical and affective variables on cheating: comparison of
undergraduate students with and without jobs. – Higher Education, Vol.69, No. 1, pp. 55–77.
41
Waltz, J. T.; Griego, O. V.; Babbes, G. S. 2007. Does gaming lead to cheating? A model
of gaming to cheating. – Journal of College & Character, Vol. 1, No. 2, pp. 1– 4.
34
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ahvatlevamaks42, 43. Olulisena on kirjeldatud õpingukaaslaste eeskuju – nähes
õpingukaaslaste õnnestumist, osaletakse akadeemilises petturluses julgemalt
ka ise44. Seega on nn akadeemilise petturluse vaba kultuuri tekkimisel suur
roll ka kaasõppijatel45.
Üliõpilaste endi ning kaasõppijate kõrval on üliõpilaste akadeemiliselt
ebaausates tegevustes osalemise soodustamisel suur osa ka õppejõududel.
Peamiselt kirjeldatakse uurimustes õppejõu rolli seoses akadeemilise petturluse märkamise või mittemärkamisega. On leitud, et õppejõud ei pööra akadeemilise petturluse teemale piisavalt ja järjekindlalt tähelepanu – ei selgitata
piisavalt eetikanõudeid, jäetakse märkamata petturlusjuhtumid või ei järgne
petturlusjuhtumitele üliõpilaste jaoks piisavalt karmi karistust 46.
Seoseid on leitud ka õppejõudude õpetamise (õppetöö organiseerimise) ja
akadeemilise petturluse vahel. Kui õppetöö on korraldatud viisil, kus õppijale
on seatud kas liiga kõrged või liiga madalad nõudmised, siis on tõenäosus
akadeemiliselt ebaausate võtete kasutamiseks suurem47.
Peale selle on mitmetes uurimustes kirjeldatud seost õpperühma suuruse
ja akadeemilise petturluse juhtumite vahel. On leitud, et suuremates õpperühmades puudub personaalne lähenemine üliõpilastele ja seetõttu ollakse
enam valmis akadeemiliselt ebaausalt käituma. Seevastu väikestes rühmades,
kus üliõpilase ja õppejõu vahel on isiklikum side, on ka akadeemilise petturluse juhtumeid vähem.48
Varasemad uuringud on näidanud, et akadeemilises petturluses osaletakse
siis, kui selleks avaneb võimalus ja kui see on lihtne49. Näiteks kui üliõpilasena märgatakse olukorda, kus õppejõu teadmata on võimalus kasutada
abistavaid materjale (mida pole lubatud töös avalikult kasutada), siis üliõpilastena sageli seda ka tehakse50.

Haines, V. J.; Diekhoff, G. M. 1986. College cheating immaturity, lack of commitment,
and the neutralizing attitude. – Research in Higher Education, Vol. 25, pp. 342–354.
43
Kaufman 2008, p. 2.
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Beasley 2014.
45
Arnold, R.; Martin, B. N.; Bigby, L. 2007. Is there a relationship between honor codes
and academic dishonesty?. – Journal of College and Character, Vol. 8, No. 2, pp. 1–20 (1–4).
[Arnold et al. 2007]
46
Rezanejad, Rezaei 2013.
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Kaufman 2008, p. 2.
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Eelnevat kokku võttes võib öelda, et akadeemilise petturluse leviku põhjused on erinevad. Leidub üliõpilasi, kes ei tunne akadeemilises maailmas
toimetamise reegleid ning käituvad seetõttu akadeemiliselt ebaausalt. Samas
võib ebaaus käitumine olla teadlik otsus, mis on mõjutatud nii üliõpilase
väärtushinnangutest ja harjumustest kui kaasõppijate eeskujust ja suhtumisest
ning õppejõu tegevuse ja õppekorraldustega seonduvast.
Üks olulisim akadeemilise petturluse vähendamise võimalus on koostada
ülikooli või akadeemilise allüksuse akadeemilist petturlust käsitlev eetikakoodeks ja tagada, et selle meetmeid rakendaksid sihikindlalt kõik akadeemilised töötajad51. Eetikakoodeksi olemasolu iseenesest ei ole akadeemilist
petturlust takistav vahend. Oluline on, et akadeemilise kogukonna liikmed
oleksid teadlikud ja järgiksid koodeksi põhimõtteid igapäevatöös. Oluliseks
akadeemilise petturluse vähendamise võimaluseks on peetud ka seda, kui
õppejõud informeerivad üliõpilasi akadeemilise petturluse tõsidusest ja tagajärgedest, enne kui üliõpilased alustavad ülesannete tegemist.52, 53 Peale selle
võimaldab üliõpilaste hulgas tehtav teavitustöö suurendada nende moraalset
vastutust ning hoida sel moel akadeemiline kultuur petturlusest vaba54.
Üliõpilaste moraalse vastutuse suurendamise ja üldise akadeemilise
petturluse vastase akadeemilise kultuuri loomise kõrval kasutatakse petturluse leviku vähendamiseks mitmeid tehnoloogilisi võimalusi. Näiteks on loodud plagiaadituvastusprogramme, mis ühelt poolt aitavad õppejõududel avastada akadeemilise petturluse juhtumeid ning võimaldavad teisalt üliõpilastel
petturlusest hoiduda, andes neile võimaluse oma töid analüüsida ja vajaduse
korral selles muudatusi teha.55
Seega, kui varasemad uurimused mujalt maailmast osutavad, et akadeemilises petturluses osalemisel on eri põhjusi ja petturluse vältimiseks mitmeid
võimalusi, siis ometi ei ole teada, missugused on Eesti üliõpilaste akadeemilise petturlusega seotud arusaamad ja kogemused. Eelnevast tulenevalt on
uurimuse eesmärk välja selgitada õpetajakoolituse üliõpilaste arusaamad

McCabe, D. L.; Treviño, L. K.; Butterfield, K. D. 2001. Cheating in academic institutions: A decade of research. – Ethics & Behavior, Vol. 11, No. 3, p. 219–232 (225). [McCabe,
Treviño, Butterfield 2001]
52
Beasley 2014.
53
Minarcik, J.; Bridges, A. J. 2015. Psychology Graduate Students Weigh in: Qualitative
Analysis of Academic Dishonesty and Suggestion Prevention Strategies. – Journal of Academic Ethics, Vol. 13, No. 2, pp. 197–216.
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McCabe, Treviño, Butterfield 2001, p. 225.
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akadeemilisest petturlusest, selle põhjustest ja vähendamise võimalustest.
Eesmärgist tulenevad järgmised uurimisküsimused.
1. Milles seisneb üliõpilaste arvates akadeemiline petturlus?
2. Missuguseid akadeemilise petturluse põhjusi üliõpilased välja toovad?
3. Milliseid võimalusi näevad üliõpilased akadeemilise petturluse vähendamiseks?

3. Metoodika
3.1. Valimi kirjeldus
Uurimuses kasutati eesmärgipärast valimit. Valim koosnes õpetajakoolituse
õppekaval õppivatest üliõpilastest, kuna varasemates uurimustes56, 57 on leitud, et akadeemiline petturlus saab alguse juba üldhariduskoolides ja selle
levimine on mõjutatud õppijate eetilistest tõekspidamistest ja harjumustest.
Tõekspidamiste ja harjumuste kujunemisel on oluline roll just õpetajatel.
Uurimuses osales kokku 26 õpetajakoolituse üliõpilast Tartu Ülikoolist ja Tallinna Ülikoolist.

3.2. Andmete kogumine ja analüüs
Uurimuse andmed koguti poolstruktureeritud intervjuudega õppeaine „Pedagoogika uurimismeetodid” raames. Kursusel osalevad üliõpilased said ülesande koostada poolstruktureeritud intervjuu kava akadeemilise petturluse
teemal. Üliõpilastega kooskõlastati intervjuu eesmärk ja uurimisküsimused
ning usaldusväärsuse suurendamiseks arutasid üliõpilased ja juhendav õppejõud intervjuu küsimused läbi, muutes sõnastuse üheselt mõistetavaks ja
kohandades vajaduse korral küsimused poolstruktureeritud intervjuule sobivaks. Seejärel tehti koostatud kava alusel intervjuud, mis transkribeeriti täies
mahus. Intervjuu aega kokku leppides teavitati uuritavaid sellest, et kogutud
andmeid võidakse kasutada edasises uurimistöös ning uuritavatel on õigus
sellest keelduda. Pakutud võimalust ei kasutanud ükski uurimuses osalenud
üliõpilane.
Intervjuude küsimuste kavad sisaldasid küsimusi akadeemilise petturluse
olemuse (mida tähendab teie jaoks akadeemiline petturlus), põhjuste (mis on
peamine põhjus akadeemilises petturluses osalemiseks) ning akadeemilise
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Olt 2002.
Ligi 2014.
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petturluse tagajärgede vähendamise ja vältimise võimaluste kohta (mida teie
arvates saaks teha, et vähendada akadeemilist petturlust).
Andmete analüüsimisel kasutati temaatilist analüüsi58 ning andmete kodeerimisel programmi QCAmap. Esmalt märgiti transkriptsioonis ära uurimisküsimusest lähtuvalt huvipakkuvad tekstiosad ehk teemaühikud ning lisati
neile koodid. Andmeanalüüsi usaldusväärsuse tagamiseks kasutati kodeerijasisese kooskõla leidmist ning kaaskodeerija abi. Pärast esmast kodeerimist
analüüsis artikli esimene autor kodeerijasisese kooskõla leidmiseks intervjuusid ka teist korda, mille tulemusena täpsustusid esialgse kodeerimise
tulemused. Kodeerimisele järgnes kategoriseerimine, mille käigus tekkinud
koodid koondati sisu sarnasuse alusel teemadesse. Kategoriseerimisprotsessi
toetava visuaalse abistava vahendina koostati iga uurimisküsimuse kohta mõistekaardid. Andmeanalüüsil liiguti etappide vahel edasi-tagasi, kuni jõuti arusaamani, et leitud teemad kirjeldavad piisava detailsusega kõiki andmestikus
olevaid uurimisküsimuste seisukohast olulisi aspekte. Andmeanalüüsi viimase
etapina anti teemadele nimetused ning koostati kokkuvõtvad kirjeldused.
Uurimuse usaldusväärsuse suurendamiseks59 kaasati andmeanalüüsi protsessi kaaskodeerija nii andmeanalüüsi kui ka kategoriseerimise etapis. Kaaskodeerija kodeeris iseseisvalt kahte intervjuud programmis QCAmap, mille
järel võrdlesid uurijad koodide kattuvust ning kategoriseerimisotsuseid. Erinevuste korral arutleti seni, kuni saavutati konsensus. Uurija pidas kogu aeg
uurijapäevikut, tehes sissekandeid nii andmekogumise kui ka andmeanalüüsi
kodeerimis- ja kategoriseerimisotsuste ja -kõhkluste kohta.
Järgnevalt esitatakse uurimuse tulemused teemade ja alateemadena. Tulemuste tõendamiseks ja ilmestamiseks lisatakse tekstinäiteid intervjuudest.
Intervjuukatke lõpus on esitatud intervjueeritava tunnus numbrina.

4. Tulemused
4.1. Arvamused akadeemilise petturluse olemusest ja tagajärgedest
Uurimuses osalenud üliõpilaste vastuste põhjal on levinuim arusaam akadeemilisest petturlusest spikerdamine. Spikerdamise vormidena toodi
välja nii paberspikrite kui ka nutitelefonide kasutamist ning spikrite peit-
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mise kohtadena nimetati taskuid ja saapasääri. Lisaks räägiti akadeemilise
petturluse olemusest kui plagiaadist, mille all mõisteti peamiselt teiste mõtete
enda omana esitlemist, kellegi teise mõtete kasutamist viiteid lisamata või ka
viidete ebaõiget kasutust.
Akadeemiliseks petturluseks pidasid üliõpilased ka konsulteerimist kaasüliõpilastega ette öeldes, abi küsides, e-kirju või sõnumeid vahetades, arvestustööde pilte vahetades või ka grupitööna internetipõhiseid eksameid sooritades. Peale selle kirjeldati akadeemilise petturlusena olukorda, kus üliõpilase
asemel sooritab eksamit või kirjutab üliõpilase eest töö valmis keegi teine.
Akadeemiline petturlus tähendab minu arvates õppematerjalide kasutamist,
mida ei ole õppejõu poolt lubatud. Näiteks siis eksami ajal õppematerjalide
kasutamine, kuigi ei ole töö õppematerjalidega või siis näiteks teistelt abi
küsimine või teistele etteütlemine. Ja akadeemiline petturlus on see, kui
kellegi teise töö esitatakse vale nime all või ei viidata õigesti. (13)
/.../ ma lasen kellelgi teisel enda eest oma töö ära teha või siis spikerdan
eksamitel. Või ka see, et eksamiteks õpin varasemate eksamite näidete pealt,
mis on kusagilt välja imbunud. /.../. (11)

Uurimuse käigus toodi välja mitmeid akadeemilise petturluse tagajärgi.
Kõige enam nimetati eksmatrikuleerimist ülikoolist. Veel nimetati akadeemilise petturluse tagajärjena seda, et üliõpilastel jääb vajalik materjal omandamata, mis omakorda põhjustab edaspidise karjääri (sh akadeemiline karjääri) ja tööga seotud probleeme. Uuritavatel oli arusaam, et akadeemilises
petturluses osalenud üliõpilased ei pruugi olla oma erialal piisavalt pädevad,
kuna neil on vajalik materjal jäänud ülikooliõpingute käigus omandamata.
/.../ kui jurist ei viitsi kõiki asju ära õppida, ta hiljem saab neid mingi kaasuse
lahendamisel üles otsida, üle lugeda, aga kui arstil on nagu mingi olukord,
kus ta peab kiiresti näiteks mingi patsiendiga tegelema, ma ei tea, näiteks
mingi traumakirurg või mingi selline kiireloomuline asi, mis ei kannata
oodata… nagu kui on kohe vaja tegutseda, ja ta ei tea mida ta teeb, siis see
võib üsna halvasti lõppeda. (9)

Tagajärjeks nimetati samuti akadeemilise petturluse leviku laienemist ning
arvamust, et nooremate üliõpilaste seas on akadeemiline petturlus muutumas
aina enam normiks.
/.../ Ja kui ülikoolis niiviisi sahkerdatakse, siis arvavadki nooremad ka, et ongi
normaalne spikerdada ja nii /.../. (4)
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Uuritavate seas leidus samas üliõpilasi, kes ei teadnud ega osanud nimetada
akadeemilise petturluse tagajärgi.
/.../ ma ei ole sellega [akadeemilise petturlusega] kokku puutunud. Ma ei ole
selle peale kordagi mõelnud, et mis saaks /.../. (12)

Seega saab kokkuvõtvalt öelda, et uurimuses osalejate jaoks seostub akadeemiline petturlus peamiselt plagieerimise, keelatud materjalide kasutamise,
aga ka teise inimese identiteeti kasutades õppejõu petmisega. Akadeemilise
petturluse tagajärgi nimetades toodi välja nii ülikoolist väljaheitmist, võimalikke nõrgemaid teadmisi ja oskusi tööturule minekul, samuti petturite negatiivset eeskuju kaasõppijatele.

4.2. Akadeemilise petturluse põhjused
Akadeemilises petturluses osalemise põhjustena nimetati nii üliõpilaste endi
kui ka õppejõududega seotud põhjusi.
Üliõpilastega seotud põhjustest toodi kõige enam välja laiskust ja ajapuudust ning oskamatust üliõpilasena oma aega planeerida. Kirjeldati, et
kui töö koostamise või eksamiks õppimisega jäädakse hiljaks (ei alustatud
piisava ajavaruga), siis on ebaausaid võtteid kasutades võimalik ikkagi saavutada positiivne tulemus. Ajapuudust põhjendati sageli üliõpilase töötamisega
õpingute kõrvalt.
Akadeemilise petturluse põhjustena nimetati ka õpitavast saadava kasuteguri puudumist. Kuna üliõpilastena ei mõisteta, mil moel võiks tulevasel
töökohal või elus laiemalt õpitut vaja minna, vähendab see uuritavate hinnangul (ja kogemuste põhjal) teadmiste omandamise motivatsiooni. Leiti, et
sellisel juhul on õppetöös ebaausate võtete kasutamine rohkem aktsepteeritud
kui nende õppeainete puhul, mis on üliõpilase jaoks (tulevasele tööle mõeldes) olulised.
Tudengeid sunnib spikerdama ajapuudus või siis ka kindlasti on üks osa sellest laiskus või see teadmine, ah, et milleks mulle seda ikka vaja on, et seda
ei lähe mul kunagi elus vaja. /…/ Kui sul ongi reaalselt vähe aega, siis sa ju
pigem teed ära selle, mis on olulisem ja mõtled ah, et kui ma selle saan maha
kirjutada, no siis ma kirjutan selle maha /.../. (3)

Uuritavate jaoks oli oluliseks akadeemilises petturluses osalemise põhjuseks
võimalus saada paremaid hindeid. Kasutades ebaausaid võtteid, on uurimuses
osalenud õpetajakoolituse üliõpilaste sõnul võimalus saada väiksema panusega kõrgem hinne ja olla seeläbi kõrgema keskmise hindega üliõpilane.
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Kõrgem keskmine hinne on üliõpilaste sõnul kasulik mitmesuguste õppetoetuste ja stipendiumite taotlemisel.
/.../ Aga üldiselt inimesed tahavad ikkagi kergema vaevaga paremaid tulemusi
saada /.../. (25)

Mõned üliõpilased nimetasid akadeemilise petturluse põhjuseks ülikoolis
õppimise üldist raskust ja keerukust. Oldi seisukohal, et ülikoolis on keerulisi aineid ning nende läbimisel tekkivaid raskusi saab ületada akadeemilises
petturluses osaledes. Akadeemiliselt ebaaus käitumine aitab vähendada hirmu
eksamil läbikukkumise või halva hinde ees.
Eelnevale lisaks nimetasid uurimuses osalenud üliõpilased akadeemilise
petturluse põhjustena ka harjumust – akadeemiline petturlus on levinud juba
üldhariduskoolis ja kandub õppijatega koos ülikooli. Uuritavate sõnul on akadeemilise petturluse laialdase leviku põhjuseks samuti see, et isegi kui õpetajad ja õppejõud avastavad akadeemiliselt ebaausa käitumise, siis enamasti
ei järgne sellele karistust, mis muudaks õppija edasise käitumise akadeemilist
petturluse suhtes sallimatuks.
Üksikud üliõpilased rääkisid, et akadeemiline petturlus (nt spikerdamine)
tekitab neis põnevust ja hasarti. Uurimuses osalejate hulgas oli levinud arusaam, et petturlus on niivõrd laialt levinud, et selles osalemine on üliõpilaste
jaoks tavapärane.
Üliõpilastega seotud eraeluliste akadeemilise petturluseni viivate põhjustena nimetati perekondlikke probleeme ja perekonna survet. Näitena toodi,
et ei soovita pereliikmetele madalate õpitulemustega pettumust valmistada.
Õppejõududega seotud akadeemilise petturluse põhjustena tõid uurimuses osalejad välja õppejõudude vähest järelevalvet eksamitööde ajal. Näiteks kirjeldati, et õppejõud istuvad eksamitööde kirjutamise ajal oma laua
taga ega liigu ruumis ringi. Samuti teeb kaasüliõpilaselt spikerdamise lihtsamaks see, kui õppejõud on koostanud eksamitöö vaid ühes variandis või kui
eksamitöö on aastast aastasse samade küsimustega. Sellistel juhtudel tekib
ahvatlus sama ainekursuse varasematelt läbijatelt eksamitöö (nt eksamitöö
fotona) endale saada.
Lisaks eelnevale peeti akadeemilise petturluse põhjuseks liiga mahukaid
eksami- või arvestustöid ja kirjalikke ülesandeid, mille sooritamiseks tuleb
pähe õppida palju fakte. Õppijate sõnul tekitab ainete suur maht soovi kasutada ebaausaid võtteid.
Akadeemilise petturluse põhjusena nimetati veel seda, et õppejõud eiravad akadeemilise petturluse juhtumeid (ei märka neid) või kui märkavad, on
karistused liialt leebed.
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/…/ kui terve töö vältel on inimene ehk siis õppejõud ainult arvutis ja ta ei
vaata absoluutselt klassis ringi, siis see teeb spikerdamise väga kergeks ja
kui näiteks suurtes auditooriumites toimub töö ja õppejõud istub ainult oma
laua taga või seisab auditooriumis kuskil tagareas, siis tegelikult ta ei näe
mis toimub. (8)
Väga levinud on see, et tehakse kontrolltööst pilti ja paljud juba teavad milline töö tuleb osades ainetes. Ja tihtipeale mingid õpetajad kasutavad aastast
aastasse samu töid. Ehk sisuliselt saad suht õppimata läbi aine. (25)

Seega saab kokkuvõtvalt öelda, et uurimuses osalenud üliõpilaste arvates
on akadeemilises petturluses osalemise põhjused seotud nii üliõpilaste endi
võimaluste ja suutlikkusega õppetöösse panustada kui ka välise survega
saada võimalikult kõrgeid hindeid. Õppejõududega seotud tegurite puhul tõid
uuritavad välja aine liiga suure mahu eksami- ja arvestustöödeks õppimisel,
õppejõudude vähese kontrolli eksami- ja arvestustööde ajal, aga ka selle,
et akadeemilise petturluse juhtumite avastamisel on karistus liiga leebe või
eirab õppejõud petturlusjuhtumit sootuks.

4.3. Akadeemilise petturluse vähendamise võimalused
Akadeemilise petturluse vähendamise võimalusi kirjeldati seoses nii üliõpilaste, õppejõudude kui ka ülikooli tegevusega.
Üliõpilastega seotud tegevusest nimetati üliõpilaste ja õppejõudude
avatumat suhtlemist, mille käigus räägitakse detailselt lahti õppeaine ja
-ülesannete eesmärgid ning õppetöö korraldus. Üliõpilaste sõnul mõjub
eesmärkide ja nõuete sügavam mõistmine sisemiselt motiveerivalt ja seega
väheneb soov akadeemiliselt ebaausalt käituda. Uuritavate sõnul võiksid üliõpilased sellekohases suhtluses ise initsiatiivi näidata.
Teise suurema teemana eristus andmeanalüüsis üliõpilaste endi akadeemilist petturlust tauniva hoiaku ja petturlusevaba akadeemilise kultuuri
kujundamine. Leiti, et üliõpilased peavad muutma oma hoiakuid akadeemilise petturluse soosimisel või selle suhtes neutraalseks jäämisel – lõpetama
ise ebaausate võtete kasutamise ja nõudma seda ka kaasõppijatelt.
/.../ Ja ma arvan, et akadeemilisest petturlusest võikski lihtsalt hoiduda nii, et
kui sa tsiteerid, vaatad kõik kaks korda üle, esitad oma mõtted ausalt, samamoodi eksamil oled aus, saad selle tulemuse mis saad, pead lihtsalt rohkem
vaeva nägema ja endale meelde tuletama, kelle jaoks sa õpid./…/ sa lihtsalt
ei peta. Sa lihtsalt ei kasuta spikreid, sa lihtsalt teed kõik väga pedantselt,
sa ümbritsed end inimestega, kes ei väärtusta akadeemilist petturlust, vaid
teistpidi, väärtustavad isetegemist /.../. (10)
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Õppejõudude rolli akadeemilise petturluse vähendamisel kirjeldati kolme
laiema teemaringi kaudu: õppetöö läbimõeldum ülesehitus ja läbiviimine,
selgitustöö akadeemilise petturluse ja sellele järgneva karistuse teemal ning
petturlust ennetav rangem kontroll.
Uurimuses osalejate arvates aitab akadeemilist petturlust vähendada
õppetöö läbimõeldum ülesehitus ja läbiviimine. Mahukate lõpphindamiste
(eksamite/arvestuste) asemel sooviksid uurimuses osalenud üliõpilased teha
vaheülesannetega õppeülesandeid. Nii ennetatakse ülesannete kuhjumist ja
sellega seotud tarvidust käituda akadeemiliselt ebaausalt. Soovitusena kirjeldasid uurimuses osalenud üliõpilased avatud materjalidega arvestustööde
tegemist, samuti toodi välja, et hinnatavad ülesanded võiksid olla arutlust
nõudvad, kuna taolise ülesandepüstituse puhul on iga töö ainulaadne ja väheneb vajadus akadeemiliselt ebaausalt käituda.
Üliõpilased nimetasid akadeemilise petturluse vähendamise võimalusena
ka seda, et õppejõud jagaksid akadeemilise petturluse kohta täpsemaid
selgitusi ning suhtuksid petmisesse ning järgnevasse karistusse järjekindlalt
ja täie tõsidusega.
/.../ inimesed paigutada üksteisest kaugemale. Teha see ruumilises mõttes
raskemaks. Ja kindlasti, et kotid jätta ukse juurde ja telefon ei või endaga
kaasas olla. (13)

Andmete analüüsil eristus samuti petturlust ennetava rangema kontrolli
teema. Uuritavad leidsid, et petturluse vähendamiseks võiksid õppejõud
kontrollida enne arvestustööd üliõpilase isikut tõendavat dokumenti, et välistada kolmanda isiku arvestustööle sattumine. Samuti võiksid õppejõud lasta
üliõpilastel panna oma kotid ja isiklikud asjad arvestustöö ajaks eemale ja
paigutada üliõpilased istuma selliselt, et petturluse võimalused oleksid minimaalsed (nt et kellelgi poleks pinginaabrit).
Ülikool tervikuna võiks panustada akadeemilise petturluse vähendamisse
peamiselt kontrolliva, aga ka arendustegevuse kaudu. Kontrollisoovitusena
nimetati, et õpperuumidesse võiks paigutada videokaamerad, mis aitaksid
akadeemilise petturluse juhtumeid nii avastada kui ka (oma olemasolu ja
õppijate teadmisega, et nende tegevust ﬁlmitakse) ennetada. Samuti leiti, et
akadeemiliselt ebaausa käitumise vältimiseks võiks kontrolliprotsessi kaasata
rohkem inimesi. Näiteks soovitavad üliõpilased jälgida, et arvestustööde ajal
oleks ruumis piisavalt järelevaatajaid, et suudetaks avastada ka väiksemaid
akadeemilise petturluse juhtumeid.
Akadeemilist petturlust vähendava arendustegevusena nimetasid üliõpilased õppekavade analüüsi ning õppekavade sobitamist õppija ootuste ja

184

MERILI RAUDMÄE, MARVI REMMIK, LIINA LEPP, LIANA ROOS

vajadustega. Uuritavate sõnul on oluline, et õppija mõistaks, miks ta midagi
õpib ja miks just sellisel viisil, sest teadmine mõjub motiveerivalt ja vähendab akadeemiliselt ebaausat käitumist.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et akadeemilise petturluse vähendamise võimalusi kirjeldasid uurimuses osalenud üliõpilased nii üliõpilaste, õppejõudude
kui ka laiemalt ülikooli tegevuse aspektist lähtuvalt. Peamine rõhuasetus üliõpilaste vastustes on kontrolli tõhustamisel ning üliõpilase ja õppejõu vahelise avatud suhtluse soodustamisel.

5. Arutelu
Uurimuse eesmärk oli välja selgitada, millised on õpetajakoolituse üliõpilaste
arusaamad akadeemilisest petturlusest, selle põhjustest ning vähendamise
võimalustest. Järgnevalt arutletakse olulisemate tulemuste üle.
Tulemused näitasid, et uurimuses osalejate jaoks seostus akadeemiline
petturlus peamiselt plagieerimise ja keelatud materjalide kasutamisega.
Seega on need heas kooskõlas varasemate uurimuste järeldustega60, 61, 62.
Peale selle tõid uurimuses osalejad akadeemilise petturluse näitena välja teise
inimese identiteeti kasutades eksamitööde sooritamise ja selle, kui üliõpilase
eest kirjutab töö valmis keegi teine. Akadeemilise petturluse vähendamise
soovitusena esitasid uurimuses osalejad ettepaneku kasutada eksamitel kindluse mõttes rohkem isikut tõendavat dokumenti. Võimalik, et akadeemilist
petturlust aitab ennetada juba teadmine, et igal eksamil küsitakse kõikidel
õppijatelt dokumenti. Seega võiks autorite arvates muuta enne iga eksamit
või arvestust dokumendikontrolli rutiiniks.
Tellimise peale tööde kirjutamine on keerulisemalt tuvastatav akadeemilise petturluse juhtum. Ühe võimaliku lahendusena võib välja pakkuda, et
õppejõud korraldaksid õppetöö selliselt, et üliõpilasel tekiks vajadus koostatava teema üle seminarides arutleda ning töid suuliselt kaitsta. Nii saaks akadeemilise petturluse kahtlusega juhtumeid avastada juba enne tööde esitamist
ja vajaduse korral üliõpilasega vestelda.
Akadeemilise petturluse tagajärgi nimetades toodi välja nii ülikoolist
väljaheitmine kui ka võimalikud nõrgemad teadmised ja oskused tööturule
minekul. Ka varasemates uurimustes63 on jõutud samadele järeldustele.
60
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Beasley64 on leidnud, et õpingukaaslaste eeskuju mõjutab akadeemilises
petturluses osalemist. Sama tõid välja käesolevas uurimuses osalejad. Seega
võib öelda, et akadeemilisest petturlusest vaba – akadeemiliselt eetilise – kultuuri juurutamiseks on oluline pöörata tähelepanu igale petturlusjuhtumile, et
see eeskuju andes ei leviks.
Uuringu tulemused näitasid, et üheks põhjuseks, miks akadeemiliselt
ebaausalt käitutakse, on ajapuudus ja oskamatus üliõpilasena oma aega
planeerida. Ajapuudust on nimetatud ka varasemates uurimustes kui üht
akadeemilise petturluse ajendit65, 66, 67, 68. Ajaplaneerimine on üks olulistest
õpioskustest ja seega viitavad tulemused sellele, et kõrgkoolis on vaja selle
teemaga süsteemselt tegeleda. Üks võimalus on lisada kõikidel õppekavadel
kohustuslike ainete hulka õpioskuste aine, kus selgitatakse ülikooliõpingute
eripärast tulenevaid ajaplaneerimise põhialuseid ja vajaduse korral ka harjutatakse aega planeerima. Tartu Ülikoolis on viimasel aastal lisatud mitmetesse õppekavadesse õppeaine „Õpioskused ülikoolis”, milles ühe alateemana
käsitletakse põhjalikult ajaplaneerimise teemat. Sama lähenemist soovitavad
autorid ka teistele õppeasutustele. Lisaks ajaplaneerimisele saab seejuures
käsitleda akadeemilise petturluse teemat tervikuna, sh tutvustada eetikakoodeksit ja korrektse viitamise põhimõtteid.
Ajaplaneerimise teemaga on seotud ka käesoleva uurimuse tulemus,
mille järgi peeti akadeemilise petturluse põhjuseks liiga mahukaid eksamivõi arvestustöid ja kirjalikke ülesandeid ning paljude faktide päheõppimist
nõudvaid ülesandeid. Sama on leitud Comas-Forgase ja Sureda-Negre69 uurimuses, kus petturluse põhjuse lahendamise võtmetegur on üliõpilase oskus
oma aega otstarbekalt kasutada. Mahukamate tööde puhul saaks üliõpilane
teha tööd (õppida eksamiks) jaotatud ajas70 (vastandatuna kokkusurutud ajas
õppimisele). Sel juhul võiks väheneda vajadus akadeemiliselt ebaausalt käituda. Sama strateegiat võiks kasutada näiteks sellisteks töödeks õppimisel,
mis nõuavad mahukaid faktiteadmisi. Jaotatud ajas õppimisele võivad kaasa
aidata õppejõud, kes jagavad suurmahulised ülesanded õppetööd kavandades väiksemateks osadeks, nt tehes vahe(kontroll)ülesandeid, et tagada
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üliõpilaste pidev õppimine õppeprotsessi jooksul. Kui õppejõud peavad siiski
otstarbekaks mahukate tööde sooritamist, on üks võimalus üliõpilastega läbi
rääkida, kuidas oleks kõige sobivam sel puhul õppida. Samuti võiks vajaduse
korral õpetada (või meelde tuletada) õpioskusi, mida konkreetse aine õppimisel kasutada.
Huvitav on uurimuse see aspekt, et akadeemiliselt ebaausate võtete kasutamine on üliõpilaste jaoks rohkem aktsepteeritud siis, kui üliõpilasena ei
mõisteta, miks mingit teemat õpitakse või kuidas omandatud teadmisi ja
oskusi edasises elus kasutada saab, mitte nende õppeainete puhul, mis üliõpilase hinnangul on tulevasele tööle mõeldes olulised. Kaufmani71 sõnul
on seos õppetöö korralduse ja akadeemiliselt ebaausa käitumise vahel, see
tähendab üliõpilastele tööde puhul väga kõrgete või väga madalate nõuete
esitamise ja akadeemilise petturluse vahel (tööd on üliõpilaste jaoks kas liiga
keerulised või liiga lihtsad). Samas ei ole autoritele teadaolevalt varasemates
uurimustes viidatud, et üliõpilaste jaoks oleks eesmärgistamine ja praktilise
kasuteguri väljatoomine seotud akadeemiliselt ausa või ebaausa käitumisega.
Seega soovitame õppejõududel nimetatud aspekti silmas pidades rääkida üliõpilastega läbi õppeaine eesmärgid ja praktilise kasuteguri teema. Initsiatiivi
saavad nendes vestlustes üles näidata ka üliõpilased ise.
Akadeemilise petturluse põhjustena ja petturluse vähendamise võimalusena toodi välja mitmeid järelevalve ja kontrolliga seotud tegevusi (nt
õppejõud ei valva õppijaid piisavalt, ei käsi ära panna kotte ega mobiiltelefone), aga ka seda, et õppejõud soodustavad akadeemilist petturlust aastaaastalt samasuguste eksamitöödega või üliõpilaste liialt lähestikku paigutamisega eksamitööde sooritamise ajal. Soovitati, et ülikool võiks muretseda
ruumidesse videokaamerad ja kaasata rohkem inimesi tööde ajal valvama.
Tulemused tekitavad autorite hinnangul muret, sest paljud soovitused lähtuvad eeldusest, et akadeemilise petturluse vähendamine on midagi sellist,
millega peaksid tegelema õppejõud ja taunitava käitumise vähendamine on
võimalik vaid kontrollimisega. Ometi peaks normiks olema akadeemiline
kultuur, kus sisemiselt motiveeritud üliõpilane, kes on vabatahtlikult tulnud
kõrgkooli õppima, ei peta. Kui suurendada kontrolli ja järelevalvet, ei pruugi
üliõpilaste eetilised tõekspidamised muutuda ning harjumus võimaluse tekkimisel ebaausalt käituda süveneb veelgi. Seega on autorite arvates oluline
rääkida akadeemilise petturluse teemast avalikult ja süsteemselt, uskudes,
et pideva teavitustööga muutuvad tasapisi ka akadeemiliselt ebaausalt käituvate üliõpilaste hoiakud ja harjumused. Ülikoolides kehtivad eetikakoodeksid
71
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peaksid saama iga üliõpilase jaoks oluliseks dokumendiks, millest õpingute
jooksul lähtuda.
Kindlasti ei tohiks seejuures unustada sekkumist akadeemilise petturluse ilmnemisel. Murdock ja Adreman72 on leidnud, et akadeemiliselt ebaausat käitumist oleks vähem, kui petturlusest saadav kasu oleks väiksem, kui
üliõpilane seni on tajunud, või petturluseks saadav kahju oleks suurem kui
varem. Seega on petturlusjuhtumite puhul teavitustöö kõrval oluline läbimõeldud sekkumine.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi uurimustulemustes ei ilmnenud suuri
erinevusi maailmas varem saadud tulemustega, on need siiski väärtuslikud, andes tõenduspõhiste tulemuste kaudu aluse akadeemilise petturluse
teemadel arutlemiseks Eesti oludes. Autorid leiavad, et üliõpilastele võiks
käesoleva artikli lugemine pakkuda võimaluse mõelda, mida akadeemiline
petturlus endaga pikemas perspektiivis kaasa toob ning see võiks aidata kaasa
hoiakute muutumisele käituda akadeemiliselt ausalt. Õppejõud saavad artiklit
lugedes teadlikumaks üliõpilaste akadeemilist petturlust puudutavatest arusaamadest, põhjustest ning petturluse vähendamise võimalustest ning neil
on võimalik läbi mõelda, missuguseid üliõpilaste ettepanekuid võiks õppetööd kavandades ja läbi viies arvestada. Ülikoolidele laiemalt võiks artikkel
anda tõuke, et kaaluda õpioskuste aine lisamist õppekavadesse ja mõelda,
missugusel viisil teavitada üliõpilasi eetikakoodeksi sisust ja teha see üheks
üliõpilaste õpinguid juhtivaks dokumendiks. Tähtis on see, et ülikoolides arutataks akadeemilise petturluse teemadel regulaarselt ja tõenduspõhiselt ning
otsitaks viise akadeemiliselt ausalt käituva kultuuri tekkimiseks.

6. Kokkuvõte
Akadeemiline petturlus on kõrgkoolides laialt levinud probleem, petturluse
levikul on mitmeid põhjuseid ning selles on oma osa kõigil haridusvaldkonna
osapooltel. Mõistes, mida peavad üliõpilased akadeemiliseks petturluseks ja
selle põhjusteks ning milliseid ettepanekuid teevad nad petturluse vähendamiseks, saab kavandada ennetustööd ning mõelda läbi sekkumisstrateegiad
petturluse avastamiseks ja akadeemiliselt ausa ülikoolikultuuri tekkimiseks.
Edasistes uurimustes võiks laiendada uurimuse valimit ja võtta kvantitatiivset uurimisviisi kasutades vaatluse alla õpitulemuste seosed akadeemilises
Murdock, T. B.; Anderman, E. M. 2006. Motivational perspectives on student cheating:
Toward an integrated model of academic dishonesty. Educational psychologist, Vol. 41, No. 3,
pp. 129–145.
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petturluses osalemisega. Näiteks võiks uurida, kuivõrd mõjutavad üliõpilaste
õpitulemused akadeemilisse petturlusse suhtumist ja akadeemilises petturluses osalemist. Samuti peaks akadeemilise petturluse teemaga seoses uurima
õppejõudude arusaamu ja kogemusi, sest akadeemiliselt aus kultuur saab tekkida hariduselus osalevate poolte ühiste ja jagatud arusaamade toel. Tähtis
on arusaam, et akadeemiliselt ebaaus käitumine ei ole ülikoolis mingil moel
aktsepteeritav.
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ÕPPETÖÖ VASTASTIKUSTE
VAATLUSTE MUDELI ARENDAMINE JA
RAKENDAMINE TARTU ÜLIKOOLIS
Mari Karm, Ene Voolaid, Anu Sarv, Taavi Vaikjärv

ÜLEVAADE. Õppetöö vastastikused vaatlused on ülikooli õppejõu üks õppimise
võimalusi. Õppetöö vaatlemisega seoses on välja toodud mitmeid eesmärke, näiteks
täiustada õpetamise kvaliteeti, avardada õppejõudude arusaamu õppeprotsessi kohta,
laiendada õpetamismeetodite valikut ning arendada enesehindamis- ja reﬂeksioonioskusi. Samas on osutatud, et vastastikuste vaatlustega seoses on õppejõududel
sageli kõhklusi ning esile tuuakse protsessiga kaasnevaid ohtusid, näiteks osalejate
ebapiisavat ettevalmistust, konﬁdentsiaalsuse rikkumist ning vaatluse käigus tehtud
tähelepanekute levitamist. Õppetöö vastastikuseks vaatlemiseks saab kasutada eri
mudeleid. Tartu Ülikoolis rakendatakse kollegiaalse tagasiside mudelit, milles õppetöö vastastikused vaatlused lõimitakse praktikakogukonna tegevusega ning protsessi
on kaasatud õpetamisoskuste arendamise konsultandid.
Artiklis tutvustatakse Tartu Ülikoolis kasutatavat õppetöö vastastikuste vaatluste
mudelit ning analüüsitakse selle toimimist tegevusuuringu vormis. Artikkel toetub
õpetamisoskuste konsultantide vaatluspäevikute märkmetele ja konsultantide fookusgrupi intervjuule, mille tekste on temaatiliselt analüüsitud. Artiklis keskendutakse
küsimustele:
• Kuidas kirjeldavad konsultandid Tartu Ülikooli vastastikuste vaatluste mudeli
toimimist?
• Kuidas kirjeldavad konsultandid oma rolli vastastikuste vaatluste protsessis?
• Milliseid probleeme kogevad konsultandid vaatluste protsessis?
Tulemustest selgub, et konsultantide kirjelduste järgi toimib Tartu Ülikoolis õppetöö
vastastikuse vaatluse mudel õppejõu õppimist toetavalt, sest vaatluste protsessi ja
kogukonnaseminaride fookuses hoitakse õppimise ja õpetamisega seotud teemad:
kolleegidelt õppimine, vaatluste ja kogukonnakohtumise vahel seoste loomine,
õppeprotsessi kui terviku ülesehitus ning arusaamad õpetamisest. Vaatlusi toetava
õpetamisoskuste konsultandi tegevuses on oluline leida tasakaal toetamise ja taganttõukamise vahel: tuleb julgustada kolleege jagama oma kogemusi ja toetada reﬂeksioonioskuste kujunemist. Tartu Ülikooli vastastikuste vaatluste mudeli rakendamisel
on konsultandid kogenud probleeme protsessi jätkusuutlikuna hoidmise, õppejõu
õppimise toetamise ja organisatsioonikultuuri muutmise vallas.
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1. Õppejõudude vastastikuste vaatluste mudelid
Kõrghariduses on järjest enam hakatud tähelepanu pöörama õppejõu kaasamisele õpetamisoskuste arendamisse. Selleks on ülikoolides mitmesuguseid
võimalusi: korraldatakse koolitusi, tegutsevad õppejõudude õppimis- ja koostöökogukonnad, tegeldakse oma õpetamise arendamise ja uurimisega (scholarship of teaching and learning) ning antakse välja õpetamise auhindu.
Levinud viis õppejõudude arendamiseks on õppejõu õpetamisoskuste
koolitused, ent samas on koolituste tõhusust analüüsides toodud välja, et
õpitu rakendamine igapäevases õppetöös võib osutuda keeruliseks. Seetõttu
on õpetamisoskuste arendamisel peale koolituste otsitud ka teisi võimalusi.
Ülikooli õppejõu üks õppimise viise on kolleegide õppetöö vastastikused
vaatlused (peer review, peer observation, peer development). Õppetöö vaatlustele on püstitatud mitmeid eesmärke ‒ näiteks täiustada õpetamise kvaliteeti, avardada õppejõudude arusaama õpetamisest, laiendada õppejõudude
õpetamismeetodite valikut või arendada õppejõudude enesehindamis- ja
reﬂeksioonioskusi.1 Samas on osutatud, et vastastikuste vaatlustega seoses
on õppejõududel sageli kõhklusi ning esile tuuakse protsessiga kaasnevaid
ohtusid, näiteks osalejate ebapiisavat ettevalmistust või konﬁdentsiaalsuse
rikkumist.2 Samuti tekitab õppejõududes vaatluste puhul vastuseisu asjaolu,
kui ülikoolis tunnustatakse pigem teadustööd kui õpetamist või kui üliõpilaste tagasisidel on suurem tähtsus kui kolleegide tagasisidel.3 Seetõttu on

Martin, G. A.; Double, J. M. 1998. Developing higher education teaching skills through
peer observation and collaborative reflection. – Innovations in Education & Training International, Vol. 35 (2), pp. 161‒170.
Gosling, D. 2002. Models of peer observation of teaching. Learning and Teaching Support
Network. <http://learningandteaching.vu.edu.au/teaching_practice/improve_my_teaching/
evaluation_support_for_my_teaching/Resources/id200_Models_of_Peer_Observation_of_
Teaching.pdf>. [Gosling 2002]
Lomas, L.; Nicholls, G. 2005. Enhancing Teaching Quality Through Peer Review of
Teaching. – Quality in Higher Education, Vol. 11 (2), pp. 137–149. [Lomas, Nicholls 2005]
2
Lomas, Nicholls 2005.
3
Iqbal, I. 2013. Academics’ resistance to summative peer review of teaching: questionable rewards and the importance of student evaluations. – Teaching in Higher Education,
Vol. 18( 5), pp. 557‒569. [Iqbal 2013]
1
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vaja teada, milline on vaatlusmudelite eripära ja milline vaatluste korraldus
toetab paremini õppejõudude professionaalset arengut.
Õppetöö vastastikuste vaatluste korraldamiseks rakendatavad mudelid4
erinevad üksteisest vaatluse eesmärkide, vaatlustulemuste kasutamise ja vaatluses osalejate poolest. Uurimuste põhjal5 võib välja tuua, et õppejõudude
suhtumine vastastikustesse vaatlustesse ja nendest õppimine sõltub paljus
sellest, millist mudelit nad on kogenud. Õppetöö vaatlemise põhiline eesmärk võiks olla õppejõu õppimine, ent eri vaatlusmudelite rakendamisest
tulenevalt võivad vaatlused õppejõu õppimist kas toetada või takistada.
Hindamise mudeli (evaluation model)6 puhul vaatleb kogenud õppejõud
vähemkogenud kolleegi ning annab hinnangu töökohale kandideerimise või
töökohal jätkamise otsuse korral. Kui vaatlused on pigem suunatud hinnangu andmisele, siis ei toeta need vaadeldud õppejõudude sisulist õpetamise
arendamist.7 Hindamise mudelit rakendades on hindaja roll usaldatud õppejõule ning selle rolli täitmine tekitab õppejõududes vastuolulisi tundeid. Uurimustes on välja toodud, et õppejõudude arvates on kolleegi raske kritiseerida8
ning hindamisprotsessi peetakse subjektiivseks, kuna sageli puudub ühine
arusaam, mis on hea õpetamine.9 Hindamise mudeli puhul toimub sageli vaid
üksik vaatlus või vaadeldakse ainult auditoorset õppetööd, millest on vähem
kasu õpetamise arendamiseks10.

Gosling 2002.
Hatzipanagos, S.; Lygo-Baker, S. 2006. Teaching Observations: A Meeting of Minds? –
International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, Vol. 17 (2), pp. 97–105;
Iqbal, 2013; Wong, K.; Nicotera, A. 2003. Enhancing Teacher Quality: Peer Coaching as
a Professional Development Strategy. A Preliminary Synthesis of the Literature by Vanderbilt University. – Publication Series, No. 5. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED483035.pdf>.
[Wong, Nicotera 2003]
6
Gosling 2002.
7
Byrne, J.; Brown, H.; Challen, D. 2010. Peer development as an alternative to peer
observation: a tool to enhance professional development. – International Journal for Academic
Development, Vol. 15 (3), pp. 215–228 [Byrne, Brown, Challen 2010]; Wong, Nicotera
2003.
8
Shortland, S. 2004. Peer observation: a tool for staff development or compliance? – Journal of Further and Higher Education, Vol. 28 (2), pp. 219‒228. [Shortland 2004]
9
Chism, N. 2007. Why Introducing or Sustaining Peer Review of Teaching Is so Hard, and
What You Can Do About It. – The Department Chair: A Resource for Academic Administrators, Vol. 18 (2), pp. 6‒8.
10
Bell, M.; Cooper, P. 2013. Peer observation of teaching in university departments: a framework for implementation. – International Journal for Academic Development, Vol. 18 (1),
pp. 60‒73 [Bell, Cooper 2013]; Byrne, Brown, Challen 2010.
4
5
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Professionaalse arengu mudeli (development model) puhul vaatleb
õppejõudu õpetamisoskuste konsultant (academic developer) või ekspert
(mentor). Vaadeldakse õppejõu loenguid või seminare, samuti analüüsitakse
õppejõu ainekava või õppematerjale. Eksperdi ülesanne on aidata vaadeldaval õppejõul leida õpetamisoskuste arendamise võimalusi ning kavandada
muutusi. Professionaalse arengu mudelis annab õpetamisoskuste konsultant
soovitusi õppejõu arenguks või hinnanguid õppejõu õpetamisoskuste kohta.11
Sellise mudeli edu tagab tõhus koordineeriv üksus ülikoolis, mis võib
aidata kaasa kogu vaatluskultuuri arengule. Kui seda ei juhtu, võib mudel
suurendada õppejõudude isolatsiooni, kuna vaatluskogemus ei levi ja kaob
ära vastastikuse vaatluse põhiväärtus – õppejõudude vastastikune üksteise
kogemusest õppimine12. Samuti on professionaalse arengu mudeli puhul
oht, et pärast konsultandi vaatlust jääb õpetamise arendamine ühekordseks
toiminguks13.
Professionaalse arengu mudel ei pruugi toetada vaadeldava õppejõu turvatunnet, kuna protsessis on vaatlejal ja vaadeldaval ebavõrdne staatus ning
mudelis on hinnangu elemente14. Sellisel vaatlusmudelil võib kergesti olla
kahetine eesmärk: andes ühelt poolt tagasisidet õppejõu arengu toetamiseks
ning olles samas vahendiks, mille abil välja selgitada, kas vaadeldav õppejõud vastab teatud standarditele15. Kui vaatlusele ei järgne õpetamisteemalist
arutelu, ei toeta see ka professionaalset arengut ning sellest vaatlusmudelist
võib kergesti saada kontrollivahend16.
Kollegiaalse tagasiside mudeli (peer review model) puhul arutlevad
õpetamise üle kolleegid omavahel. Mudeli kujundamisel on võetud teadlikult
arvesse õppimist toetavaid tegureid: vaatlused ei ole seotud hindamisega,
võimusuhted hoitakse vaatlusprotsessist lahus ja säilib õppejõu autonoomia.17
Sealjuures on oluline, et osalejad oleksid vaatlusprotsessis võrdsel tasandil

Gosling 2002.
Lomas, L.; Kinchin, I. 2006. Developing a Peer Observation Program with University
Teachers. – International Journal of Learning and Teaching in Higher Education, Vol. 18 (3),
pp. 204‒214. [Lomas, Kinchin 2006]
13
Lomas, Kinchin 2006; Gosling 2002.
14
Lomas, Kinchin 2006.
15
McMahon, T.; Barrett, T.; O’Neill, G. 2007. Using observation of teaching to improve
quality: finding your way through the muddle of competing conceptions, confusion of practice
and mutually exclusive intentions. – Teaching in Higher Education, Vol. 12 (4), pp. 499‒511.
16
Byrne, Brown, Challen 2010.
17
Gosling 2002.
11

12
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ka sel juhul, kui neil on ülikoolis erinev positsioon. Samas soovitatakse, et
juhid ja kogenumad kolleegid osaleksid selles koos algajate õppejõududega.18
Kollegiaalse tagasiside mudeli puhul tuuakse mitmes uurimuses19 esile
õppejõudude vaatlusrühmades toimuvate vestluste tähtsust õppimise seisukohalt. Uurimuste põhjal soovitatakse, et arutelude temaatika võiks olla avaram kui kitsalt vaatlused, nt juhendamine, uue kursuse kavandamine, digivahendite kasutamine.20
Kolleegide vastastikust vaatlust peetakse heaks vahendiks, et anda õppejõule tagasisidet, levitada valdkondlikku head õpetamispraktikat ning toetada õpetamise arendamise kultuuri. Samas püsib ikkagi kahtlus, mil määral
toetab kolleegide vastastikune tagasiside kriitilist reﬂeksiooni ja õpetamispraktika tegelikku arendamist. Kahtluste aluseks on küsimus, kas kolleegid
oskavad anda konstruktiivset tagasisidet, mis võimaldaks õpetamist reﬂektiivselt arendada. Uurimusest21 selgus, et vastava ettevalmistuseta andsid
vaatlusel osalenud kolleegid ainult positiivset tagasisidet ega teinud ühtegi
konstruktiivset tähelepanekut, mistõttu vaadeldav ei saanud mingeid ideid
oma õpetamise arendamiseks. Üsna palju esines keskendumist õppe sisule
või rahulolule oma pika kogemusega. Samuti oli osalejate jaoks keeruline
seada vaatlusele eesmärk ja oma uskumusi märgata22.
Vaatlemine iseendast ning igasugune tagasiside ei tarvitse veel viia õppimiseni. Vastastikuste vaatluste puhul on oluline, et tagasisidet ei anna mitte
ainult õpetamisoskuste konsultant, vaid et täiustuks ka õppejõudude märkamise ja tagasiside andmise oskus. Õppejõudude vaatlusoskuste toetamiseks
saab kasutada vaatluslehti, ent samuti on siin osutatud23 ohule, et struktureeritud või etteantud küsimustega vaatluslehed võivad hinnangute andmisele
suunata.
Õppejõudude vaatluste kasutegur sõltub sellest, kuivõrd sisukaks kujunevad arutelud õpetamise üle. Mitmed autorid24 on rõhutanud, et protsessi

Bell, Cooper 2013.
Roxå, T.; Mårtensson, K. 2009. Significant conversations and significant networks –
exploring the backstage of the teaching arena. – Studies in Higher Education, Vol. 34 (5),
pp. 547‒559; Byrne, Brown, Challen 2010.
20
Byrne, Brown, Challen 2010.
21
Yiend, J.: Weller, S.; Kinchin, I. 2014. Peer observation of teaching: The interaction
between peer review and developmental models of practice. – Journal of Further and Higher
Education, Vol. 38 (4), pp. 465‒484. [Yiend, Weller, Kinchin 2014]
22
Ibid.
23
Shortland 2004.
24
Gosling 2002; Wong, Nicotera 2003; Bell, Cooper 2013.
18

19
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edukuse ja sisukuse tagab asjatundliku ning vastava ettevalmistuse saanud
õpetamisoskuste konsultandi (academic developer) osalus. Õpetamisoskuste
konsultandi juuresolek hoiab ära protsessi liigsesse mugavustsooni langemise
ja muudab vestlused sisukamaks. Uurimus25 näitas, et juba üksainus vaatlus koos õpetamisoskuste eksperdiga tõi kaasa kolleegile antava tagasiside
muutumise konstruktiivseks ja reﬂeksiivseks ning lõi võimaluse tagasisidest
midagi ka õppida. Oluline on oma õpetamise sügavam mõtestamine ning
oma õpetamisﬁlosooﬁa kujundamine. On leitud, et kui vaatluse järel saadud
tagasiside on konstruktiivne, muutub ka õppejõudude suhtumine vaatlusesse
kui niisugusesse ning hakatakse väärtustama vaatluse arendavat tähendust.26
Samas on avaldatud kahtlusi, et kuna õpetamisoskuste konsultant ei tunne
valdkonda ning tal puuduvad erialased teadmised, siis ei oska ta õppejõu
õppimist toetada. Uurijad27 on välja toonud vaatluses osaleva õpetamisoskuste konsultandi vajalikud eeldused: usaldusväärsus (nt ei ole seotud
võimusuhetega), teadmised õpetamise kohta (nt on osalenud õpetamisoskuste
koolitusel), vaatlemis- ja märkamisoskus (oskab märgata ning kirjeldada
õppejõu ja tudengite käitumist), head sotsiaalsed oskused (sealhulgas kuulamisoskus) ning oskus anda efektiivset tagasisidet. Samas puudub ettekujutus,
milliste konkreetsete keeruliste olukordadega konsultandid tegelikult vaatlustel ja vaatlusjärgsetes aruteludes kokku puutuvad ning milliste oskuste
vajalikkust tunnetavad.
Mudelite analüüs ning nende erisuste mõtestamine suunas Tartu Ülikooli
õpetamisoskuste konsultante välja töötama oma mudelit (vt joonis 1). Mudeliga püütakse vältida hindamist ja soodustada kollegiaalsust ning reﬂeksiivse
õpetamisteemalise vaatlusjärgse arutelu kujunemist. Samuti peeti oluliseks
üksikute vaatluste asemel pikema õpetamise arendamise protsessi toetamist.
Kuna varasemad kogemused sellise mudeli rakendamise kohta puuduvad, siis
kavandati uurimus, et selgitada välja mudeli toimimine praktikas.
Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused:
• Kuidas kirjeldavad konsultandid Tartu Ülikooli vastastikuste vaatluste
mudeli toimimist?
• Kuidas kirjeldavad konsultandid oma rolli vastastikuste vaatluste protsessis?
• Milliseid probleeme kogevad konsultandid vaatluste protsessis?

Yiend, Weller, Kinchin 2014.
Buskist, W.; Ismail, E. A.; Groccia, J. E. 2014. A practical model for conducting helpful
peer review of teaching. – Sachs. J.; Parsell, M. (eds.). Peer Review of Learning and Teaching
in Higher Education. Netherlands: Springer, pp. 33–52. [Buskist, Ismail, Groccia 2014]
27
Buskist, Ismail, Groccia 2014
25
26
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2. Uurimuse kontekst – Tartu Ülikoolis kasutatav
õppetöö vastastikuste vaatluste mudel
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Tartu Ülikoolis on õppetöö vastastikused vaatlused lõimitud õppejõudude
praktikakogukondade töö ja õpetamisoskuste konsultandi tegevusega. Õppimise ja õpetamise arenduskeskuse ning haridusteaduste instituudi koostöös
valmis 2014. aasta kevadel vastastikuste vaatluste mudeli kavand, mida arutati ning täiendati õppeprodekaanide ja õppejõudude ühises suveülikoolis
2014. aasta augustis. Kasutusele võeti nn kollegiaalse tagasiside mudel28,
aga vaatlustesse ja aruteludesse kaasati õpetamisoskuste konsultant.

Joonis 1. Tartu Ülikooli kollegiaalse tagasiside kogukondade korraldus

Õppetöö vastastikuste vaatluste kollegiaalse tagasiside kogukonnad alustasid
Tartu Ülikoolis tööd 2014. aasta sügisel. Igal semestril töötab 10–12 õppejõudude kogukonda, mille tegevust koordineerivad õpetamisoskuste konsultandid. Joonisel 1 on kujutatud kolleegide vastastikuste vaatluste korraldust:
kogukonnakohtumised vahelduvad õppetöö vaatlustega väikerühmades, igale
vaatlusele järgneb tagasisidestamise aruteluring, kus vaadeldavale õppejõule
antakse tagasisidet kokkulepitud põhimõtete järgi. Keskendutakse kahele
kuni kolmele õpetamisviisile või -võttele, mis paremini üliõpilaste õppimist
toetasid. Kolleegide tagasiside sisaldab ka kahte kuni kolme ettepanekut,
mida õpetamises teisiti teha. Õpetamisoskuste konsultant juhib arutelu ja
aitab fookuse hoida õpetamisel. Arutelu lõpus teeb vaadeldud õppejõud kokkuvõtte tagasisidest ning vaatlejad reﬂekteerivad vaatlusest ja arutelust õpitu
üle.
28

Gosling 2002.
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Tartu Ülikoolis rakendatava vaatluste mudeli eripära on peale konsultantide kaasamise ka tavaliselt kord kuus toimuvad kogukonnakohtumised,
kus käsitletakse õpetamisoskuste arendamisega seotud teemasid, õpitakse
koos uusi õppe- ja õpetamismeetodeid ning arutatakse õpetamisteemalistest
artiklitest loetu üle.

3. Andmete kogumine ja analüüs
Tartu Ülikooli õppejõudude vastastikuste vaatluste ja kogukonnategevuste
mudeli analüüsimiseks tehti tegevusuuring. Tegevusuuring lähtub praktilistest küsimustest ja on mõeldud erialase tegevuse edendamiseks29. Tegevusuuringus osales neli õpetamisoskuste konsultanti. Uurimuse andmestiku
moodustavad kahe õpetamisoskuste konsultandi vaatluspäevikud aastatest
2014–2016, ühiste arutelude kokkuvõtted ning fookusgrupi intervjuu nelja
konsultandiga. Päevikud sisaldavad vaatlusprotokolle, vaatlusjärgsete arutelude kokkuvõtteid ning konsultandi reﬂeksioone toimunud vaatluse ja arutelu kohta. Lisaks sisaldavad päevikud kirjeldusi kogukondade kohtumistest
(põhiteemad, reﬂeksioonid).
Fookusgrupi intervjuu toimus oktoobris 2016 ning kestis 1 tund ja 39
minutit. Intervjuu põhines järgmistel küsimustel: Milliste teemade üle arutletakse õppetöö vastastikuste vaatluste käigus? Milline on õpetamisoskuste
konsultandi roll vaatluste juures? Milliseid väljakutseid on konsultandid
kogenud protsessi toetamisel?
Vaatluspäevikute sissekandeid ja fookusgrupi intervjuusid analüüsiti kui
ühte tekstilist tervikut temaatilise analüüsi abil30. Analüüsi alustati päevikute
ja fookusgrupi intervjuu transkriptsiooni lugemisega, mille käigus määratleti tekstiosad, milles oli käsitletud uurimisküsimustes püstitatud teemasid.
Analüüsi tulemusena tekkisid alateemad, mis koondati sisuliselt lähedastesse
teemadesse, näiteks arutelude juhtimine seminaris, rühmatööde rakendamine
(kolleegilt õppimine), küsimuste esitamine, iseseisva lugemise juhendamine,
Moodle’i kasutamine (vaatluste ja kogukonnakohtumiste seosed).
Tulemuste illustreerimiseks valiti tekstinäited vaatluspäevikutest ja
fookusgrupi intervjuu transkriptsioonist. Tekstinäidete valimisel jälgiti konﬁdentsiaalsuse põhimõtet.

Löfström, E. 2011. Tegevusuuringu käsiraamat. Tallinn: Eduko.
Ryan, G. W.; Bernard, H. R. 2003 Techniques to Identify Themes. – Field Methods,
Vol. 15 (1), pp. 85‒109.
29

30
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4. Tulemused
Järgnevalt esitatakse Tartu Ülikooli mudeli rakendumise eripära ning seejärel
tutvustatakse õpetamisoskuste konsultantide kirjeldusi konsultandi rollist ja
ülesannetest mudeli toimimise ja kestlikkuse tagamisel.

5. Tartu Ülikooli mudeli toimimine õpetamisoskuste
konsultantide kirjeldustes
Vaatluspäevikute ja fookusgrupi intervjuu analüüsi põhjal ilmnesid järgmised
põhiteemad: kolleegidelt õppimine, vaatluste ja kogukonnakohtumise vaheliste seoste loomine, õppeprotsessi kui terviku ülesehitus ning arusaamad
õpetamisest.
Kolleegidelt õppimine
Vaatluspäevikutest ilmnes, et vaatlustel pöörati tähelepanu sellele, kuidas
kolleegid kasutavad eri õppemeetodeid. Aruteludes oli sageli keskmes konkreetse õppemeetodi tõhusam rakendamine õppimise toetamiseks, näiteks
arutelu juhtimine, paarisarutelu tõhus rakendamine, küsimuste esitamine ja
rühmatöö rakendamine.
Vaatluspäevikutest ilmnes, et vaatlused on olnud hea võimalus õppida
tundma rühmatööd kui õppemeetodit. Kolleegidelt õpiti konkreetseid rühmatöö võtteid, samuti jagati ideid, kuidas püstitada rühmatöö eesmärke, koostada rühmatöö ülesandeid, juhtida protsessi ja korraldada tulemuste esitlust.
Korduv teema kogukonnakohtumistel oli eri võimaluste otsimine rühmatöö
hindamiseks ning üliõpilaste enesehindamise oskuste arendamiseks rühmas
töötamise analüüsil. Vaatluste vahel toimunud kogukondade kogunemistel on
vahetatud kogemusi ja jagatud konkreetseid töölehti.
Andmete analüüsi põhjal võib välja tuua, et arutelu juhtimise puhul oli
oluline küsimus, kuidas juhtida arutelu nii, et arutelu suund ei oleks ainult
üliõpilane–õppejõud, vaid ka üliõpilane–üliõpilane.
Arutelu juhtimise oskusele on tulevikus vaja rohkem tähelepanu pöörata –
üliõpilased ei saa aru, mida nad õpivad, kui arutelu on kaootiline. (väljavõte
konsultandi päevikust)

Kuna vastastikuste vaatluste protsessis kohtuti korduvalt, siis ilmnes vaatluspäevikustest, kuidas õppejõud uusi ideid kasutusele võtsid. Kui õppejõud
märkas vaatlusel, kuidas kolleeg kasutas mõnda head õppimist toetavat töö-
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võtet, siis küsiti selle kohta täpsustusi ja selgitusi ning prooviti sama töövõtet
ka enda õppetöös. Järgnevatel kokkusaamistel jagati omakorda kogemusi
selle kohta, kuidas õppemeetod õppetöös toimis.
Seosed vaatluste ja kogukonnakohtumiste vahel
Tartu Ülikooli mudelis on peale vaatluste ka kogukonnakohtumised, kus on
võimalik arutada üldisemalt mõne vaatlustel esile kerkinud probleemi üle.
Vaatluspäevikute põhjal ilmnes, et sellised vaatlustelt kogukonda kaldunud
teemad on olnud näiteks küsimuste esitamine ja arvuti kasutamine loengus.
Küsimuste esitamist on analüüsitud vaatlustes ning teemat on käsitletud nii
aruteludes vaatluse järel kui ka kogukondade kogunemistel. Arutlustes on
tähelepanu all, kuidas esitada küsimus nii, et üliõpilastelt saaks ka vastused,
nt vastuse ootamise aeg, küsimuste vormistamine slaididel, küsimuste liikide
erijooned.
Kui retooriliste küsimustega loengut struktureerida, võib juhtuda, et üliõpilased n-ö päriselt esitatud küsimustele ei vasta. Tähtis pole ainult see, milliseid küsimusi esitada, vaid ka see, kuidas neid esitada. (väljavõte konsultandi
päevikust)

Aine kui terviku vaatlemine
Vaatluspäevikute ja fookusgrupi intervjuude analüüs osutas, et arutlustes oli
tähtsal kohal aine kui terviku mõtestamine, mida oli märgata just vaatlusrühmade korduvate kohtumiste ja kogukonnaarutelude tulemusena. Arutluste teema oli näiteks aine alguse ja lõpu sidumine ning õppetöö kokkuvõtte
tegemine. Olulise teemana kerkis samuti üliõpilaste iseseisvate ülesannete
seostamine auditoorse õppetööga. Vaatluste põhjal tekkisid küsimused, kuidas rakendada üliõpilaste iseseisvalt loetud materjali paremini auditoorses
õppetöös, kuidas suunata üliõpilasi auditooriumis tehtavas rühmatöös sisukamalt toetuma iseseisvalt loetud materjalile ning kuidas saavutada, et üliõpilased oleksid iseseisvad ülesanded tähtajaks ära teinud.
Aine kui terviku kujundamise üle arutledes kerkis esile Moodle’i kasutamine ning auditoorsele kohtumisele järgnevate ülesannete kavandamine.
Samuti vahetati mõtteid selle üle, kuidas kujundada ainet kui tervikut, kui on
palju õppejõude või kui kasutatakse külalisi.
Laiem mure – palju külalisi. Kes juhib õppimist? Kuidas tagatakse tervik?
Mil viisil õpetavad külalised? Arutlesime, vastusteni ei jõudnud. (väljavõte
konsultandi päevikust)
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Õpetamisarusaamade märkamine
Korduvate kohtumise puhul on arutlustes jõutud õpetamisarusaamade üle
reﬂekteerimiseni. Üldisemad arutelud on toimunud vastutuse ja kontrolli
teemadel: kes mille eest õppeprotsessis vastutab ning kuidas anda vastutus
üliõpilasele.
Minu tähelepanek oli, et kodus lugemist ei kasutatud ära. XXXX rääkis alguses lugeda olnud materjali üle, teise ülesande puhul ei osutanud, et küsimusele annab vastuse kodus loetud materjal. Püüdsin propageerida eelnevat
ülesannet lugemise juurde ja selgemat toetumist kodus loetule seminari käigus. (väljavõte konsultandi päevikust)

Vaatluspäevikute ja fookusgrupi intervjuu analüüsi põhjal selginesid ka need
olukorrad, kus tegemist oli arusaamade erinevusega. Vaatluste jooksul on ette
tulnud olukordi, kus külla kutsunud kolleeg esindab sisukeskset arusaama
õpetamisest ning üliõpilaste kaasamine loengu käigus on uus mõte. Sellisel
puhul on vaatlusjärgsetes aruteludes olulisel kohal mõttevahetused õpetamise
ja õppimise olemuse üle, samuti vaatlejate tähelepanekud ja kogemused selle
kohta, kuivõrd oli võimalik sisukeskses loengus õppida. Samuti püütakse
ühiselt pakkuda ideid, kuidas lõimida üliõpilasi kaasavaid õppemeetodeid
klassikalisse loengusse.
Õppejõud räägib sisukat juttu, ise tunneb asja, aga klassikalist loengut jälgida on raske. Samas oli väga raske ka soovitusi anda, sest omas stiilis oli
asi läbi mõeldud ja välja peetud – üliõpilaste kaasamine ei sobitu süsteemi.
Otsisime tükk aega kohta, kuhu saaks midagi aktiveerivat lisada – ühe väikese
skeemi uurimise ja tõlgendamise enne selgituste andmist ning tabeli koostamise suutsime välja mõelda. (väljavõte konsultandi päevikust)
Tuli mõte – õppejõud ei saa muutusi teha, sest ta ei näegi oma tavapärases
loengustiilis selleks võimalusi. Kui ta pole muud kogenud, siis ta ei oskagi ette
kujutada, ning ütlemised, et tee seda ja toda, ei aita, sest ta ei oska teistsugust
õpetamist ette kujutada. Oluline – pakkuda kogemise võimalusi. (väljavõte
konsultandi päevikust)

Üliõpilaste kaasamine loengus tõi samuti kaasa arutelud õppimiskeskse ja
sisukeskse lähenemise üle õpetamises. Arutleti, kuivõrd on otstarbekas, et
õppejõud ise räägib loengus lihtsaid asju, mida üliõpilased tõenäoliselt oleksid suutelised varasemate teadmiste põhjal välja mõtlema.
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6. Õpetamisoskuste konsultandi roll vaatluste juures
Fookusgrupi intervjuu põhjal võib välja tuua, et õpetamisoskuste konsultandid tõid välja õpetamise arengu toetaja, arutelu suunaja, õhkkonna kujundaja ja reﬂeksiooni toetaja rolli. Oluliseks peeti tähelepanu juhtimist seisukohtadele, mida oleks vaja õpetamise juures arendada (kaasamine, õppimise
jälgimine, nähtu mõtestamine ja rakendamine). Konsultandid pidasid oma
ülesandeks ühtse telje ning samuti tagasiside vestluste fookuse hoidmist
õpetamisel (et arutelus ei kaldutaks õppeaine sisuküsimustele). Samuti toodi
intervjuus välja, et tagasiside mudeli järgimine ei olnud alati kerge, vaid
kohati oli ebamugav vestlust katkestada, kuigi dialoog kaldus muudele aine
ja õpetamisega seotud teemadele.
Kohati on päris keeruline ka tagasiside hulga määramine. Kui palju ja mida
ikka tagasisides öelda, et vaadeldav seda võimeline mõistma ja rakendama
oleks. Lisaks veel enesekindlus ja soov muutusteks säiliks. Et ei oleks tegemist
ainult pinnapealsete ümberkorraldustega. (väljavõte fookusgrupi intervjuust)

Intervjuus osutati, et oluline on õhkkonna loomine ning toimetulek esialgse
vastuseisuga. Esimeste vaatluste puhul, kui osalejad ei olnud veel vaatlusprotsessi tervikuna kogenud ega kokkuleppeid saavutanud, oli konsultandi
oluline roll vaadeldava eneseõigustuse ohjamine ning vaatlejate õigustuse
vältimine. Kogeti, kuidas vaatlejad samastuvad vaadeldavaga ning asuvad
konstruktiivse tagasiside andmise asemel vaadeldavat kaitsvale positsioonile
(selgitavad, miks õppejõud just nii toimis, miks teisiti pole võimalik).
Fookusgrupi intervjuus arutleti, et sellised reageeringud võivad peegeldada
asjaolu, kuivõrd kergesti kipuvad osalejad tajuma konsultanti hindajana.
Konsultandi rollina vaatlusjärgsetes aruteludes kerkis esile õppejõudude
enesereﬂeksiooni toetaja roll: oluline on mitte ainult uue otsimine, vaid ka
iseenda heast kogemusest õppimise toetamine ja positiivsete, nt oma õppetöös juba hästi töötavate võtete ja meetodite väärtustamine.
Kui kollegiaalset tagasisidet oli rakendatud pikema aja jooksul, siis tõusis
fookusgrupi intervjuus esile kollegiaalse tagasiside süsteemi arendamine ning
kogukondade töö ja konsultantide rolli ümbermõtestamine: kas tuleks kuidagi arvestada konsultantide eripäraga või kavandada konsultantide roteerumist kogukondade ja vaatlusrühmade vahel või arendada ja täiustada ühtseid
põhimõtteid.
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7. Konsultantide kogetud probleemid
vaatluste protsessi toetamisel
Intervjuust ja vaatluspäevikutest ilmnes, et üheks oluliseks väljakutseks on
konsultandi jaoks kollegiaalse tagasiside mudeli kui õppimise viisi (vaadeldakse rühmaga, ei anta hinnanguid) säilitamine. Toodi välja, et praktikas tuli
ette olukordi, kus konsultant vaatles üksi või kus õppejõul oli eelnev ettekujutus vaatlusest kui hindamisest. Fookusgrupi intervjuus osutati, et kui
konsultant oli üksi vaatlemas, siis kippus vaadeldav ootama hinnangut ning
väga raske oli tekitada arutelu.
Jalutasime pärast loengut ja rääkisime juttu, selget tagasisidesessiooni ei
tekkinud. XXX tundus väga ärev selle vaatlemise pärast ja arvas, et see on
kuidagi mingi hinde saamine. (väljavõte konsultandi päevikust)
Mõtlesin, et mõnes mõttes on üksi väga raske tagasisidet anda – kogu vastutus on enda peal ja ei saa loota, et keegi teine veel midagi ütleb ja märkab.
(väljavõte konsultandi päevikust)

Intervjuus arutleti ka selle üle, et on märgatud õppejõudude ootust, et
õpetamisoskuste konsultant teeb kõik korda. Toonitati vajadust selgitada, et
konsultant saab tähelepanu juhtida ja arutelu suunata, ent õpetamist muuta
saab õppejõud ise.
Fookusgrupi intervjuu põhjal võis välja tuua, et õpetamisoskuste konsultandile on keeruline tagasiside hulga ja fookuse määramine (kui palju ja
mida on mõistlik just sel hetkel tagasisides öelda, et vaadeldaval kasu oleks).
Konsultantide jaoks on olnud rasked need olukorrad, kus õppetöö käigus
tehti väga palju ülesandeid, üliõpilased olid kaasatud, ent puudus selgus, kas
ülesanded tõid kaasa üliõpilaste õppimise. Sellisel juhul on tagasiside andmisel dilemma, kuidas ühelt poolt tunnustada kaasamist, ent samas ikkagi
anda konstruktiivset tagasisidet ning jõuda sügavama aruteluni õppimise ja
õpetamise olemusest.
Vastastikuste vaatluste protsessis on õpetamisoskuste konsultantide jaoks
probleem, kuidas tagada, et kollegiaalse tagasiside tulemusel tekiks dünaamika õpetamise arengus (mitte ainult põgus vaimustus vaatlemisel, vaid ka
järjepidev rakendamine). Kuna mõned teemad kippusid vaatlusrühmades ja
kogukondades korduma, siis on oluline, et õpetamisoskuste konsultandid ise
hoiaksid värskust ning otsiksid uusi teid.
Mingid asjad jäävad ikka takerduma (õppejõukesksus, slaidid, karisma).
Mulle tundub, et vaatlusperiood peaks pikem olema. Kaks vaatlust. Nõuda,
et katsetaks midagi. (väljavõte konsultandi päevikust)
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Fookusgrupi intervjuus leidsid konsultandid, et nende jaoks on olnud keeruline kaasata kogukondadesse uusi inimesi ja samas hoida kogukonna tegevus
kõigi osalejate jaoks aktuaalsena. Sageli on uute liitujate küsimused varasemate liikmete jaoks juba läbi arutatud. Kauem kogukonna tegevuses osalenud
õppejõudude õpetamisteemalised arutelud ja pedagoogiline sõnavara võivad
uute liitujate jaoks tunduda harjumatud. Kogukonna tegevuse n-ö värskena
hoidmine ja uute tegevusformaatide leidmine on ülesanne, mille täitmine
aitaks kaasa kollegiaalse tagasiside järjepidevuse tagamisele.
Tulemustest selgub, et Tartu Ülikooli mudeli rakendamine võimaldab luua
järjepidevust oma õpetamise arendamises ning keskenduda laiemalt õpetamise mõtestamisele ja uute ideede kasutamisele. Vaatlust toetava õpetamisoskuste konsultandi tegevuses on tähtis leida tasakaal toetamise ja taganttõukamise vahel: julgustada kolleege jagama nii oma häid kogemusi kui ka
ebaõnnestumisi ning õpetamisoskusi juurde õppima.

8. Arutelu
Uurimuse põhjal võib järeldada, et Tartu Ülikoolis rakendatud vastastikuste
vaatluse mudel ning selle korraldus võimaldas vältida varasemates uurimustes esile toodud riske. Õppejõudude vastastikused vaatlused võimaldavad
õpetamisteemalisi arutelusid, kui vaatlustesse on kaasatud rohkem õppejõude
ning pööratakse tähelepanu vaatlusjärgsetele vestlustele31. Tegevusuuringu
põhjal sai kinnitust, et õpetamisoskuste konsultandi kaasamine võimaldab
luua seoseid vaatluste ning kogukonnakohtumiste vahel ning suunata protsessi kaasatud õppejõude tegelema teemadega põhjalikumalt mitmete kohtumiste jooksul. Samuti võib välja tuua, et konsultandi kaasatus aitab juhtida
arutelu sügavamale, sisukamale ja reﬂekteerivamale tasemele32. Peale selle
selgub uurimusest, et vaatlemisest on õppejõu arenguks enam kasu, kui vaatlus on keskendunud kindlale teemale (õppijate kaasamine, arutelu algatamine ja juhtimine), mida õppetöö käigus jälgitakse ning millele tagasisides
keskendutakse.
Olulise järeldusena võib välja tuua arutelu juhtimise ja fookuse hoidmise
olulisuse. Varasemates uurimustes33 märgitakse, et konsultandi juuresolek
Hammersley-Fletcher, L.; Orsmond, P. 2004. Evaluating our peers: is peer observation a
meaningful process? – Studies in Higher Education, Vol. 29 (4), pp. 489–503. [HammersleyFletcher, Orsmond 2004]; Gosling 2002.
32
Yiend, Weller, Kinchin 2014; Hammersley-Fletcher, Orsmond 2004.
33
Yiend, Weller, Kinchin 2014.
31
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aitab arutelu sisukusele kaasa, võimaldades õppejõul vaatlusest õppida.
Konsultandid kogesid arutelu juhtimist keerulise, aga vajaliku ülesandena:
kindlas teemas püsimine, selge fookus õpetamisel ja õppimisel ning tagasiside kokkulepitud struktuur takistavad vestluse laialivalgumist ja toetavad
arutelust õppimist. Kuna õpetamisoskuste konsultant puutub vaatluste käigus
kokku keeruliste olukordadega, siis on väga oluline pöörata vaatlussüsteemi
ülesehitamisel tähelepanu konsultandi ettevalmistusele ning arengu toetamisele (koolitused, nõustamine, omavaheline koostöö).
Nagu väidavad varasemad uurimused, võtab vastastikune vaatlus õppejõult palju hinnalist aega. Kui ülikoolis õpetamise arendamisele kuluvat aega
ei väärtustata, võib juhtuda, et vaatlustes osalevad õppejõud ei pruugi oma
igapäevases õpetamises tegelike muutusteni jõuda34. Vaatlused võivad äratada küll innustust ja vaimustust, aga sisulised muutused õpetamises nõuavad
pühendumist. Samas võib uurimuse põhjal esile tuua, et nii konsultandid kui
ka kollegiaalse tagasiside protsessis osalenud õppejõud väärtustavad pikemat
koostööd ning arenevat keskkonda, et koos kujundada õppimist väärtustavat
õpetamiskultuuri.
Mitmed uurimused toovad välja, et kui ülikoolis arendatakse kollegiaalse
tagasiside süsteemi, siis tuleks kujundada üldine arusaam selle eesmärgist.
Kogukonnas õppimise arendamiseks on oluline, et organisatsioon, sealhulgas juhid, toetaks õpetamise arendamisega seotud tegevust ning looks tingimused, mis väärtustavad õpetamise järjepidevat arendamist.35 Iga muutuste
protsessi eduks on vajalik mõistlik tasakaal vabatahtlikkuse ja sunni vahel
(osalemine on vabatahtlikult võetud kohustus).36 Samuti on hea õppejõudude
kogukonna toimimisviis aeg-ajalt üle vaadata ja seda uuendada, et see oleks
kõikide osalejate jaoks sisu ja tegevuse poolest relevantne.37 Tartu Ülikooli
mudelit edasi arendades võiks tähelepanu pöörata veel tihedamale seosele
vaatluste ja kogukonnakohtumiste vahel, keskenduda kindlatele läbivatele
teemadele (probleemõpe, seminaride juhtimine) ning vaatluste sidumisele
oma õpetamise uurimisega (scholarship of teaching and learning).

Byrne, Brown, Challen 2010.
Wong, Nicotera 2003; Bell, Cooper 2013; Hammersley–Fletcher, Orsmond 2004;
McCrath, D.; Monsen, S. 2015. Peer Observation of Teaching. Discussion Paper. University
of Queensland. <http://itali.uq.edu.au/filething/get/1923/PeerObservationTeachingDiscussionPaper.pdf>; Heinrich, E. 2013. Recommendations to university managers for facilitating
engagement of academics with teaching. – Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 35 (5), pp. 458–470.
36
Bell, Cooper 2013.
37
Hammersley-Fletcher,Orsmond 2004.
34

35
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Kokkuvõtvalt võib välja tuua, et vastastikused õppetöö vaatlused on üks
võimalus toetada õppejõu õppimist ja tema õpetamisoskuste arengut. Samas
toetavad vaatlused õppejõu õppimist ainult siis, kui need ei teeni hindamise
ja kontrolli eesmärki, vaid toimuvad kollegiaalsetel alustel. Kaasa aitab see,
kui õppetöö vaatluste juures osaleb õpetamisoskuste konsultant, kes toetab usaldusliku ja õppimist toetava atmosfääri kujundamist, oskab suunata
tagasiside protsessi ning sellele järgnevad arutelud suunavad konstruktiivsele
enesereﬂeksioonile. Eduka protsessi nimel on vaja, et ülikooli akadeemiline
kultuur väärtustataks õpetamise arendamist.
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MENTAALSETE MUDELITE AVARDAMINE
MULTIMODAALSETE SUHTLUSVIISIDE
KAUDU: KASU ENNASTJUHTIVALE ÕPPIJALE
Silvi Tenjes

ÜLEVAADE.1 Artikkel käsitleb sõjaliste juhtide mentaalsete mudelite e teadmiste
struktuuride avardamist multimodaalsete e mitmeviisiliste suhtluskomponentide
analüüsi ja õppimise kaudu. Esimeses osas antakse ülevaade varasematest töödest,
teoreetiline osa tutvustab mentaalsete representatsioonide ja mudelite mõisteid ning
käsitlusi, annab ülevaate aju-uuringute uuematest seisukohtadest ning multimodaalse
suhtluse deﬁnitsioonidest ja uurimismeetoditest. Uurimuse eesmärk oli leida vaatluse ja videoandmete mikroanalüüsi teel ohvitseride ja allohvitseride verbaalsed
ja mitteverbaalsed suhtluskomponendid ja hinnata nende kasutamist esinemisel ja
suhtlemisel. Andmeteks on ohvitseride ja allohvitseride tunnid, mis on salvestatud
auditooriumis. Videoandmete esmatasandi analüüs põhineb kvalitatiivsel mikro- ja
kommunikatsiooni etnograaﬁa meetodil. Uuringu tulemused annavad informatsiooni
teadmiste struktuuri täiendamise viisidest multimodaalsete suhtluskomponentide
teadvustamise ja õppimise kaudu.
Võtmesõnad: mentaalsed mudelid, multimodaalsed suhtlusviisid, kvalitatiivne mikroetnograafiline videoanalüüs
Keywords: mental models, multimodal means of communication, qualitative microethnographic video analysis

1. Sissejuhatus
G. H. von Wrightilt pärineb seisukoht, et teaduse episteemilises suunitluses
väljendub inimese tahe leida ise2 selgus, sõltumata sellest, kuidas talle seletatakse asjad olevat. Tema peamine psühholoogiline ajend on uudishimu.
Wrighti sõnul väljendas juba Aristoteles sedasama või lähedast ideed, kui ta
ütles, et ﬁlosooﬁa sündis inimese imetlusest maailma üle3.

1
2
3

Autor tänab anonüümset retsensenti väärtusliku tagasiside eest.
Autori esiletõste.
Wright, Georg Henrik von 1996. Minerva öökull. Tallinn: Vagabund, lk 58.
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Töös käsitletakse mentaalseid mudeleid ja õppivat aju seoses multimodaalse e mitmeviisilise suhtlusega, analüüsitakse õppetöö käigus lindistatud videomaterjali ning esitatakse mahuka materjali analüüsi esmased,
selle artikli kontekstis olulised tulemused, seostades neid ennastjuhtiva
õppija teemaga. Töös ei käsitleta ennastjuhtivat õppijat kui uuringuobjekti,
vaid multimodaalse suhtluse uurimise tulemused näitavad, kuidas arendada sõjaliste juhtide mentaalseid mudeleid ja nende kaudu enesejuhtimist.
Multimodaalset suhtlust uuritakse kvalitatiivsete uurimismeetoditega, mida
käsitletakse täpsemalt multimodaalsete suhtlusviiside alapeatükis. Uurimuse
eesmärk oli leida vaatluse ja videoandmete mikroanalüüsi teel ohvitseride ja
allohvitseride verbaalsed ja mitteverbaalsed suhtluskomponendid ja hinnata
nende kasutamist esinemisel ja suhtlemisel.

2. Varasemad uurimused
Sõjalises kontekstis on eelistatavalt uuritud ja uuritakse juhtimist, pedagoogilisi aspekte ja kultuuridevahelist kommunikatsiooni. Neis kolmes
teemas on loomulikult kattuvused.
Vesa Nissinen, kes on arendanud sügava juhtimisoskuse (deep leadership) kontseptsiooni, ütleb, et selle treenimine põhineb käitumuslikul lähenemisel ja käitumuslikel mõistetel. Vaade, et õppimine on mitmetahuline,
on parim alus juhtimisoskuse treenimisele. Nissinen peab sellega silmas, et
treenimise eesmärgid leitakse koos õpilastega, kasutades lahendusi, mis toetavad õppimist ja mis on olnud kõige efektiivsemad kindlas situatsioonis.4
Nissinen on leidnud, et juhtide treenimisse tuleks kaasatakse hariduse mitmed aspektid ning need kasvavad üldreeglina välja kolmest põhifaktorist:
inimese enda kogemustest ja igapäevaelu jälgimisest; intensiivsest ja aktiivsest interaktsioonist väikestes gruppides ning enda kriitilisest ja reﬂektiivsest
mõtlemisest.5 Need on head alused ennast juhtiva õppija enda mentaalsete
mudelite arendamiseks.
Sõjalises valdkonnas on uuritud seoseid ennastjuhtivaks õppimiseks
valmisoleku ja kultuuridevahelise kohanevusega USAst väljarännanud juhtide
puhul6. Selles töös mõõdeti valmisolekut ja leiti neli faktorit, mis põlistavad
Nissinen, Vesa 2006. Deep Leadership. Helsinki: Talentum, p. 169.
Ibid.
6
Chuprina, Larissa; Durr, Richard 2006. Self-Directed Learning Readiness and Cultural
Adaptability in Expatriate Managers. – International Journal of Self-Directed Learning, Vol. 3,
No. 1. [Chuprina, Durr 2006]
4
5
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kultuuridevahelise kohanevuse7: emotsionaalne kohanemisvõime, paindlikkus/avatus, tajumuslik teravus ja isiklik autonoomia. Uuring käsitleb ka
efektiivse ennastjuhtiva õppuri proﬁili koos demograaﬁlise küsimustikuga.
USAst välja rännanud juhtide uuringu puhul8 leiti tugev seos õppija valmisoleku ja kultuuridevahelise kohanemisega.
Relvajõududest kui õppivast organisatsioonist kirjutavad Kuura, Suviste
ja Ganina9. Autorid viitavad Krameri, Bezooijeni ja Delahaij10 tööle, kes
ütlevad, et alluvad panustavad ülesande täitmisesse ka ülemat korrigeerides
ning seeläbi saavutavad ülem ja kogu meeskond parema võime tajuda muutunud olukorda ja vastast relvakonﬂiktile omases püsimatus, ebakindlas ja
kompleksses keskkonnas11.
Marvin Cohen12 on uurinud sõjaväelaste kriitilist mõtlemist ning arendanud selleks vastava mõtlemise kolmeosalise teooria, mis koosneb dialoogist, mentaalsetest mudelitest ja usaldusväärsusest. Kriitilise mõtlemise oskus
tähendab küsida küsimusi alternatiivsete võimaluste kohta mõne eesmärgi
saavutamiseks. Küsimuste küsimine ja neile vastamine on dialoogiline oskus.
Alternatiivseid võimalusi representeerivad aga mentaalsed mudelid. Cohen13
leidis oma töös, et kriitiline mõtlemine on kõige sobivam situatsioonides, kus
indiviididel on tähelepanuväärne autonoomia ja vastutus ning sellised situatsioonid sõjalistes missioonides tulevikus enamasti sagenevad. Kuid kriitiline
mõtlemine võib olla olemas paljudel eri tasanditel, nt virtuaalsel moel esitatud ülesande lahendamise puhul. Dialoog toob esile terve seeria dialoogitüüpe, mis varieeruvad, olenevalt küsimusest ja eelnevatest teadmistest. Mida
suurem on initsiatiiv, seda rohkem võib leiduda teiste võimaluste variante.
Kriitiline mõtlemine neil tasanditel on peaaegu alati sobiv.

Kelley, Colleen; Meyers, Judith 1992. The Cross-Cultural Adaptability Inventory.
Minneapolis, MN: NCS Assessments.
8
Chuprina, Durr 2006.
9
Kuura, Rainek; Suviste, Reelika; Ganina, Svetlana 2016. Organisatsiooni õppimisvõime parendamine Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes. – Sõjateadlane. Estonian Journal of
Military Studies, nr 3. [Kuura jt 2016]
10
Kramer, Eric-Hans; Bezooijen, Bart van; Delahaij, Roos 2010. Sensemaking during
Operations and Incidents. – Managing Military Organizations. Eds. by J. Soetrers, P. C. van
Fenema and R. Beeres. Oxon: Routledge.
11
Kuura jt 2016, lk 104.
12
Cohen, Marvin S. 2000. A Three-Part Theory of Critical Thinking: Dialogue, Mental
Models, and Reliability. <www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/critical/three-part.pdf>
(11.01.2017).
13
Ibid.
7
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Dialooge on maailmas ja Eestis palju uuritud, eelkõige suulise suhtluse
aspektist, kuid uuemates uuringutes on ainult kehaliigutusi (ja partneri mõju
neile) käsitlenud näiteks Lefebvre14, uurides koordinatsiooniliigutusi interaktsioonis aikido15 treeningul.
Mitme osalejaga (multiparty) multimodaalseid suhtlussituatsioone on
uuritud vähem kui kahe osalejaga olukordi. Samuti on erialakirjanduses
vähem käsitletud loomuliku materjali analüüsi, kuna palju uuringuid põhineb
eksperimentidel. Viimastel aastatel on sagenenud mitme osalejaga suhtlussituatsioonide uurimine seoses kaasneva(te) objekti(de)ga või ilma, seoses
nn tiimitöö korraldamisega või väikese grupi töö organiseerimise tõhustamisega, sageli militaarvaldkonnas (vt nt Hedlund jt16). Eesti keeles on mitme
osalejaga multimodaalse analüüsi tööd pedagoogikavaldkonnast (Mihkels17,
Ingerpuu-Rümmel18, Uibu jt19), loomulikku vaba vestlust on analüüsinud
Kulakov ja Tenjes20.
Ülevaade varasematest töödest käsitleb sõjalisi juhte interaktsioonis, mentaalseid mudeleid, dialoogi ja mitme osalejaga suhtlust.

3. Mõisted ja teoreetilised alused
3.1. Mentaalsed representatsioonid
Terminiga mentaalsed representatsioonid mõeldakse seda, kuidas säilitatakse
inimese peas väljastpoolt saadavat infot – kas sõnades, piltides, abstraktsete

Lefebvre, Augustin 2016. The Coordination of Moves in Aikido Interaction. – Gesture,
Vol. 15, No. 2.
15
Aikido on Jaapani enesekaitsekunst, mida praktiseeritakse alati paaris.
16
Hedlund, Erik; Börjesson, Marcus; Österberg, Johan 2015. Team Learning in a Multinational Military Staff Exercise. – Small Group Research, Vol. 46, No. 2.
17
Mihkels, Krista 2012. Keel, keha ja kaardikepp: õpetaja algatatud parandussekventside
multimodaalne analüüs. – Dissertationes linguisticae universitatis Tartuensis 16. Tartu: Tartu
Ülikooli Kirjastus. [Mihkels 2012]
18
Ingerpuu-Rümmel, Eva 2012. Teadmise esiletulemine võõrkeeletunni multimodaalses
suhtluses. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA / Journal of Estonian and FinnoUgric Linguistics JEFUL, kd 3, nr 2.
19
Uibu, Krista; Padrik, Marika; Tenjes, Silvi 2016. Klassiõpetajate keele- ja suhtluseeskuju hindamine emakeeletunnis struktureeritud vaatluse teel. – Eesti Haridusteaduste Ajakiri
/ Estonian Journal of Education, kd 4, nr 1. <http://eha.ut.ee/> (22.05.2016).
20
Kulakov, Dmitri; Tenjes, Silvi 2017. Multimodaalse suhtlusakti struktuur ja tähenduse
kujunemine mitme osalejaga suhtlussituatsioonis. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics, kd 13.
14
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seostena või mingil muul moel. Kaks peamist suunda on funktsionaalsed
teooriad ja propositsionaalsed teooriad; konsensusele pole tänini jõutud.
Üks olulisemaid funktsionaalseid teooriaid on Paivio duaalse kodeerimise teooria (dual-code hypothesis), mis pärineb 60ndate lõpust ja 70ndate
algusest21. Selle teooria järgi kasutavad inimesed info representeerimiseks
nii verbaalseid kui ka visuaalseid kujundeid. Visuaalsete kujutluspiltidega
ehk analoogkoodidega (tajutava ja ajus säilitatava info suhe on 1:1) seostatakse nende peamised tajutavad jooned ja sellisel kujul säilitatakse oma
keskkonnas tajutud füüsilisi stiimuleid, sõnu aga representeerivad ajus vabalt
valitud sümbolkoodid (1:1 suhe puudub). Selle teooria pooldajad on empiiriliselt näidanud, et verbaalset infot representeeritakse ja töödeldakse ajus teistmoodi kui visuaalset infot. Kuna konkreetse tähendusega sõnad salvestatakse
ajus mõlemal viisil, jäävad need paremini meelde kui abstraktse tähendusega
sõnad.22 Esitades informatsiooni sisu kahe erineva modaalsusega (visuaalse
ja kuuldelisega), on tulemuseks ilmselt selle hoidmine kahe erineva sensoorsel alusel mälupuhvri abil, mis suurendab õppijatele vajaliku informatsiooni
kestust ja kvaliteeti, kui nad ise seda informatsiooni töötlevad. Seega, võtmetähtsusega instruktsioonilise informatsiooni pakkumine nii pildilises kui
kuuldelises (jutustavas) vormis annab võimaluse pikendada „mõtlemisaega”
õppimise ajal (eesti keeles vt ka Tenjes23).
Duaalse kodeerimise teooriale vastandus propositsionaalne teooria24,
mille pooldajate arvates ei ole piltide terviklik salvestamine kognitiivselt
tõhus, kuna nõuab liiga palju mälumahtu nii andmete salvestamiseks kui ka
hilisemaks kättesaamiseks (ehk meenutamisel). Selle teooria järgi ei säilitata mentaalseid representatsioone mitte piltidena, vaid hoopis abstraktsete
mõistete omavaheliseks suhteks taandatud väite (proposition) kujul (vt nt
Sternberg25).
Sadoski, Mark; Paivio, Allan 2001/2013. Imagery and Text. A Dual Coding Theory of
Reading and Writing. New York, London: Routledge.
22
Kask, Katrin 2011. Arusaamine tõlkeprotsessis ja seda mõjutavad tegurid. Magistritöö
Tartu Ülikooli germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudis, lk 21. <http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17953/Kask_Katrin_2011.pdf;sequence=1> (02.02.2017). [Kask 2011]
23
Tenjes, Silvi 2014. Multimodaalne suhtlus ja kognitsiooniuuringud pedagoogikas. – Eesti
ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics
JEFUL. Erinumber / Special Issue Võõrkeeleõppest / Foreign Language Learning, kd 5, nr 3.
<http://jeful.ut.ee/index.php/JEFUL> (15.01.2015).
24
Anderson, John R.; Bower, Gordon H. 1973. Human Associative Memory. Washington,
DC: Winston & Sons.
25
Sternberg, Robert J. 1996/1999. Cognitive Psychology. Second edition. Forth Worth etc:
Harcourt Brace College Publishers, pp. 219–220. [Sternberg 1996/1999]
21
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Inimene võtab informatsiooni vastu kõigi oma meeltega. Kognitiivsetest uuringutest lähtuvad mitmed praktilised tulemused pedagoogikas, nt
multimeedia kasutus. Mõistust-aju (mind-brain) võib kujutleda kolme töötleva, vastasmõjuga süsteemina, sest mitteverbaalne objekt ja ruumilised
süsteemid näivad kasutavat samu aluseksolevaid kognitiivseid struktuure,
kuid avalduvad erinevalt26, 27. Jennifer Groﬀ28 pakub multimodaalse õpikeskkonna tervikmudeli, mis hõlmab kolme kognitiivset töötlussüsteemi:
1) objektide visualiseerimist (object visualization – staatilise pildi kujutlemine), 2) ruumilist visualiseerimist (spatial visualization – objektide vaimusilmas liigutamine)29 ja 3) verbaalset komponenti. Groﬀ peab ise seda tüüpi
töötlusvõimalusi koondavat skeemi kõiki meeli ja mõistust hõlmavaks. Neid
kolme kognitiivset töötlussüsteemi, mis on igal õppijal individuaalsed, tuleb
õpilastel omandamisprotsessis vastavalt toetada.
Mentaalsete representatsioonide avaldumisest saame aimu uuringusubjektide, õppurite või kelle tahes taasesitusest, st milliseid sõnu millise
hääletooniga ta kasutab, milliseid käežeste toob esile, kuidas asetab oma keha
esitusel, dialoogis või muus suhtlussituatsioonis. Seepärast on sageli kasutatud sellises kontekstis representatsiooni e säilitusviisi asemel taasesituse
terminit.

3.2. Mentaalsed mudelid
Kahe paradigma – funktsionaalsete ja propositsionaalsete teooriate –
sünteesimiseks on Johnson-Laird30 välja pakkunud mentaalsete mudelite
teooria, väites, et mentaalsed representatsioonid võivad esineda kolmel eri
kujul: propositsioonid (propositions – täiesti abstraktsed ja verbaalselt väljendatavad), mentaalsed mudelid (mental models – mitmel võimalikul kujul ja
Blazhenkova, Olesya; Kozhevnikov, Michael 2008. The New Object-Spatial-Verbal Cognitive Style Model: Theory and Measurement. – Applied Cognitive Psychology, Vol. 23, No. 5.
27
Chabris, Christopher; Jerde, Thomas E.; Woolley, Anita W.; Gerbasi, Margaret E.;
Schuldt, Jonathon P.; Bennett, Sean L.; Hackman, Richard J.; Kosslyn, Stephen 2006.
Spatial and Object Visualization Cognitive Styles: Validation Studies in 3800 Individuals. –
The Group Brain Project Technical Report No. 2. Cambridge, MA: Harvard University.
<http://www.chabris.com/Chabris2006d.pdf> (05.04.2014).
28
Groff, Jennifer 2013. Expanding Our “Frames” of Mind for Education and the Arts. –
Harvard Educational Review, Vol. 83, No. 1, Spring 2013: Expanding Our Vision for the Arts
in Education.
29
Visualiseerimise kriitikat ja ülevaadet uuringutest samal teemal laiemalt vt ka Kask 2011.
30
Johnson-Laird, Philip N. 1983. Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness. Cambridge: Cambridge University Press.
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erineva täiusastmega teadmiste struktuurid, mille inimene on koostanud olemasolevate teadmiste ja teooriate põhjal ja mis on seega subjektiivsed) ning
kujutluspildid (images – märksa spetsiiﬁlisemad representatsioonid, milles
on säilinud paljud objektide tajutavad jooned ja konkreetset olukorda puudutavad detailid)31. Mani ja Johnson-Lairdi tehtud katse näitas, et umbmäärane
ja üldine info salvestatakse ajus verbaalselt, konkreetsem ja täpsem info aga
mentaalse mudeli kujul32).33
Mentaalsete mudelite kui teadmiste struktuuride idee pärineb Šoti psühholoogi ja füsioloogi, varalahkunud Kenneth Craiki sulest (vt „The nature of
explanation”, 1943), kuid läheb veel kaugemale ajalukku ning osutab Ameerika loogikule ja ﬁlosooﬁle Charles Sanders Peirce’ile. Peirce formuleeris
loogika suure idee ja publitseeris oma printsiibid aastal 1883 (3.32834, Peirce
1931–1958), mida tänapäeval tunneme märgiteooria nime all. Peirce eristas
märkidel kolm omadust. Esiteks võivad need olla ikoonilised ja representeerida iseseisvaid olemusvorme e entiteete struktuurse sarnasuse alusel.
Visuaalsed kujundid näiteks on ikoonilised. Teiseks võivad need olla indeksikaalsed (ee ka indeksilised) ja kujutada entiteete otsese füüsilise seose kaudu.
Objektile osutamise liigutus on näiteks indeksiline. Kolmandaks võivad need
olla sümbolilised ja representeerida entiteete kokkuleppelise reegli või harjumuse alusel. Verbaalne kirjeldus on näiteks märgi sümboliline omadus.
Omadused võivad ilmneda koos: foto koos kirjakesega sellel võib olla oma
osadega nii ikooniline, indeksiline kui sümboliline (vt ka joonis 1).
ikooniline

indeksiline

visuaalne,
nt kujund

osutav, nt
osutav žest

sümboliline

sümboliline,
nt keeleväljend

Joonis 1. Mentaalsete mudelite tuum Peirce’i järgi (märgi kolm omadust), millele lisanduvad
õpitud motoorsed modaalsused (keel kui hääleaparaadi liigutamise kaudu esiletulev on siin
motoorne modaalsus)

31
32
33
34

Sternberg 1996/1999, pp. 236–237.
Ibid., lk 237.
Kask 2011.
Selliselt viidatakse Peirce’i teostele, kus 328 on paragrahv 3. köitest, Peirce 1931–1958.
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Ajalooliselt (lähtuvalt Peirce’ist) ütleb selle teooria printsiip, et mudelil on
sama struktuur kui situatsioonil, mida see representeerib. Mentaalsed mudelid on osalised ‒ nagu füüsikalisedki mudelid ‒, sest nad representeerivad
vaid situatsiooni kindlaid aspekte.
Üks erinevus Craiki ja tänapäeva mentaalsete mudelite teooria vahel
puudutab ikoonilisust. Craiki idee – mis erineb Peirce’ist –, näeb mudelit,
mis ei pea sarnanema objektiga pildiliselt. Mudel on paralleelne reaalsusega
või imiteerib reaalsust, kuid mudeli struktuur võib erineda sellest, mida ta
representeerib. Isegi vastupidi, mentaalseteks mudeliteks peetakse nüüd tavaliselt ka representeeritava struktuuri peegeldust (vt Craiki vaadete arendust
Holland35).
Ikoonilisus on tähtis ja vajalik võime inimsuhtluseks (vt nt Koch36,
Itkonen37) ning suhtlusesse kaasatud käežestides peaks avalduma ikoonilisus
mitmel viisil. Itkonen viitab ikoonilisusele lingvistika analoogia kaudu: „On
neli aluseksolevat füüsilist dimensiooni: vertikaalne, horisontaalne, diagonaalne ja temporaalne (e ajaline). Kõnelemine leiab aset ainult ühes põhilises
füüsilises dimensioonis – ajas.”38 Ta toob viis analoogiat kõne ja märgikeele
vahel ja ütleb nende kaudu, et käemärkide representatsiooni ikooniline loomus näib olevat unikaalne39. Märk võib töötada sümbolilisel viisil igapäevases kasutuses ja kogu pilt suhtluseks muutub varieeruvamaks, kui ikooniline
representatsioon on segatud sümbolilise kasutusega. Siit läheb tee kõne ja
žesti seoste juurde.
Johnson-Laird40, 41 viitab näidetele, kus inimese mõistus ei tööta mitte formaalsüntaktilistes42, vaid tähenduse terminites. Väidete esitamine sisaldab

Holland, John H. 1998. Emergence: From Chaos to Order. Reading, MA: Perseus Books.
Koch, Walter A. 2002. Consciousness, Communication, Speech: A Condensed View of
the Origins of Language. – Language and Evolution. Eds. by F. Brisard, T. Mortelmans. (Antwerp Papers in Linguistics 101). <http://webh01.ua.ac.be/apil/apil101/ koch.pdf> (15.03.2011).
37
Itkonen, Esa 2005. Analogy as Structure and Process: Approaches in Linguistics, Cognitive Psychology and Philosophy of Science. (Human Cognitive Processing, Vol. 14). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing Company. [Itkonen 2005]
38
Itkonen 2005, pp. 114–115.
39
Ibid., pp. 115–117.
40
Johnson-Laird, Philip N. 2001. Mental Models and Deduction. – Trends in Cognitive
Science, Vol. 5, No. 10. <https://pdfs.semanticscholar.org/7602/940ce27655462e05982fabdf
0bc7fcc40cbe.pdf> (05.01.2017).
41
Johnson-Laird, Philip N.; Byrne, Ruth M. J. 1991. Deduction. Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates Inc. [Johnson-Laird, Byrne 1991]
42
Noam Chomsky’st alguse saanud idee, mis prevaleeris 20. sajandi II poolel mitte ainult
keeleteaduses, vaid ka selle ümber olevates distsipliinides.
35
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võimalike olukordade mõistmist43. Järeldus on suur osa mõistmisprotsessist
paljude väidete puhul. Nii nimetatakse ka võimalike olukordade representatsiooni mentaalseks mudeliks44. Tüüpiline lihtne otsustus (nt vaenlane ründab
läbi põhjakoridori) on sobiv paljude situatsioonide puhul (millal ja kuidas
nad ründavad), kuid inimesed kasutavad sageli üksikut, representatiivset
mentaalset mudelit45. Nad muudavad representatsiooni või laiendavad seda
teiste võimaluste lisamisega. Üldiselt kasutab inimene lauses loogilisi seoseid
ja, või, kõik ja mõni siis, kui ta tahab konstrueerida mõned või kõik sobivad
mentaalsed mudelid. Sellised näited ainult kinnitavad, et mentaalsed mudelid
on teadmiste struktuurid, küsimus on selles, kuidas neid teadmisi kasutatakse.
Vastavalt mentaalsete mudelite teooriale suureneb järeldamise keerukus
koos nende alternatiivsete võimalustega, mida tuleb arvesse võtta. Seega
taustteadmiste kasutamine selleks, et elimineerida vähemalt mõned võimalused, on palju väiksema mõjuga kui otsene järeldus. Mentaalse mudeli teooria
suur edu teiste lähenemistega võrreldes on selles, et teooriat võib rakendada nii
automaatselt kui ka kaalutletud protsessides igasuguste kombinatsioonidega.46
Alus mentaalsetele mudelitele on ka aju-uuringutega seotud idee, et
meeleorganid tõlgivad stiimuli närvimustritesse, mõtlemine produtseerib
teised närvimustrid ja need taastõlgitakse motoorsete organite ärritusse47.

3.3. Õppiv aju
Kognitiivteadus tegeleb sellega, kuidas inimesed tajuvad, õpivad, mäletavad
ja käsitlevad informatsiooni48, ja keskendub inimese ajus toimuvatele protsessidele, mis mõjutavad väljast saadava info vastuvõtmist ja tõlgendamist.
Nii multimodaalset suhtlust kui mentaalseid mudeleid huvitab, kuidas
inimese aju õpib. On uuringuid, mis väidavad, et meie närvisüsteem on
seotud niisugusel viisil, et tegevuse jälgimisega aktiveeritakse need närvide toimemehhanismid, mis muidu osaleksid samade tegevuste tegelikul

Johnson-Laird, Byrne 1991.
Siin ei ole vastuolu mentaalsete mudelite kui teadmiste struktuuride definitsiooniga.
Näiteks sõjalised juhid peavad sõnastama ja/või kujutama (taasesitama, taastõlkima) tajumustes salvestatud võimalikke olukordi, mida alluvatele edastada.
45
Johnson-Laird, Byrne 1991, p. 170.
46
Ibid., p. 39.
47
Johnson-Laird, Philip N. 2004. The History of Mental Models. – Psychology of Reasoning: Theoretical and Historical Perspectives. Eds. by K. Manktelow and M. C. Chung. New
York: Psychology Press.
48
Sternberg 1996/1999, p. 2.
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sooritamisel. Nn peegelneuronid osalevad selle tegevuse esitamisel, mille
tegevust jälgitakse (vt ka Rizzolatti jt49). „Peegelneuroni” mehhanismid on
aluseks tegevusele, tajule (rõhuasetusega tegevuse äratundmisele ja taasesitusele) ning nendega integreeritud kognitiivsetele protsessidele (vt Rizzolatti
jt50, Rizzolatti, Arbib51, Arbib52). Representatsioon on olemuslikult seotud
tegevuse kontrolliga53. Representatsiooni, nagu eespool öeldud, võime praktilistel põhjustel nimetada taasesituseks, taastõlkimiseks, sest meil ei ole muud
võimalust inimese mentaalsest representatsioonist aimu saada, kui suhtluses
temaga. Autor on koostöös Jaak Simmiga arendanud tegevuse taasesitamise
mudeli, mille esmane esitlus toimus konverentsil Lundis Rootsis 200754.
Ettekandes toodi välja tegevuse taasesituse seosed käeliigutusega. Uuringute
laiem raamistus hõlmas aju-uuringute teoreetilisi käsitlusi, sealhulgas seisukohti närvimehhanismide toime kohta (vt Rizzolatti jt55, Rizzolatti, Arbib56,
Gallese57).
Abstraktsed representatsioonid on põlistatud tajus. Tajumuslikud representatsioonid on visuaalsed või kinesteetilised (liigutuslikud) kujundid.
Visuaalsed kujundid on ikoonilised. Samas, mitte kõike ei saa representeerida
ikooniliselt, sest selliseid kujundeid pole tingimata vaja arutleva mõtlemise
puhul, kus mõnesid seoseid on raske kujutada, näiteks eituse sisu (ring ei ole
kolmnurgast paremal). Tajumuslike representatsioonidega seoses on pakutud
üks idee juba 50ndatel (Frank Rosenblatt), mis ütleb, et närviraku e neuroni
töö mõtteks on loogiliste operatsioonide asemel hoopis klassiﬁtseerida
Rizzolatti, Giacomo; Luciano Fadiga; Leonardo Fogassi; Vittorio Gallese 1996. Premotor Cortex and the Recognition of Motor Actions. ‒ Cognitive Brain Research, No. 3.
[Rizzolatti et. al. 1996]
50
Rizzolatti jt 1996.
51
Rizzolatti, Giacomo; Arbib, Michael A. 1998. Language within Our Grasp. ‒ Trends in
Neurosciences, Vol. 21, No. 5. [Rizzolatti, Arbib 1998]
52
Arbib, Michael A. 2005. Modules, Brains and Schemas. – Formal Methods in Software
and Systems Modeling. Eds. by H.-J. Kreowski, U. Montanari, F. Orejas, G. Rozenberg and
G. Taentzer. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
53
Gallese, Vittorio 2000. The Inner Sense of Action. – Journal of Consciousness Studies,
Vol. 7, No. 10. [Gallese 2000]
54
Tenjes, Silvi; Simm, Jaak; Jokinen, Kristiina 2007. Relation of Action Representations
to Gestures. – The First Conference of the Swedish Association for Language and Cognition (SALC) (Lund, Sweden, November 29–December 1, 2007). “Book of Abstracts.” Lund:
Lund University. <http://www.salc-sssk.org/conference/boa/BookofAbstracts_v2007-11-12.
pdf> (28.12.2007).
55
Rizzolatti jt 1996.
56
Rizzolatti, Arbib 1998.
57
Gallese 2000.
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maailma kategooriateks58 (eesti keeles vt maailma kategoriseerimisest ja
keelest ka Tenjes59). Samas ei ole ilmselt võimalik kõiki elus ettetulevaid
probleeme lahendada klassiﬁtseerimise kaudu.
Aju-uuringud on praeguseks kindlaks teinud mõned aju omadused, mis
võivad oluliseks osutuda sõjaliste juhtide väljaõppes. Näiteks ei eksisteeri
aju jaoks olevikku. Teatavasti aju käsud ei jõua lihastesse mitte hetkega, vaid
0,1 sekundilise hilinemisega. See on aeg aju liikumiskäsu väljasaatmisest
kuni lihaste pingestumise alguseni. Ka vastassuunalisel protsessil on viiteaeg.
Heleda valgussähvatuse järel kulub valgusinfot kandvatel elektrisignaalidel
silmast ajju liikumiseks omakorda ligi 0,1 sekundit. Järelikult algab valgussähvatusest tingitud lihasreaktsioon alles 0,2 sekundit pärast sähvatust e teisisõnu – me ei reageeri mitte oleviku, vaid mineviku sündmustele.60
Kõige suurema muutuse aju-uuringutes on läbi teinud eelmise sajandi
idee, mis ütles, et ajukoore erinevad piirkonnad vastutavad eri tööülesannete
eest. 1960ndatel aastatel avastas Vernon Mountcastle ahvide ajukoort uurides,
et kogemus suutis ajukoore funktsionaalset struktuuri tunduvalt muuta. Kui
ahvidel amputeeriti sõrm, siis hakkas vastav ajupiirkond kontrollima amputeeritud sõrme naabersõrmede aktiivsust.61 Ka muude katsetega on tuvastatud
ajukoore plastilisust funktsioonide ümberõppimisel.
Aju-uuringud annavad lootust, et mitte kõik meie tajumuslikes representatsioonides ei ole evolutsiooni käigus niivõrd kinnistunud, et tajud seda hea
õnne korral (ajule uue, kuid väga väärtusliku äraõppimisel) ümber õppida ei
saaks.

Näiteks USA sõjaväekandidaadid klassifitseeritakse nende pikkuse järgi kahte
kategooriasse: kõik 1,5 meetrist lühemad kandidaadid kuulutatakse sõjaväekõlbmatuks ja
1,5 meetrist pikemad mehed kuulutatakse sõjaväekõlbulikuks. USA armee otsus alla 1,5 meetri
pikkused mehed sõjaväest välja arvata põhineb majanduslikel, mitte eelarvamuslikel ega
bioloogilistel kaalutlustel. Sõjavägi toodab sõdurite mundreid suures tehases ühtse standardi
järgi ja alla 1,5 meetri pikkuseid inimesi on liiga vähe, et nii väikese toodangumahuga mundri
tootmine ennast suures tehases majanduslikult õigustaks. (Laan, Andres 2017. Tehisintellekt.
Loomadest ja masinatest. Tallinn: Koolibri). [Laan 2017]
59
Tenjes, Silvi 2005. Kategooriad inimese kognitiivsel ja sotsikultuurilisel maastikul. –
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics, nr 1,
(2004).
60
Laan 2017.
61
Ibid.
58
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3.4. Multimodaalsed suhtlusviisid ja nende analüüsimeetodid
Multimodaalsete suhtlusviiside all peetakse ennekõike silmas prosoodiat62,
kõnet, käežeste ja materiaalseid artefakte63 ruumis ning ruumi (vt ka Tenjes
jt64). Juhi või instruktori tähenduslikud häälitsused oh, mm on prosoodia.
Mitteverbaalsed modaalsused e mittekeelelised suhtlusviisid on näoilme,
kehahoiak, silmside, füüsiline kontakt. Õppija tajub, määratleb, tõlgendab
ja mõistab neid. Üldistades saab öelda, et kõik need on modaalsused (sh
kirjalikud tekstid, pildid, tehnoloogilised vahendid jm), mille kaudu inimene
on võimeline suhtlema. Igal modaalsusel on olemas oma kommunikatiivne
potentsiaal e võimalikud kasutusviisid, st kui palju eri tähendusi on võimalik luua ühte ja sama modaalsust kasutades. Modaalsustel ei ole kindlaksmääratud ja etteantud tähendusi, kuna need kujunevad alles suhtlusprotsessis.65
Suhtlusuuringutest on teada66, et inimeseks olemise tunde tähendus sõltub
aktiivsusest läbi kogu elava keha, alates rakkude vastastikusest toimimisest
füüsi(ka)liste stiimulite mõjul kuni kõige abstraktsemate kognitiivsete protsessideni välja. Kognitsioon on intelligentne käitumine ja tegevus (detailsemat deﬁnitsiooni vt Shedletsky67, eesti keeles Lõbus, Tenjes68). Kasutades
mõistet kehastunud, juhivad Varela, Thompson ja Rosch69 tähelepanu kahele
olulisele asjaolule. Esiteks sõltub kognitsioon kogemustest, mida inimene

62
Prosoodia hõlmab kõnelõikude (häälikute, silpide, sõnade, lausete) kestuse, hääle valjuse
ja kõrgusega seotud nähtusi.
63
Artefaktid – inimese poolt loodud esemed suhtluses või situatsiooni jaoks olulised esemed
suhtlusruumis.
64
Tenjes, Silvi; Lõbus, Triin; Kubinyi, Leila; Rummo, Ingrid; Kulakov, Dmitri ja Ingerpuu-Rümmel, Eva 2010. Multimodaalne suhtlus keeleõppe ja -kasutuse teenistuses. – Eesti
ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA, kd 1, nr 1.
65
Leeuwen, Theo van 2005. Introducing Social Semiotics. London, New York: Routledge,
pp. 3–6, p. 285.
66
Galbi, Douglas A. 2003. Sense in Communication, p. 6. <http://www.galbithink.org/sense1.
pdf> (16.10.2012).
67
Shedletsky, Lenny 2008. Cognition. – The International Encyclopedia of Communication.
Ed. by W. Donsbach. Vol. II. Malden, MA, USA, Oxford, UK, Careton, Victoria, Australia:
Blackwell Publishing Ltd.
68
Lõbus, Triin; Tenjes, Silvi 2010. Narratiivi aeg ja tõlkeaeg: diskursiivne käsitlus. – Eesti
Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics, kd 6, lk
158.
69
Varela, Francisco J.; Thompson, Evan; Rosch, Eleanor 1991. The Embodied Mind:
Cognitive Science and Human Experience. Cambridge, MA: MIT Press, p. 173. [Varela et al.
1991]
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omandab oma keha kaudu erinevate sensomotoorsete võimete vahendusel ja
teiseks on individuaalsed sensomotoorsed võimed osa laiemast, neid hõlmavast bioloogilisest, psühholoogilisest ja kultuurilisest kontekstist.
Inimesed kasutavad suhtluses eri kehaosi ja suhtlusviise, mida võetakse
vastu sensoorsete e meeltega seotud modaalsustega ning mida tuuakse esile
motoorsete e liigutuslike modaalsustega. Üks esimesi, kes kasutas multimodaalsuse mõistet vahetus suhtluses, oli Jens Allwood70. Ta kirjeldab suhtlejate panuse olulisust dialoogilise situatsiooni kaudu, öeldes, et need panused
on multimodaalsed71, nt jah’i võib asendada või jah võib kaasneda noogutusega, ei pearaputusega jne. Multimodaalne kommunikatsioon on „suhtlus,
mis sisaldab rohkem kui kahte sensoorset modaalsust”72. Jens Allwood ja
Elisabeth Ahlsén73 nimetavad sensoorseid modaalsusi ka tajumodaalsusteks
ning need inimese kehalised vahendid, mis loovad informatsiooni74 eri
sensoorsete modaalsuste jaoks, on produktsioonimodaalsused (e motoorsed
modaalsused). Kõige tuntumad neist liigutustest on käežestid ja kõneorganid.
Seega võivad žestid toota infot visuaalse modaalsuse ning kõneorganid
häälikuid auditoorse modaalsuse jaoks.
Sõjaliste juhtide väljaõppes on üks võtmepädevus oma keha tundmine
ja tunnetamine. Seetõttu on ohvitseridele ja allohvitseridele oluline suhtlemine ja ennastjuhtiv õppimine. Suhtlemine ja õppimine nõuavad ülesannete
täitmist. Need hõlmavad nii keelelisi toiminguid kui ka nõuavad indiviidilt
suhtluspädevust. Situatsiooni modiﬁtseerimine – vastuvõtt, loomine, vahetu
suhtlus, vahendamine – on tegevuspõhine, kuid alati kaasneb mingi keeleline
toiming. Nii kohtuvad konteksti verbaalne ja mitteverbaalne osa.
Mitteverbaalne käitumine ja/või mitteverbaalne kommunikatsioon erinevad keelelisest suhtlusest. Käežestid või näoilmed on lühiajalised, sageli
situatsiooni alguses teadvustamata, kaasnevad kõnega või asendavad seda.
Mittekeeleliste suhtluskomponentide kaudu edastavad inimesed emotsioone,
projitseerivad võimu, loovad inimestevahelist distantsi või oma suhtlusruumi
(nt käe õlale asetamine, mis ei ole Eesti kultuuriruumis väga omane, kuid
Allwood, Jens 2003. Cooperation and Flexibility in Multimodal Communication. –
Gestures. Meaning and Use (Proceedings). Eds. by M. Rector, I. Poggi and N. Trigo. Oporto:
Edições Universidade Fernando Pessoa.
71
Ibid., p. 133.
72
Sensoorsed modaalsused: nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine, kompimine.
73
Allwood, Jens; Ahlsén, Elisabeth 2012. Multimodal Communication. – Handbook of
Technical Communication. Eds. by A. Mehler, L. Romary and D. Gibbon. Berlin, Boston,
Beijing: De Gruyter Mouton. [Allwood, Ahlsén 2012]
74
Autori esiletõste.
70
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vaata ka Jokinen jt75) ning moduleerivad hääletooni (mingil eesmärgil). Kuigi
mõned mitteverbaalsed suhtluskomponendid võivad näida universaalsed, erineb enamik neist eri kultuurides määratult (vt nt Jaapani naeratuse tähendusi)
ning seepärast ei kasutata teadustekstides ka kehakeele mõistet, sest mõiste
sisu ei ole määratletav. Tähendus sõltub konkreetsest suhtlussituatsioonist ja/
või konkreetse kultuuriruumi kontekstist.
Kognitiivne süsteem, mida kasutatakse ka kehaliigutuseks, moodustab
käežestilise märgi füüsilises keskkonnas. Isegi neid žeste, millel pole ilmselget esiletulevat komponenti – nagu abstraktsed deiktilised e osutavad žestid –
moodustab ikkagi ruumilis-motoorne mõtlemine. Abstraktsete deiktiliste
žestide esiletoomine, mis osutavad näivalt tühjale kohale kõneleja ees või
liiguvad nii, nagu nad jälitaks liikuvat objekti, võib olla seotud võimega
orienteerida meie kehaosi (nt silma ja kätt) sihtmärgi suunas füüsilises keskkonnas ning võimega jälitada sihtmärki, kui see liigub76.
Levinumad käežestid on osutavad ja ikoonilised žestid. Deiktilised žestid
osutavad millelegi või kellelegi tavaliselt sõrmega, käega osutamist nimetatakse ka viipeks. Ikoonilised žestid, mis kaasnevad kõnega, kujutavad oma
esiletoova kuju ja viisiga sama, kirjeldava (kõneldava) tegevuse, sündmuse
või objekti jooni77. Osutavate ja ikooniliste žestidega saab instruktor õppeprotsessi eri viisil toetada. Ikooniliste žestidega saab lisada sõnadega väljendatud esemele või nähtusele visuaalset mõõdet, aidata õppuritel visualiseerida kuuldud sõna ning mäletada õpitut seeläbi kauem. (vt ka Uibu jt78)
Õppimiseks ja analüüsiks on oluline roll videoandmetel ja multimodaalsel videoanalüüsil. Seda õpitakse metoodiliselt täpsetes analüüsisessioonides koostöös. Videoandmete analüüs põhineb kvalitatiivsel mikro-

Jokinen, Kristiina; Tenjes, Silvi; Rummo, Ingrid 2013. Embodied Interaction and Semiotic Categorization: Communicative Gestures of a Girl with Patau Syndrome. – The Construal
of Spatial Meaning: Windows into Conceptual Space. Eds. by C. Paradis, J. Hudson and
U. Magnusson. (Explorations in Language and Space 07.) Oxford: Oxford University Press.
[Jokinen jt 2013]
76
Kita, Sotaro 2000. How Representational Gestures Help Speaking. – Language and
Gesture. Ed. by D. McNeill. (Language, Culture and Cognition 2). Cambridge: Cambridge
University Press, pp. 17–18.
77
McNeill, David 1992. Hand and Mind: What Gestures Reveal About Thought. Chicago:
University of Chicago Press.
78
Uibu, Krista; Padrik, Marika; Tenjes, Silvi 2016. Klassiõpetajate keele- ja suhtluseeskuju hindamine emakeeletunnis struktureeritud vaatluse teel. – Eesti Haridusteaduste Ajakiri
/ Estonian Journal of Education, kd 4, nr 1. <http://eha.ut.ee/> (22.05.2016).
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ja kommunikatsiooni etnograaﬁa meetodil79, 80, 81, 82 jt, mille juured baseeruvad
kvalitatiivse mikroanalüüsi uurimisviisil83, st konkreetseid analüüsialuseid
videolõike vaadatakse korduvalt ja põhjalikult.
Inimestevahelise suhtluse analüüsimeetodid on kommunikatsiooni etnograaﬁa (ethnography of communication), mikroetnograaﬁa (microethnography) – esineb ka kontekstianalüüsi (context analysis) nime all – ning
vestlusanalüüs (conversational analysis)84. Meetoditel puudub ühine videoja audiosalvestiste transkribeerimise viis ning transkriptsiooni vormid võivad
autoriti erineda85. Meetodeid viljeletakse ka Eestis, ülevaadet kommunikatsiooni etnograaﬁast vt Tenjes jt86, mikroetnograaﬁast vt Rummo, Tenjes87,
Jokinen jt88, vestlusanalüüsist Rääbis89, Mihkels90 jt. Kommunikatsiooni
etnograaﬁa uurib keelekasutust sotsiaalses interaktsioonis. Empiiriliselt ja
võrdlevalt uuritakse teate loomust, konteksti olulisust ja osalejate rolle.91
Goodwin, Charles 2000. Action and Embodiment within Situated Human Interaction. –
Journal of Pragmatics, Vol. 32, No. 10.
80
Mondada, Lorenza 2006. Video Recording as the Preservation of Fundamental Features
for Analysis. – Video Analysis. Eds. by H. Knoblauch, J. Raab, H.-G. Soeffner and B. Schnettler. Bern: Lang.
81
Mondada, Lorenza 2007. Multimodal Resources for Turn-Taking: Pointing and the Emergence of Possible Next Speakers. ‒ Discourse Studies, Vol. 9, No. 2.
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Mikroetnograaﬁa kirjeldab uuritavat nähtust teatud järjekorras, ja kontekstianalüüs osutab korraldusele, et sümbolitel ja käitumistel on tähendus ainult
kontekstis92. Mikroetnograaﬁa uurib audio- ja videolindistuste väikseid
segmente (sageli makronähtuse uuringute kontekstides), vaadates neid üha
uuesti, kuni nad aja jooksul lahti hargnevad.

4. Uurimus, analüüs ja tulemused
4.1. Uurimuse eesmärk
Uurimuse eesmärk oli leida vaatluse ja videoandmete mikroanalüüsi teel
ohvitseride ja allohvitseride verbaalsed ja mitteverbaalsed suhtluskomponendid ja hinnata nende kasutamist esinemisel ja suhtlemisel. Õppetöö eesmärk oli praktilise esinemise käigus õpetada ja õppuril õppida allohvitserile
sobivat esinemist paljude inimeste ees ning ohvitseridel harjutada eneseväljendamist eri rollides.
Situatsioonianalüüs aitab välja selgitada, millised käitumisviisid toovad
endaga kaasa paremaid võimalusi. Mälu on siin väga oluline tegur, mis aitab
eelnevaid kogemusi meeles hoida ja valida igas uues olukorras parima võimaliku käitumisviisi.

4.2. Uurimuses osalejad
Uurimuses osalesid ohvitserid ja allohvitserid. Allohvitsere videolindistati
kirjaliku ja suulise eneseväljenduse kursusel ning ohvitsere juhtimiskursusel.
Allohvitsere oli eneseväljenduse kursusel kokku 59 ja ohvitsere juhtimise
kursusel 10. VAPK93 allohvitsere uuriti keelelise eneseväljenduse aine raames
ettekande esitamisel ning KAK94 ohvitsere sõjalise juhtimise seminarides
korraldatud nelja teema läbimängimisel (rollimängud, vt ka lisa 1). Ohvitseride dialoogilised ja mitme osalejaga suhtlussituatsioonid võttis varem
videosse juhtimisaine õpetaja. Kavandati kolme dialoogilise ja ühe mitme
osalejaga suhtlussituatsiooni läbimängimine, ohvitseridele anti rollid vastavate osade esitamiseks ja nad tutvusid kirjeldusega 10‒15 minuti jooksul
enne videolindistuse algust. VAPK allohvitserid esitasid suulise ettekande,
KAK ohvitserid mängisid rollimänge eluliste situatsioonide alusel.

92
93
94

Streeck 2002, p. 323.
VAPK = vanemallohvitseride põhikursus.
KAK = keskastmekursus (magistriõpe).
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4.3. Analüüsimeetodid
Töös on kasutanud mikro- ja kommunikatsiooni etnograaﬁa meetodeid,
kombineerides neid vastavalt analüüsitavatele andmetele. Uuring on tehtud õpikontekstis kogutud videoandmete alusel. Esinemise ja suhtlemise
õppimisel ning analüüsimisel lähtuti multimodaalsetest suhtlusviisidest
(vt Allwood, Ahlsén95). Õppurite uurimisel võeti aluseks produktsioonimodaalsused. Produktsiooni- e esiletoomise modaalsused jaotatakse inimkeha suhtluskomponentide esiletoomise organite kaupa: pea, nägu, käed ja
keha (detailsemalt vt lisa 2). Need produktsiooniorganid toovad nähtavale ja
kuuldavale järgmiseid modaalsusi: pealiigutusi, laubakibrutusi, pilke, ninakirtsutusi, sõõrmete puhevile ajamist, foneeme, mille kaudu tuuakse esile
sõnad, prosoodia ja intonatsioon; viseeme96 e suuga tehtavaid nähtavaid liigutusi nagu sosistamine, grimassid, naeratus ja naer. Käte ja selle osadega
tuuakse esile žeste. Keha annab kehaliigutused, -asendid ja ruumilise paiknemise.
Analüüsimisel võeti arvesse suhtlusmodaalsuste jaotust I. Poggi97 järgi
(vt ka lisa 2): pealiigutused, näoilmed, käežestid, kehaasend, hääletugevus,
naeratus või selle puudumine. Õppuritele toonitati, et jälgitakse vastavaid
suhtlusmodaalsusi. Allohvitseride esinemine salvestati kaameraga, mis oli
fokuseeritud esinejale tervikuna ning asus ruumi tagaosas.
Kasutades multimodaalset videoanalüüsi (e mikroanalüüsi), hinnati allohvitseride raporti esitust ja ohvitseride dialoogilisi ja mitme osalejaga
situatsiooni rollimänge. Uuringus anti hinnang suhtlusmodaalsustele. Kõik
kaasõppurid hindasid esinejaid ning rollimängudes hindas ka juhtimiskursuse
juhendaja. Analüüsitavaid videolõike vaadati auditooriumis kaks korda, kuid
artikli autor vaatas salvestuse ja analüüsi vahelisel ajal korduvalt ning tegi
valikud esilduvuse pinnalt, st jälgides, milliseid modaalsusi representeeriti
rohkem.
Videoanalüüsi meetodi omandamiseks on autor läbinud koolituse rahvusvahelise koostööprojekti „PlaceME: Place, Mediated Discourse and Embodied

Allwood, Ahlsén 2012.
Isabella Poggi nimetab naeratust, naeru ja grimasse viseemideks (< ld vido-videre – ‘ma
näen’-‘nägema’) foneemide (e häälikute) eeskujul.
97
Poggi, Isabella 2002. Towards the Alphabet and the Lexicon of Gesture, Gaze and
Touch. – Multimodality of Human Communication. Theories, Problems and Applications. Eds.
by P. Bouissac. University of Toronto, Victoria College, May 3‒5, 2002.Virtual Symposium
2001‒2002. <http://www.semioticon.com/virtuals/talks/geyboui41.pdf> (12.08.2015). [Poggi
2002]
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Interaction” (2006–2009) raames, samuti osaleb ta Euroopa ja Põhjamaade
sümpoosioni „Multimodal Communication” töös eksperdina (alates 2014. a).

4.4. Protseduur
Allohvitserid kandsid ette varem kirjalikult koostatud raportist kaheminutilise suulise ettekande ning esitasid selle auditooriumis kaaslaste ees (andmeid
kokku 1 t 38 min 16 sek). Märkmeid võis esinemise ajal kasutada – sellisel juhul lisandus esinemiskonteksti artefakt ning sellega manipuleerimine.
Ohvitserid näitlesid juhtimiskursusel juhendaja koostatud rollimänge (kolm
dialoogi ja üks mitme osalejaga suhtlussituatsioon, andmeid kokku 48 min
12 sek).
Selle töö analüüsi tarbeks on kahetasandilisest analüüsist tehtud esmane
analüüs: korpusest eraldati episoodid, mida analüüsiti ja kirjeldati. Episoodide detailsed transkribeeringud e järgmise tasandi analüüs jääb edasiseks
tööks.
Mitteverbaalse suhtluse liikidest olid vaatluse all ohvitseride ja allohvitseride käežestid, prosoodia ja viseemid. Käežestidest jälgiti osutavaid,
tähelepanu nõudvaid (nimetissõrmega) ja ikoonilisi žeste (kujutavad referenti
mingi omaduse kaudu), samuti jälgiti käte asetust seismisel ja kõnelemisel.
Prosoodia puhul hinnati ohvitseride ja allohvitseride hääletooni. Samuti tehti
kindlaks viseemide esinemine või nende puudumine esinemisel ja suhtlemisel.
Allohvitserid tutvusid eelnevalt iseseisva töö käigus I. Poggi suhtlusviiside jaotusega98 (vt lisa 2) ning analüüsi ja tagasiside seminaris hakkasid ka nemad pärast õppejõu esimesi analüüse esitatud videoid analüüsima.
Ohvitserid said sama jaotuse analüüsi ja tagasiside seminari alguses, kuid
ka nemad muutusid tähelepanelikumaks ning oskasid seminari lõpus leida
mitteverbaalseid suhtlusmodaalsusi ning analüüsida kaaslaste esinemist. Allohvitserid õppisid ühise analüüsi käigus.
Ohvitserid küll õppisid ühise analüüsi käigus, kuid neid innustas soov
analüüsida kaaslasi pärast seda, kui need olid just analüüsinud ohvitseri
ennast. Inimene ei suuda iseennast videost esmakordselt näinuna end objektiivselt analüüsida. Teda peavad analüüsima teised. Ohvitserid mõistsid seminari lõpuks, mida situatsioonis tähele panna ning seminari lõpus olid nad
omandanud suurema tähelepanelikkuse kaaslaste jälgimisel ja nende multimodaalsete suhtlusviiside mõistmisel ning oskasid suhtlusviise analüüsida.
98

Poggi 2002.
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4.5. Tulemused
Andmete kahetasandilise analüüsi esmased tulemused annavad informatsiooni teadmiste struktuuri täiendamise viisidest, mis on individuaalne tegevus ning seotud ka enesejuhtivusega. Artiklis kasutatud teoreetiline raamistik
seob kognitiivsed ja märgiteoreetilised uuringud (C. S. Peirce) mentaalsete
representatsioonide ja mudelitega:
1) õpiti tundma multimodaalseid suhtlusviise, mille liigutusliku osa kese on
ikooniline ja/või indeksiline ning kus keel annab sümbolilise esituse;
2) õpiti esitama vastavaid modaalsusi, teadvustades, et neid näevad ja kuulevad kaasõppurid ja juhendaja (tähenduse edastamine);
3) õpiti teadvustatult vastu võtma esitatud modaalsusi ning neist aru saama
(tähenduse mõistmine).
Töö uurimisosa kahetasandilise analüüsi esmased konkreetsed tulemused:
1) verbaalses osas esines mitmetel allohvitseridel murdekeele elemente ja
slängi (vähemus);
2) prosoodiaosas esines mõlemas rühmas täitesõnu [sis] (’siis’) ja ää ... pauside ajal kõnes, hääletugevuse erinevusi;
3) mitteverbaalses osas esines
a) käežeste: enesele suunatud, kõnega kaasnevaid (vt joonis 2, 3, 4, 5)99
ja ikoonilisi (kõige vähem);

Joonis 2. Kõnega kaasnev osutav žest (viibe) ühe käega

Joonis 3. Kõnega kaasnev osutav žest kahe käega

99

Pildid on esitatud osalejate nõusolekul.
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Joonis 4. Kõnega kaasnev osutav žest kahe käega mitme osalejaga suhtluses

Joonis 5. Tähelepanu nõudev žest dialoogis

b) näoilmeid: kulmukergitust, kavalat ilmet;
c) viseemidest naeratust või selle puudumist.
Sõjaliste juhtide mentaalsete mudelite avardamise kokkuvõtvat skeemi vt
joonisel 6. Seos mentaalsete mudelitega on, lähtudes deﬁnitsioonist, ohvitseride ja allohvitseride taju avardamises ja keelelises mõistmises (teadmiste
struktuuri laiendamine). Mõtlemine ja otsustamine töötasid mudelite sisemiste teguritena. Multimodaalsete suhtlusviiside tajumine, õppimine ja keeleline väljendamine tugevdavad nii ennastjuhtiva õppuri enesejuhtimist kui
ka tema mentaalseid mudeleid.
SISEND:
mitteverbaalsed liigutused
allohvitseri raport

individuaalne (keeleline)
esitus

mitteverbaalsed liigutused
hindamisvestlus,
mobiilid

dialoog (keeleline osa)

mitteverbaalsed liigutused
temaatiline plaan

mitme osalejaga (keeleline)
situatsioon

ÜHISANALÜÜS: tähelepanu jaotamine – keeleline osa – mittekeelelised liigutused – mälu –
tajutud
kehastunud vastuvõtt 


Joonis 6. Mentaalsete mudelite avardamine: tähelepanu, mälu ja tajutud kehastunud
vastuvõtt
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Kehastunud vastuvõtu all (vt joonis 6) peetakse selles töös silmas ise kogetud
ja ka ise analüüsitud situatsiooni, milles inimese kognitsioon sõltub kogemustest, mida inimene omandab oma keha kaudu sensomotoorsete võimete
vahendusel (vt ka Varela, Thompson, Rosch100 eespool). Teine tulemus selles
töös on seotud reﬂeksiooniga e analüüsiga, mis annab representatsiooni mentaalsel tasandil (on individuaalne).
Üldisi mustreid ja stereotüüpe võtame vastu välismaailmast, kuid mentaalsed kujustamised on individuaalsed. Siin on sõjalistel juhtidel oluline
detailide märkamine: situatsiooni kogemine, sellest õppimine, individuaalne
analüüs ning analüüs meeskonnatööna ja situatsioonis kasutatavate modaalsuste õppimine.
Pedagoogilisest aspektist lubab töö tulemus öelda, et tervikuna toimus
meeskonnatöö ja multimodaalne õppimine. Viimane viitab kehastunud
õpisituatsioonile, sest see kaasab õppija mitmeid sensoorseid ja tegevussüsteeme, mis on olulised nii multimodaalsete esitus- ja suhtlusviiside kui ka
ennastjuhtiva õppija mentaalsete mudelite arendamisel.
Uuring toob esile järgmise pedagoogilise kasumlikkuse:
a) meeskonnatöö (ühine analüüsimine),
b) töö sisuga (multimodaalsuste ja mitmeviisilisuse enese õppimine),
c) võtmepädevuste omandamine ja arendamine (keelekasutus, oma keha
tundmine ja tunnetamine).
Grow’101 väide, et võime olla ennastjuhtiv on situatsiooniline, leidis töös
kinnitust. Tõeline arusaamine mistahes valdkonnast kujuneb vaid praktikas.
Samuti annab töö panuse sotsiaalsete ja kognitiivsete protsesside tundma õppimiseks, mis on olulised juhtide väljaõppes. Fookus on peale multimodaalsete
(suhtlus)viiside märkamise ka sellel, kuidas saab ressursse (viise/võimalusi)
kasutada sarnastes episoodides, et saavutada paremaid õppimistulemusi.

5. Arutelu
Tähendus tuleb esile suhtlussituatsioonis. Interaktsioon situatsioonis toob
esile tähenduse ning mentaalsete mudelite süsteemid, samas kui Peirce’i
märgitüübid ikoon, indeks, sümbol on võimalikeks abivahenditeks. Tähen-

Varela et al. 1991, p. 173.
Grow, Gerald O. 1991/1996. Teaching Learners to be Self-Directed. – Adult Education
Quarterly, Vol. 41, No. 3. <http://www.longleaf.net/ggrow> (09.09.2016).
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dus on väga kompleksne nähtus ja Peirce’i märgiteooria vahendid aitavad
selgitada interaktiivseid protsesse tähenduse tekkimisel ja taasesitamisel.
Mikroanalüütiline lähenemine õppesituatsiooni uurimisele – nt modaalsuste märkamine, teadlik ja abistav kasutamine – toob selgemalt esile tegevuse, mida osalejad ise teevad ja mis nende endi tegevuse kaudu abistab
õppimis- ja omandamisprotsessi. Mikroanalüütiline lähenemisviis aitab selgitada tegevust, mida osalejad ise peavad endastmõistetavaks, kuid mis võib
seda mitte olla õpetajale ja instruktorile, olles samas oluline õpikeskkonna
ülesehitamiseks.
Kuna tähendus luuakse interaktiivses situatsioonis, siis tuleb see esile ka
liigutuse kaudu. Peirce’i märgiteooria põhialused ning eelnevad käežestide
uuringud aitavad kehastunud interaktsiooni ja situatiivse tähenduse uuringute
puhul sobivaid taustu süstemaatiliselt selgitada. Isegi kui me postuleerime
tähendusüksuse kui kehastunud tähenduse, tekib tähendus dünaamilisena.
See tuleb esile ainult suhtes maailmaga ja teiste inimestega.
Mälu kohta saame teha kognitsioonil ja multimodaalsel analüüsil põhinevaid järeldusi.
/…/ mälu on eelkõige suunatud tulevikku, mitte minevikku. Kõik eelnenud
kogemused sünteesitakse ajus tulevikuennustuseks. Kui ennustus ja tegelikkus üksteisest lahku lähevad, registreerib aju ennustusvigu, misjärel teeb
ta mälusse täiendusi, et vähendada tulevaste ennustusvigade tekkimise võimalust. Mälu ülekirjutamine lakkab alles siis, kui ennustused ja tegelikkus
täpselt kattuvad.102

Samas on aju ja närvivõrkude uurimine andnud teadmise, et sisemise õppetöö kulgemist ja kvaliteeti ei saa lihtsa osavuse paranemise järgi hinnata.
Õppeprotsess jaguneb loomuldasa aeglaseks ja kiireks etapiks, aga aeglane
õppetöö ei tähenda tingimata ebaefektiivset õppimist.103
Sõjaliste juhtide väljaõppes on nn vastasmängija suhtlusmodaalsuste äratundmine ja nende kasutusoskus ning vajaduse korral ennetav käitumine oluline teadmine. Kogemustest õpitud ennetav käitumine on eriti vajalik muutuva keskkonnaga kohanemisel, kuid selline õppimine eeldab aega ja kordusi.
Ennastjuhtivad õppijad oskavad paremini seostada olemasolevaid teadmisi uutega, mis on aluseks teadmiste pikemaajaliseks säilimiseks mälus.
Ohvitseridele ja allohvitseridele tuleb ennastjuhtiv õppimine kasuks, kuna

102
103

Laan 2017, lk 35.
Ibid., lk 116–117.
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sellised õppijad on vastutustundlikumad, sest on saanud õppeprotsessi ajal
arendada enesedistsipliini.
Mentaalseid mudeleid kui teadmiste struktuure saab õppur ise arendada.
See, mis tema peas säilib (mida tema aju moodustab), on tema enda teha,
kuid see pannakse kokku ümbritsevast keskkonnast vastu võetud suhtlussituatsioonis osalejate produktsioonimodaalsustest ning õppuri enda sensoorsete modaalsuste tegevusest, tema tajumustest. Me arvame, et tunneme
oma keha, kuid me ei tunne aju kõiki võimalusi, et avardada oma mentaalseid mudeleid. Näiteks treenides sensoorseid modaalsusi on ohvitser rohkem valmis end ümbritsevas ja talle olulises keskkonnas hakkama saama.
Mitmeviisiliste suhtlusmodaalsuste tuvastamine, teadvustamine ja nende oma
oskuste kimpu liitmine aitab kaasa pädevuste tundmaõppimisele ja omandamisele ning loob juhile täiustunud mentaalse mudeli.
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KÕRGKOOLIST VÄLJALANGEVUS JA
ÜLIÕPILASTE ENESEMÄÄRATLUS
Olev Must, Aasa Must

ÜLEVAADE. Artikkel tugineb Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ja
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi „Kõrghariduse katkestanute haridustee
jätkamine – TULE” raames Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi uurimisrühma
tehtud uuringu „Haridustee valikud ning õpingute katkestamise asjaolud Eesti kõrghariduses” tulemustele ja refereerib selle aruannet (vt Must, Must, Täht 2015)1. Teoorias põhineb uuring V. Tinto integratsiooniteoorial (1975, 1993) ning R. Ryani ja
E. Deci enesemääratlusteoorial (1985, 2000). Uuringu esimene osa käsitleb Eesti
Hariduse Infosüsteemi alusel Eesti üliõpilaste haridustee valiku (2005–2014) statistilist analüüsi, teine osa 2014. aasta lõpus akadeemilisel puhkusel olevate üliõpilaste
(N=1304) ja ajavahemikul 01.10.2013–01.10.2014 õppekava nõuete mittetäitmise
tõttu eksmatrikuleeritud üliõpilaste (N = 946) elektroonilise küsitluse andmeid.
Vaatluse all olid õppekava valiku motiivid, üliõpilaste enesekohased hinnangud,
kõrgkoolikogemused, õppetöö peatumise või katkestamise ja õpingute ajal töötamise põhjendused. Uuring hõlmas kõigi Eesti kõrgkoolide kõrghariduse katkestanute
haridustee jätkamist. Kokku täitis elektroonilise küsimustiku 2250 isikut.
Artikkel ei kajasta Eesti üliõpilaste haridustee valiku statistilist analüüsi, vaid
üksnes akadeemilisel puhkusel olevate ja eksmatrikuleeritud üliõpilaste subjektiivseid arvamusi.
Enam kui pooled üliõpilased, kes esmakordselt alustavad kõrgharidusõpinguid,
ei lõpeta, vaid katkestavad õpingud enne õppekava nõuete täitmist. Selles artiklis
analüüsitakse subjektiivseid asjaolusid, millega üliõpilased põhjendasid õppekava
valikut ja õpingute peatumist või katkemist. Akadeemilist puhkust käsitatakse kui
õpingute peatamist, erinevalt eksmatrikuleerimisest, mida mõistetakse õpingute
katkemisena. Õppetöö katkemist on selles artiklis analüüsitud kui üht etappi üliõpilase enesemääratluses. Õppuri enesemääratlust hakkavad mõjutama tema õppimise
käigus tekkivad akadeemilised ja sotsiaalseid kogemused – suhteid õppejõudude ja
kaasüliõpilastega.
Õpingud võivad katkeda kõikidel õppetasanditel ja kõikides õppesuundades.
Tüüpiline on, et mingid õpingud katkevad, et asenduda teistega, õpingute täielik
lõppemine on pigem äärmuslik kui tavapärane. Uurimus näitas, et õppetöö käigus tekkivatel emotsionaalsetel kogemustel on oluline mõju üliõpilase järgnevale
haridusteele. Õppetööga seotud emotsionaalsed probleemid võivad viia suurema
1

Autorite soovil on artiklis kasutatud tekstisisest viitamist.
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tõenäosusega õppetöö katkestamisele kui peatumisele akadeemilise puhkusena. Huvi
kadumine või õppetöö mittemeeldimine on näitajad, mis osutavad emotsionaalse
seose nõrgenemisele. Õpingud katkestanud üliõpilaste grupid eristusid akadeemilisel
puhkusel olevate üliõpilaste gruppidest nii sotsiaalse kui ka akadeemilise integratsiooni alusel. Tegelikud elukogemused võivad kõigutada ja muuta esialgseid lootusi
ja kavatsusi. Õppetöö kõrvalt töötamine on oluline üliõpilase enesemääratluse tegur.
Tõsiste töiste suhete mõjul võivad muutuda huvide suund, õppimise motivatsioon ja
laiemalt tulevikuperspektiivid.
Märksõnad: kõrgharidus, väljalangevus, universaalülikool, eksmatrikuleerimine,
akadeemiline puhkus, akadeemiline ja sotsiaalne integratsioon, enesemääratlus,
Tinto
Key words: higher education, dropout, universal access, exmatriculation, academic
free year, academic and social integration, self-determination theory, Tinto

1. Väljalangevus kui probleem kõrghariduses
Viimase kahekümne aasta jooksul on OECD riikides kõrgharidusega inimeste
osakaal kuni 30-aastaste inimeste põlvkonnas enam kui kahekordistunud:
1995. aasta noorte kohordist omandas akadeemilise kõrghariduse (A1) 20%,
2012. aastal 42% (OECD 2014, tabel 3.2a). Medalil on ka teine pool – kiire
arenguga on sagenenud juhtumid, kus noorte õpingud on jäänud enne kraadi
saamist pooleli. Õppetöö katkemine kõrghariduses on leidnud olulist kajastamist eriti Euroopa kontekstis. 2013. aastal avaldati kokkuvõtlik ülevaade
uurimustest õppetöö katkestamise teemal Euroopa riikides alates aastast 2000
(Larsen, Kornbeck, Kristensen, Larsen & Sommersel 2013). Ülevaate koostajad toetusid 44 uurimusele ja nende tulemustele eri riikides. Eesmärk oli
vastata kolmele küsimusele: Mis on väljalangevus (dropout)? Miks langetakse välja? Mida saab väljalangevuse vähendamiseks ette võtta? Väljalangevus ei ole üheselt deﬁneeritav nähtus ja seega pole selle vähendamiseks
üht ja universaalset lahendust. 2014. aastal ilmus ajakirja European Journal
of Education erinumber (Vol. 49, No. 4) mille artiklid käsitlesid eranditult
üliõpilaste väljalangevust kõrghariduse omandamisel (Kehm 2014). Käsitletav teema on oluline nii praktilisest kui ka teoreetilisest aspektist.

1.1. Tudengite valikust nende integratsioonini kõrgkooli
Vaadates ajaloos tagasi, näeme, et sotsiaalteaduslikus lähenemises kõrgharidusele on viimase kolmveerandsajandi jooksul toimunud mitmeid muutusi. Aastatel 1920–1930 leiti, et kõrghariduse korraldamise ja arendamise seisukohast
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on üliõpilaste oskuslik valik väga oluline. Levis arusaam, et intelligentsustestile sarnased vastuvõtutestid on head ja põhjendatud, et aidata selekteerida üliõpilaskandidaate ning vastuvõtu oskuslik korraldamine on vajalik
kõrgkoolide heaks toimimiseks. Ameerika ülikoolides rakendatav SAT –
scholastic aptitude tests – on maailmas siiani tuntuim selektsioonivahend
üliõpilaskandidaatide hindamisel (Lemann 2000). On tehtud mitmeid uurimusi, sh Eesti andmetel, mis näitavad, et vaimse võimekuse testile sarnased vastuvõtutestid ennustavad akadeemilist edu kõrgkoolis (Bridgeman,
McCamley-Jenkins & Ervin 2000; Kuncel, Hezlett & Ones 2001; Niin 2005;
Parmas 2005; Täht 2006). Metaanalüüsid vaimse võimekuse alaste leidude
kohta kinnitavad, et intelligentsus on teadaolevatest näitajatest parim edu nii
ennustaja hariduses kui ka ühiskonnas laiemalt (Strenze 2007). Samas on
selgunud, et vastuvõtutestid prognoosivad akadeemilist edu vaid kõrgkooli
esimestel aastatel (Sternberg & Williams 1997). Seega võib kokkuvõttes
öelda, et vastuvõtutestide kasutamine on põhjendatud edu prognoosimiseks
kõrgkooliõpingute alguses, ent edaspidises arengus pole nende roll piisavalt
selge. Õpihoiakute uurijad on näidanud, et vaimse võimekuse kõrval on kõrgkoolis samuti olulised üliõpilaste psühhosotsiaalsed oskused ja omadused,
nagu näiteks enesetõhusus ja akadeemiline enesehinnang (Robbins, Huy,
Davis, Carlstrom, Lauver & Langley 2004). Ka maailma juhtiva testikeskuse,
Educational Testing Service’i uurijad on hakanud pöörama süvendatud
tähelepanu motivatsioonilistele teguritele kõrghariduses. Liu, Bridgeman &
Adler (2012) on näidanud, et motivatsiooniliste tingimuste muutmisega on
võimalik saavutada kõrgkoolis üliõpilaste soorituste oluline paranemine.
Alates 1970. aastate algusest hakkasid uurimused üliõpilaste toimetuleku
kohta muutuma. Sel ajal sai alguse lähenemine, mida rakendatakse üliõpilaste kõrgkoolis püsivuse (retention) ja sealt väljalangevuse seletamiseks
siiani. Märgilise tähendusega selles arengus on kindlasti Vincent Tinto
integratsioonikontseptsioon (Tinto 1975, 1993), mida võib pidada esimeseks
ja siiani üheks olulisemaks seletuseks, miks osadel üliõpilastel võib haridustee kõrgkoolis katkeda, teistel aga mitte. Tinto mudelis (vt joonis 1) ei ole
kesksel kohal mitte vastuvõtu selektsioon, vaid integratsiooniprotsess – üliõpilase akadeemiline (kõik, mis õppimisega seotud) ja sotsiaalne (kõik, mis
sotsiaalsete suhetega seotud) seos kõrgkooliga, st kuidas laabub õppetöö, kuidas tudeng vastab kõrgkoolis püstitatud ootustele, nõuetele ja tingimustele,
mida ta kogeb õppimise käigus ja kuidas kõik kõrgkoolis toimuv on seotud
üliõpilaste muude plaanidega. Hea kooskõla akadeemilise ja sotsiaalse elu
tahkude vahel tähendabki integratsiooni ja tõenäolist akadeemilise kraadi või
diplomi saavutamist, kooskõla puudumine osutab seevastu võimalusele, et
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õpingud võivad katkeda. Üliõpilase integratsioon kõrgkooliga ei sõltu üksnes
temast, vaid ka keskkonnast, milles ta õpib. Integratsioon on mitmepoolne
protsess. Tinto kontseptsiooni tekkega võib näha olulist rõhuasetuse muutust:
psühholoogiliselt küll õige ja põhjendatud vastuvõtt pelgalt võimekuse alusel
ei pruugi olla piisav, et siduda tudengit kõrgkooliga. Üliõpilase integratsiooni
nõrkus kõrgkooliga võib olla peamiseks põhjuseks, miks õpingud jäävad
pooleli. Tinto integratsioonikäsitlust peetakse siiani parimaks mudeliks, mis
pakub seletust üliõpilaste väljalangevusele kõrgkoolist (Larsen, Kornbeck,
Kristensen, Larsen & Sommersel 2013; vt ka Tinto 2006–2007).
Panustamine (1)
Õping kui
väljakutse

Institutsionaalne
kogemus

Integratsioon

Panustamine (2)
Uued väljakutsed

Eesmärgid,
kavatsused

Akadeemilised ja
sotsiaalsed
kogemused

Akadeemiline ja
sotsiaalne seos

Uued eesmärgid,
seosed, sh töö,
õppimine, perekond

Aeg

Joonis 1. V. Tinto integratsioonimudeli põhimõtteline skeem
Allikas: kohandatud Tinto (1993) alusel.

1.2. Eliidiülikoolist universaalülikoolini
Kõrgharidus on tihedas seoses ühiskonna sotsiaalmajandusliku arenguga. Erialad, mida kõrgkoolis õpetatakse, peavad olema ühiskonnale vajalikud ning
noored peavad soovima neid õppida, st need peavad õppijatele olema olulised
oma eesmärkide saavutamisel. Nii standardiseeritud vastuvõtuprotseduurid
kui ka üliõpilaste integratsiooni kontseptsioon tekkisid Ameerika Ühendriikides, et lahendada ja seletada sealses ühiskonnas ning kõrgkoolides toimuvaid
arenguid. Kontseptsioonid tekkisid eri aegadel eri oludes selles mõttes, et
kõrgkoolide ja kõrghariduse roll oli 1930. ja 1970. aastatel Ameerika ühiskonnas erinev. 1930. aastatel oli kõrghariduse omandamine võimalik suhteliselt vähestel. Õppimisvõimalusi oli 20. sajandi teise poolega võrreldes vähe,
õppida tahtjaid aga palju. 1970. aastaid iseloomustas seevastu olukord, mil
USA-s pea pool vanuskohordist oli omandamas kõrgharidust. Õppida võivad
kõik iseloomustab seda perioodi.
Kõrghariduse rolli muutusi ühiskonnas nägi hästi ette Martin Trow käsitlus eliidi-, massi ning universaalülikoolist (Brennan 2004; Trow 2007). Trow
sõnum oli lihtne: õpetada tudengeid, kellest enamik on pärit kõrgklassist ja
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keda on suhteliselt vähe (eliidiülikool) on midagi muud, kui õpetada masse
(massiülikool). Kõrgkoolis toimuv muutub veelgi siis, kui kõrghariduse
omandamine muutub vajalikuks ühiskonna suuremale osale (universaalülikool).
Kõrgkool muutub mitmeti – nii õpetatavate erialade, õpetamismeetodite,
õppejõudude kui ka üliõpilaste poolest. Massi- ja universaalülikooli üliõpilaskond on heterogeenne nii oma võimetelt, huvidelt, väärtustelt, ootustelt kõrgkoolile, õppimisharjumustelt kui ka suhtumiselt õppimisse. Üliõpilaskonna
muutumine toob endaga kaasa suurema mobiilsuse, sh väljalangevuse, õppimise eri kõrgkoolides, eri ajaperioodidel, eri edulugudega jne. Trow kunagine
visioon ülikooliarengu tulevikust ja võimalikest tekkivatest probleemidest on
kooskõlas P. Bourdieu (1984, 1988) käsitlusega harjumuse (habitus) rollist
ühiskonnas. Bourdieu harjumuse mudelit peetakse Tinto integratsioonikäsitluse kõrval üheks sisulisemaks ka kõrgharidusest väljalangevuse seletamisel
(Larsen jt 2013; näitena vt Lehman 2007; Thomas 2002; Ulriksen, Madsen &
Holmegaard 2010). Harjumus Bourdieu käsitluses tähendab kalduvust jätkata
muutuste korral vana eluviisi ja kultuurinorme ning püüdu kanda neid üle
muutunud oludesse. Uute ühiskonnakihtide intensiivne tulek kõrgharidusse
ei tähenda üksnes võimalike sotsiaal-majanduslike probleemide teravdumist,
vaid ka potentsiaalset konﬂikti kõrgkoolide (vana) akadeemilise kultuuri ning
tulijatele seni harjumuslike tavade vahel. Üliõpilaste harjumused ja kõrgkooli
traditsioonilised nõuded võivad sattuda konﬂikti, mille üheks tulemuseks on
õpingute katkestamine.

1.3. Kõrgkoolist väljalangevuse tasandid
Esmapilgul on kõrgkoolist väljalangemine lihtne: tegemist on üliõpilastega,
kes eksmatrikuleeritakse kõrgkoolist, kuna nad ei ole täitnud õppekava nõudeid. Rahvusvahelistes võrdlustes (nt OECD väljaannetes Education at a
Glance) on väljalangevust käsitletud kui mittelõpetamist teatud aja jooksul.
Thomas ja Hovdhaugen (2014) osutavad aga sellele, et mingil ajaperioodil
mittelõpetamine ei tähenda veel seda, et üliõpilane ei lõpeta oma õpinguid
kunagi.
Riikide vahel on olulised erinevused, kas ja kuidas on leitud teid ja vahendeid nendele tudengitele, kelle õppetöö on takerdunud. Thomas ja Hovdhaugen väidavad, et väljalangevus ei ole piisavalt selge mõiste, sest õpingud
võidakse lõpetada ka ajaliselt hiljem ning mitmesugusel moel. Troelsen &
Laursen (2014) on osutanud, et väljalangevuse määratlemine ja mõistmine
on kultuuri ja poliitika küsimus ega ole riikides samatähenduslik. Näiteks
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Hovdhaugen (2009) osutab Norrat silmas pidades, et vajalik on eristada jätkuõppimist (transfer) ja väljalangevust (dropout). Ta osutab Norras toimuvale: enam kui 50% kõikidest üliõpilastest ei lõpeta mingis konkreetses
õppeasutuses alustatud õpinguid. Kuid sellest hoolimata enamik nendest,
kes õppimise pooleli jätavad, jätkavad mõne aja möödudes teises kõrgkoolis. Hovdhaugeni andmetel jätab Norras õpingud lõplikult pooleli vaid
17% üliõpilastest. Senine haridusstatistika ei ole piisavalt paindlik, et iseloomustada mittetraditsioonilisel teel lõpetajaid, kuigi nende hulk on arvestatavalt suur – kuni kolmandik. Õpingute katkestamine mingis õppeasutuses
teatud ajahetkel ei pruugi tähendada õpingute lõplikku katkemist. Sisuliselt
on õigem rääkida õpingute katkemisest, mitte niivõrd väljalangevusest, sest
paus õpingutes võib olla ajutine.
Larsen jt (2013) on esitanud lahenduse, kuidas mõista õpingute katkemist
ja jätkamist kõrghariduse institutsionaalsetel tasanditel (joonis 2). Tasandite
eristamine (õppekava, instituut, teaduskond, ülikool, kõrgharidussüsteem)
on tinglik; mudeli peaeesmärk on osutada õpingute jätkamise eri võimalustele. Õpingud, mis mingil õppekaval katkevad, võivad jätkuda teisel õppekaval. Ka Eesti oludes on õppekava vahetus levinud praktika ning vahetus ei
tähenda veel üliõpilase eksmatrikuleerimist. Tudengi lahkumine ühest kõrgkoolist võib viia ta edasi õppima teise. Sellisel juhul õpingud jätkuvad, kuigi
mitte samas õppeasutuses. Aruandluse mõttes sisuliselt üks ja sama sündmus
(õpingute kandumine teise õppeasutusse) transformeerub kaheks vastandiks:
õpingute katkestamiseks ja õpingute alustamiseks. Joonis 2 kujutab äärmuslikku olukorda, kus üks lahkumine tähendab lahkumist nii õppekavalt, kõrgkoolist kui ka kõrgharidussüsteemist tervikuna – see on pigem erand kui
reegel.
Integratsiooni näitajad on kõrghariduse institutsionaalsetel tasanditel erinevad. Kõrgharidussüsteemi kui terviku tasandil näitab integratsiooni see, kui
palju tudengeid jätkab õppetöö katkestamise järel kõrgkoolide vahel liikudes
siiski kõrghariduse omandamist.
Loogiline on eeldada, et osa neist ei tule kunagi tagasi kõrgkooli, ent siin
on ajaliste piiride seadmine väga tinglik. Uued õppevormid (nt avatud ülikool) toovad kõrgkoolidesse õppima inimesi ka vanematest aastakäikudest
ja neid, kes juba töötavad. Kõrgkooli tasandil osutab integratsioon võimalusele, et õpingute katkestamine mingil õppekaval võib olla seotud õpingute
jätkamisega mõnel teisel õppekaval samas õppeasutuses, mis on reaalsuses
praktiseeritav käitumisviis. Suured õppeasutused omavad siin eelist väiksemate ees, sest valikuid ja võimalusi on palju. Kui reastada eri tasandid
integratsiooni tugevuselt – kõrgharidussüsteem, kõrgkool ja õppekava, siis on
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ilmne, et õppetöö katkestamise muudest põhjustest joonistub kõige selgemini
välja õppekava ja selle nõuete täitmisega seonduv põhjuste ring.
Kõrgharidussüsteem
Ülikool
Teaduskond
Instituut

Õppekava

Joonis 2. Üliõpilaste kõrgharidusega integratsiooni institutsionaalsed tasandid
Allikas: kohandatud joonis Larsen jt (2013) alusel.

1.4. Väljalangevuse negatiivne tähendus
Õppetöö katkestamine – õppekavalt lahkumine – seostub tavatähenduses
negatiivsega: pettumine, ressursside ja aja raiskamine, materiaalsed kaotused
jne. Kõrgkoolist väljalangevale üliõpilasele võidakse ette heita motivatsiooni
ja õpioskuste puudumist, haridustee halba planeerimist jne. (Larsen jt 2013).
Näib, et sisulise seletuse otsimine väljalangevuse massilisusele võib taolist
suhtumist muuta. Mitmed uurijad rõhutavad, et kõrgkoolist väljalangevust
ei saa seletada üliõpilase individuaalsete omaduste ja ebaõnnega (Schnepf
2015; Tinto 1975, 1993, 2006–2007; Ulriksen jt 2010). Ilmunud on uurimus (Quinn, Thomas, Slack, Casey, Thexton & Noble 2005), mille pealkiri
juba osutab vajadusele muuta õppetöö katkemise emotsionaalset tähendust –
elukriisist elukestvale õppimisele („From life crises to lifelong learning”).
Autorid näitavad, et kuigi paljud tudengid võivad kõrgkoolist välja langeda,
on neil soov õpinguid jätkata. Õpingute katkestamine ei pruugi kaasa tuua
õpingute väärtustamise kadu ja edaspidiste õpingute välistamist, kuid mingil
hetkel on õpingute jätkamise võimalused lihtsalt ammendunud.
Väljalangevuse negatiivse tähenduse tekkele ja arengule võivad samuti
kaasa aidata piiratud analüüsivõimalused. Tavaettekujutuse kohaselt on
kõrgkoolist väljalangevusel selged negatiivsed tagajärjed, et tööturul osaleda. Samas on Schnepf (2014, 2015) näidanud rahvusvahelise täiskasvanute
oskuste uuringu (PIAAC) andmetel, et kõrgkoolist välja langenud noored
ei ole muude tingimuste võrdsuse korral tööturul ega teenistuses halvemal
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positsioonil kui tüüpilised kõrgharidusega isikud. Autor põhjendab taolist
vastuolulist leidu konventsionaalse uurimismetodoloogiaga, mis jätab kõrvale seiga, et paljud kõrgkoolide lõpetajad võivad samuti olla varem muutnud
oma haridusteed ning kunagi õpingud katkestanud.
Paljud kõrgharidusega inimesed võivad olla katsetanud eri õppimisvõimalusi ning nende haridustee võib olla ajaliselt pikk. Väljalangemine
mingilt õppekavalt ei pruugi olla inimese jaoks midagi lõplikku ja püsivat –
see võib olla vaid üks seik mitmete teiste seas. Schnepﬁ uurimusega haakub
osaliselt Kivineni ja Nurmi (2014) analüüs hariduse omandamise kiirusest
ja tööturule sisenemisest. Nad võrdlevad kahte kõrghariduse omandamise
strateegiat – noorelt ja kiiresti ning lõpetamiselt tööle – näidates, et strateegia
noorelt ja kiiresti ei pruugi kõrghariduse omandanul olla tööturul edu saavutamiseks piisav. Teiseks näitavad nad, et noorelt ja kiiresti strateegia asemel
on tööl edu tagamiseks olulisem õpingute ajal erialase töökogemuse omandamine. Autorid osutavad võimalusele, et pausid õppimises ja õppimise ajal
töötamises võivad olla õppurile lõppkokkuvõttes isegi kasulikud.

1.5. Enesemääratlusteooria
Kõrgkoolist väljalangemist on seostatud ka motivatsiooniliste põhjustega.
Tänapäeva psühholoogia üks tunnustatumaid teooriaid inimeste motivatsioonist on enesemääratlusteooria (self-determination theory; vt Ryan & Deci
1985; Deci & Ryan 2000). Nimetatud teooria kohaselt otsivad inimesed
endale aktiivselt mõtestatud rakendust, et tunda end kompetentse, autonoomse ning kaaslastega seoses olevana. Kui tekivad takistused eneseteostusel, püüavad inimesed muuta oma käitumist ning keskkonda. See teooria
võimaldab selgitada inimeste käitumist eri valdkondades, kaasa arvatud õppimisega seotud tegevuste ja sündmuste seletamisel.
Ka enesemääratluses kõrghariduse kaudu võivad ilmneda takistused, mida
õppija püüab ületada. Need takistused võivad olla väga erinevad – majanduslikud, akadeemilised või hoopis perekondlikku laadi. Püüdlusi korrigeerida
eluteed ja sellega seotud otsustusi ei pea vaatama destruktiivsena või justkui
põgenemisena – pigem võiks selles näha positiivset, nt aktiivsust leida enda
jaoks uusi väljakutseid ja võimalusi. Enesemääratlusteooria rõhutab maailmavaadet, mille kohaselt inimesed on oma elutee kujundamisel aktiivsed.
Kõrghariduse omandamist tervikuna saab vaadelda kui üliõpilaste püüdlust tunda end kompetentse, autonoomse ning kaaslastega seoses olevana.
Integratsioon kõrgkooli või õppekavaga tähendabki seda, et üliõpilased
tunnetavad enda jaoks tekkivate seoste vajalikkust. Enesemääratluse võima-
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luste vähesuse üheks esimeseks sümptomiks võib pidada huvi puudumist või
selle nihkumist mujale, mille tulemuseks on muutused õppetöös, sh õpingute
katkestamine.
Enesemääratlusteooriast tulenevalt on endale sobiva rakenduse otsimine
inimese loomulik püüdlus. Tinto integratsiooniteooria eeldabki vaikimisi
seda, et üliõpilase enesemääratlus on selleks motivatsiooniliseks aluseks,
mis hakkab teda siduma õpingute ja kõrgkooliga. Enesemääratlus võib olla
ka tegur, mis seob üliõpilast näiteks töö või perekonnaga ja viib ta otsesest
õppimisest kaugemale.
Kui vaadelda kõrgkoolis toimuvat protsessina, siis selgub enesemääratlemise tingimuste olemasolu või puudumine alles siis, kui inimene omab
reaalseid eneseteostuskogemusi. Kogemused tekivad interaktsioonis keskkonnaga, nende kulgu on raske ette ennustada. Eneseteostust mittesoosivaid
tingimusi võidakse püüda muuta või nendest isegi vabaneda. Enesemääratlemise motivatsioon on seotud enda samastamisega mingi rolli või grupiga.
Õppetöö katkestamine on selles mõttes seletatav enesemääratlusteooria
kaudu kui õppekavaga seotusest vabanemine ning uute võimaluste otsimine
ning on positiivne selles mõttes, et osutab vajadusele ja võimalustele jätkata
teisiti kui seni.

2. Õpingud katkestanud üliõpilase iseloomustus
Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi uurimisrühm tegi 2015. aastal ESF-i
programmi „Kõrghariduse katkestanute haridustee jätkamine – TULE” raames uuringu „Haridustee valikud ning õpingute katkestamise asjaolud Eesti
kõrghariduses” (vt Must, Must, Täht 2015). Uuringu üks eesmärke oli selgitada üliõpilaste küsitlemise teel välja haridustee katkemise asjaolud, nagu
eksmatrikuleeritud või siis akadeemilise puhkuse võtnud üliõpilased oma
õpingutes tekkinud pausi ise põhjendavad. Katkestanutest täitis elektroonilise
küsimustiku 946 ja akadeemilisel puhkusel olijatest 1304, kokku 2250 isikut.
Esitame siinkohal mõned olulisemad tulemused. Keskendume subjektiivsetele asjaoludele, millega üliõpilased põhjendasid õppekava valikut ja õpingute peatumist (seoses akadeemilise puhkusega) või katkemist.

2.1. Õpingute alustamise põhjendused
Nii kõrgkooli lõpetamine kui ka õpingute katkestamine võivad olla tihedalt
seotud sellega, miks kõrgkooli üldse tuldi. Siin on väga erinevaid põhjusi.
Toome ära mõned iseloomulikumad vabavastused, kirjapilt on muutmata.
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On ootuspärane, et tudengid põhjendavad oma õppima tulekut ja eriala valikut huviga õpitava vastu.
* Mulle meeldib see eriala ja naudin sellel alal töötamist.
* Isiklikud huvid tehnoloogias, enesearendamine.
* Eriala oli huvitav ja tol hetkel tahtsin ülikoolimaalimas jätkata.
* Mind paelub see eriala.
* Olen terve elu soovinud sel erialal töötada.
* See on minu elu eesmärk.
* Tahtsin, et minu hobist saaks töö.
* Eluunistus.
* Minu tugevamad annid on sel alal.

Senine töökogemus kui valiku kriteerium oli sageli esindatud:
* Töötan projekteerijana, seega on kõrgharidus vajalik.
* Soovisin jätkata 1995. a katkenud ja erinevatel aastatel katkendlikult jätkatud õpinguid, kuna töötan valdkonnas 1990ndatest alates.
* Tahtsin oma erialaga sarnases valdkonnas saada kõrghariduse, et laiendada ja süvendada teadmisi.
* Töötan ametikohal, kus kõrgharidus on vajalik.
* Töötan valitud erialal, kuid puudub teoreetiline baas.
* Loogiline jätk senisele haridusteele ja töökogemusele.

Ka karjääri planeerimine kui valikut mõjutanud tegur on oluline:
* Võimalus kindlalt töö leida ja leib lauale saada.
* Tahtsin saada kõrgemat kvalifikatsiooni.
* Tahtsin valdkonnast rohkem teada saada süvitsi ja plaanisin kunagi ka enda
äri alustada.
* Läksin lihtsalt paberit tegema, kuna teadmised olin ammu juba töö käigus
omandanud ja koolist midagi juurde ei saanud.
* Eelmisi kõrgharidusi toetav karjäärivalik.
* Aastal 2000 oli omandatud 4. a baka. kraad, mis võrdsustati magistriga.
Kuna töötasin riigiasutuses, soovisin mag. kraadi taotleda, et suurendada
sissetulekuid.
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* Puudus politseiline haridus ning et edasi karjääriredelil minna, pidin juurde
õppima.
* Jõudsin otsusele karjääri planeerimise tulemusena, mitte karjäärinõustamise tulemusena.
* Karjäärinõustamisvajadus on juhul, kui endal plaan puudub.

Õppima võidakse tulla ka üsna juhuslikel asjaoludel:
* Olin tol ajal töötu.
* Mul oli eraeluline kriis ja õppima minek tundus andvat uusi perspektiive.
* Ei tahtnud veel täiskasvanuks saada ja igapäevasele tööle minna.
* See on lihtne mässumeelsus moraalitu ja tühja töö vastu. Muusikas võib
rahulikult rääkida
esteetikast, pangatellerina seda teha ei saa...
* Tundus toona loomuliku jätkuna keskkoolile.
* Vanemate nõudmisel.
* Kuna mõtlesin et vahet pole mida õpin, küll meeldima hakkab.
* Ei olnud kindlat valikut, valisin suhteliselt ükskõikselt.
* Oli vaba aega ja tahtsin midagi uut õppida.
* Sest sain sisse.
* Vajasin täielikku muutust.

2.2. Õpingute peatamise või katkestamise põhjendused
Õpingud võivad peatuda ja katkeda eri põhjustel. Sageli on siin ka kattuvus,
st põhjused võivad olla omavahel seotud. Õpingute peatumise või katkestamise tüüpiliste formuleeringute leidmiseks tehti faktoranalüüs peakomponentide meetodil, mis võimaldas kirjeldada kuut peamist motiivi.

Huvi kadumine:
* Valitud õppekava ei olnud huvitav.
* Avastasin, et olin valinud vale eriala.
* Ma ei tundnud, et õpingutega saavutan enda jaoks midagi olulist.
* Õppimishuvi kadus.
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Raskused õpingutes:
* Akadeemilised võlgnevused kuhjusid liiga suureks.
* Õppimine osutus minu jaoks liialt raskeks.
* Tekkisid rahalised raskused.
* Tervislikel põhjustel.

Rahalised raskused, tervis ning akadeemilised raskused võivad olla omavahel
tihedalt seotud.
Töötamine segab:
* Leidsin hea töö.
* Tekkis konflikt õpingute ja töö vahel.
* Saavutasin piisava teadmiste taseme.

Kui tudeng leiab sobiva ja hea töö, võib see tähendada ka kogemist, et seni
omandatud teadmistest piisab.
Raskused juhendajaga:
* Ei suutnud õigeaegselt lõpetada lõpu-, magistri-, doktoritööd.
* Oli raske leida lõputöö/magistritöö/doktoritöö head juhendajat ja/või teemat.

Õpingud võivad peatuda ka seetõttu, et üliõpilane ei leia sobivat teemat ja
juhendajat.
Isiklik elu:
* Perekondlikel põhjustel (lapse sünd/hooldus, vajadus haige pereliikme eest
hoolitseda).
* Kaitseväkke minek.
* Isikliku elu sündmused hakkasid takistama õppimist.

Faktor ühendab esmapilgul väga erisuguseid põhjusi – lapse sünd ja kaitseväkke minek –, kuid ühendav tegur nendes on isiklik elu. Faktor osutab,
et isikliku elu kui õpingute katkemise/peatumise põhjused erinevad näiteks
õppimisest või töötamisest tulenevatest põhjustest.
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Õpingud mujal:
* Õpingute tõttu teises kõrgkoolis.
* Tahtsin maailma näha.
* Soovisin põhjalikumalt süveneda õpingutesse.

Faktori moodustumine näitab, et soov maailma näha ning põhjalikum süvenemine on midagi samatähenduslikku teises kõrgkoolis õppimisega. Teise
kõrgkooli minek võib olla sootuks midagi muud, kui rahulolematus senise
kõrgkooli või haridusteega, pigem näitab teise kõrgkooli eelistamine avatust
muudele õppimisvõimalustele.

2.3. Õppetöö peatanud või katkestanud üliõpilaste tüpoloogia
Eelnevalt rühmitasime faktoranalüüsi abil muutujaid, kirjeldamaks õppetöö
peatumise või katkestamisega seotud asjaolusid. Nüüd rakendame klasteranalüüsi (K-keskmiste meetodil), mis võimaldab rühmitada vastajaid nende
sarnasuse alusel. Meetodi rakendamise eesmärk on eristada etteantud tunnuste omavaheliste seoste mustri alusel võimalikult homogeensed tüübid.
Kasutatud meetodi korral moodustatakse klastrid isikute eukleidilise kauguse
alusel tunnusruumis. Kuna eristasime kuut tegurite rühma (faktorit), mis seostuvad õpingute peatumise või katkemisega, siis seadsime eesmärgiks kuue
klastri eristamise. Selline tüpoloogia aitab mõista, kuidas vastajad koonduvad
rühmadesse vastavalt oma õpingute peatumise või katkemise asjaolude sarnasusele. Nende rühmade iseloomustamiseks kasutame tinglikke eesnimesid
kui prototüüpe, et hõlbustada analüüsi tõlgendust ja mõistmist.
Ott: Iseloomulik on huvi kadumine õpitava vastu ning raskused õppetöös.
Teda ei sega õppimast töötamine, tal pole probleeme ka juhendaja ega lõputööga. Näited tudengite vastustest:
* Ma ei tea, mida ma tegelikult teha tahan, ei suuda otsustada.
* Kadus õppimise mõnu, see asendus häiriva kohustusega tähtaegselt kodutöid/arvestusi sooritada.
* Valdkond oli liialt raske, pidin ennast eelkõige valdkonna elementaarsetes
metoodikates kurssi viima.

Grupi tähistamiseks valisime mehenime, sest selles grupis domineerivad
mehed (meeste osatähtsus on 1,9 korda suurem kui valimis keskmiselt).
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Vanuselt on Ott võrreldes teiste rühmadega kõige noorem (keskmine vanus
25 aastat).
Jürka: Õpingute peatumise või katkestamiseni on viinud tööga seotud asjaolud. Probleeme pole neil juhendaja või lõputööga, probleemiks pole ka
huvide muutumine. Jürka probleem on õppetöö ja palgatöö ühildamine.
* Täiskohaga töö erialaga mitteseotud asutuses.
* Konflikt õpingute ja töö vahel, ei suutnud leida aega ega suutnud end kokku
võtta, et sooritada mahukas ning raske aine eksam.
* Peret omades PEAB tööl käima, doktoranditoetust ei maksta kõikidele, see
ei ole ka piisav.
* Olen õpingute algusest saati töötanud 1,5 koormusega ja õppinud päevases
õppes.

Rühmas domineerivad mehed – osatähtsus 1,8 korda suurem valimi keskmisest.
Ets: Esiplaanil on raskused juhendaja või lõputööga, mille kõrval on ka
huvide muutus, töö või pereelu. Etsil otseselt muid õppimisega seotud raskusi pole.
* Ajapuudus. Täiskohaga töö, väike laps ja kool: kolmes kohas endast maksimumi anda pole võimalik. Lisaks jäi lõputöö hea teema puudumise taha. Kui
ikka head teemat pole, siis ‘ära tehtud’ tööle enda nime alla ei kirjuta.
* Juhendajate suutmatuse tõttu kokku leppida, mida/kuidas doktoritöö jaoks
edasi minna, kaotasin ma kaks aastat õpinguteks ettenähtud ajast.
* Doktoritöö juhendaja ei ole võimeline juhendama.
* Põhipõhjus oli doktoritöö, mis vajas rohkem aega, kui eeldasin.
* Ei leidnud lõputöö juhendajat, seega läksin lisa-aastale ja ka tööle. Siis jäin
lapseootele ja lõputöö tegemine pikenes veelgi.

Rühmas on mehi pisut rohkem kui valimis tervikuna (meeste osatähtsus 1,1).
Nimi Ets on valitud seepärast, et üliõpilase sooline kuuluvus poleks selgelt
rõhutatud, sest rühmas on nii mehi kui ka naisi.
Ano: Rühma moodustavad tudengid, kellel on raskusi eelkõige lõputöö või
juhendajaga. Muud põhjused on tagaplaanil. Erinevus Etsist on selles, et
muid õppimisega seotud raskusi pole.
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* Juhendaja osutus ebakompetentseks ja tuli vahetada teemat.
* Teadustöö jaoks andmete kogumine on olnud ajamahukas ning see oli ette
teada, et nominaalajaga ei jõua doktorantuuri lõpetada.
* Doktoritöö juhendaja ei ole võimeline juhendama.

Ano on teistest rühmadest kõige vanem. Nimi Ano on kasutusel sellepärast,
et sooline kuuluvus poleks esiplaanil, sest rühmas on meeste ja naiste arv
suhteliselt tasakaalus (suhe 1,1 meeste kasuks).
Mari: Õppimine on peatunud või katkenud seoses isikliku elu ja perekonnaga. Muud tegurid ei ole aktuaalsed.
* Elukorralduse muutus ja lapsukese sünd.
* Doktoranditoetusest ei ole võimalik ülal pidada lastega peret. Töötamine
ei võimalda täiskoormusega doktorantuuri lõpetamisele pühenduda. Laste
saamise iga ja doktorantuuri aeg miskipärast sageli naisterahvastel kattub...
* Olin kahe alla 2-aastase lapse ema. Olin laste kõrvalt jõudnud ära teha kõik
vajalikud ained, kuid aega ja energiat lõputöö kirjutamiseks lihtsalt ei olnud.
Kõigele lisaks olin valinud ka võib-olla et liiga keerulise lõputöö teema.

Nimi Mari osutab selgelt naistele, kelle osatähtsus antud rühmas on 1,9 korda
suurem kui valimis tervikuna.
Alice: Rühma moodustav tegur on väga selge – soov minna õppima mujale,
õppida juurde midagi uut. Kõik muud võimalikud asjaolud, mis võiksid viia
katkestamisele, on tagaplaanil.
* Otsustasin enne lõpetamist semestri välisülikoolis õppida.
* Õppisin välismaal, seejärel läksin tööle.
* Otsustasin minna vahetusüliõpilaseks.
* Partneri leidmine välisriigis ja hiljem seal kooli sisseastumine.
* Olin kevadsemestri välismaal vahetusüliõpilasena ning kuna minu erialal
saab teha lõpueksamit ainult korra aastas, siis ma olin sunnitud võtma akadeemilise puhkuse.

Naisenimi osutab, et antud rühmas domineerivad naised, kelle osakaal ületab
1,4 korda valimi keskmist.
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Eelkirjeldatud üliõpilaste tüüpe esineb vaadeldavates akadeemilisel puhkusel
olevate ning õpingud katkestanud üliõpilaste rühmades erinevalt. Katkestanutest pea pooled (48,4%) kuuluvad rühma Jürka või Ott, see tähendab, et
nad on õpingud katkestanud seoses tööga või on noorelt tulnud kõrgkooli,
aga ootused pole vastanud tegelikkusele ja huvid on mujal. Akadeemilisel
puhkusel olijatest enam kui pooled (53,3%) kuuluvad rühma Mari või Ano,
sest nad on akadeemilisel puhkusel seoses isikliku elu sündmustega või seetõttu, et lõpetamine on kuidagi takerdunud. Ülejäänud kahe tüübi (Alice ja
Ets) puhul pole rühma piirid niivõrd selged. Alice on mõlemas rühmas suhteliselt vähe esindatud – alla 10% – kuid pigem on ta akadeemilisel puhkusel
kui katkestanu. Teise kõrgkooli siirdujad ja maailma näha soovijad võtavad
pigem akadeemilise puhkuse kui katkestavad õpingud.

3. Kokkuvõtteks
Õppetöö katkemisele viiva haridustee analüüs näitas, et selle seletamiseks on
kohane rakendada V. Tinto (1975, 1993) integratsiooniteooriat ning R. Ryan
ja E. Deci (1985; vt ka Deci ja Ryan 2000) enesemääratlusteooriat (vt joonis 1). Sellest vaatenurgast ei ole õppetöö katkemine üliõpilase ebaõnn, vaid
üks etappe tema enesemääratluses.
Taolisi tsükleid võib elukestvas õppimises olla mitmeid. Kui vaadelda
sündmusi ajateljel, siis mingi õpinguetapi eelduseks on inimese ootused ja
kavatsused, miks vastavat eriala või õppimist on vaja. Ning loomulikult on
olulised eeldused, vahendid ja tingimused, et soovitu realiseeruks. Õppur
määratleb ennast mingi eriala õppimise kaudu, et tunda end ühiskonnas
autonoomse, kompetentse ning teistega seoses olevana. Järgmiseks oluliseks
teguriks, mis hakkab mõjutama õppuri enesemääratlust, on tema õppimise
käigus tekkivad akadeemilised kogemused. Kõrgkoolikogemustel on võtmetähtsus Tinto integratsioonimudelis. Mudeli esmaversioonis (Tinto 1975)
see rõhuasetus puudus, kuid mudeli arenduses edaspidi omandasid kogemused keskse tähenduse (Tinto 1993). Kõrgkoolikogemuste all peetakse
silmas nii õppetööga seotud akadeemilisi (suutlikust täita akadeemilisi nõudeid ning nende täitmisest tulenevaid võimalikke mõjusid tudengi enesekohastele hoiakutele) kui ka sotsiaalseid kogemusi – suhteid õppejõudude ja
kaasüliõpilastega. Kogemused on aluseks enesemääratluse täpsustumisele.
Täpsustumine tähendab uute väljakutsete ja võimaluste teadvustamist ning
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eluplaanide korrigeerimist, sh õppimise jätkamisel, peatamisel või katkestamisel.
Akadeemiline puhkus või õpingute peatumine. Akadeemiline puhkus
on seaduslikult lubatud viis üliõpilase vabastamiseks teatud perioodiks õppeja teadustöö kohustustest. Akadeemilist puhkust saab võtta tervislikel põhjustel, lapse hooldamiseks või kaitseväeteenistuse läbimiseks. Akadeemilist
puhkust on võimalik võtta ka motiveerimata asjaoludel (omal soovil), mis
tihtipeale on seotud akadeemiliste raskuste või võlgnevuste ja nende likvideerimisega. Mõned üliõpilased kasutavad akadeemilise puhkuse võimalust korduvalt. Statistilises plaanis on keskmiselt üks akadeemilise puhkuse
võtmise episood kahe tudengi kohta.
Väljakukkumine vs. katkestamine. Longituuduuringud on näidanud, et
tänapäeval on haridusteelt lõplik lahkumine oluliselt harvem sündmus kui
õpingute katkestamine. Elukestva õppimise vaatenurgast on katkestamine,
tähistamaks õppesuhte lõppemist enne õppekava nõuete täitmist, sisuliselt
kindlasti õigem termin kui väljakukkumine. Õpingud võivad katkeda kõikidel õppetasanditel ja kõikides õppesuundades. Õpingute katkestamine on
soospetsiiﬁline: eelkõige katkestavad õpinguid meesüliõpilased. Enam kui
kolmandik nendest, kes katkestab õpingud, jätkab keskmiselt mõne kuu möödudes, vahetades kas õppekava või kõrgkooli. Kordusõpingud näitavad seda,
et õppijad deﬁneerivad ümber oma seose haridusega. Õpingute jätkumise
tüüpiline tee on minek samasse kõrgkooli, kus eelnevalt õpitud. Üldjuhul
õpitakse ka samasuunalist eriala.
Kordusõpingud on tüüpiline õpingute tee kõrghariduses ka pärast seda,
kui õpingud on jäänud pooleli. Ka magistri- ja doktoriõpe on korduv kõrgkoolis õppimine, ent see toob tudengid eelkõige avaõiguslikesse ülikoolidesse ning peamiselt neid, kelle eelmine õppimine on olnud edukas, st nad
on lõpetanud vajalikud eeldusõpingud ja neil on vastav kraad. Õpingud
katkestanud üliõpilast ei oleks mõistlik vaadelda kusagilt väljalangenud
või ebaõnnestunud isikuna. Tänapäevane valikute ja tingimuste paljusus ja
samaaegus korrigeerib paratamatult eluplaane. Tüüpiline on see, et mingid
õpingud katkevad, et asenduda teistega, õpingute täielik lõppemine on pigem
äärmuslik kui tavapärane.
Kogemused. Üliõpilase üks olulisemaid kogemusi on tema akadeemiline edu. Kuid üliõpilaste kogemused kujunevad ka teiste allikate põhjal. See
uurimus näitas, et vastavalt V. Tinto teooriale on õppetöö käigus tekkivatel
emotsionaalsetel kogemustel oluline mõju sellele, kuidas areneb tudengi järgnev haridustee. Õppimise käigus võib tekkida arusaam, et esialgsed ootused
õpitava suhtes olid teistsugused, kui seda näitas tegelik kogemus. Õppetöö
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peatumine on sageli põhjustatud pigem mitteakadeemilistest kui akadeemilistest teguritest. Esmapilgul võib kõrgkool tähendada akadeemilist keskkonda, kus esmatähtis on õppetöö, eksamid ning tudengite suhted õppejõududega. Emotsionaalsete kogemuste kujunemisel on olulised ka tudengite
omavahelised suhted.
Kuigi üliõpilastee alguses võib valitud eriala (või kõrgkool) näida õppurile
sobivana, siis õppimise käigus võib selguda midagi muud. Tegurid, mis võivad üliõpilase kõrgkoolist ära viia, ei pruugi olla õppeprotsessi alguses nähtavad ja selged. Üliõpilase enda ja talle avanevate võimaluste ulatus selgub
alles õppimise käigus kogemuslikul teel. Kui võimalused ei ole ootuspärased,
võidakse hakata otsima uusi, endale sobivaid lahendusi nii õppetöö puhul
(peatumine, katkemine) kui ka eluga toimetulekuks tervikuna (perekonna
loomine, tervis, tööalane rakendus). Deci ja Ryani (1985, 2000) järgi püüdleb
inimene oma tegevustes selle poole, et tunda ennast iseseisva, kompetentse,
autonoomse ja kaaslastega seotuna. Nii peame vaatlema ka üliõpilast, kes
alustab õpinguid kõrgkoolis. Eneseteostuse aktiivsuses ja sihipärasuses on
kindlasti suured individuaalsed erinevused, kuid ei ole mingit alust eeldada,
et õpingud oleksid midagi juhuslikku, ettekavatsematut või sootuks irratsionaalset. Üliõpilase õpingud kõrgkoolis, sh suhted kaaslastega, kujundavad ja
mõjutavad tema enesemääratlust. Samas, õpingute mõttekus üliõpilase jaoks
või täpsemalt – õpingute mõttekus teatud erialal, kõrgkoolis ja tingimustes
võib ajas muutuda. Õpingud katkestanud üliõpilaste spetsiiﬁka seisneb selles,
et nad on oma seose puhul õppetööga emotsionaalselt tundlikud. Huvi kadumine või õppetöö mittemeeldimine on näitajad, mis osutavad emotsionaalse
seose nõrgenemisele. Õppetööga seotud emotsionaalse kogemuse erinevus
eristab akadeemilise puhkuse võtmist õppetöö peatumisest. Kahe üliõpilasrühma erinevus on suhteliselt väike põhjendustes, mis osutavad perekonnale,
tööle või tervisega seotud asjaoludele. Perekond, tervis ja töö on tegurid,
mis võivad viia nii õppetöö peatumise (akadeemiline puhkus) kui ka katkemiseni. Erialaõpingute jätkamise huvi ja motivatsiooni roll on erinev, sest
nad osutavad sügavamatele muutustele üliõpilase enesemääratluses ja üliõpilase kõrgkooliintegratsioonis. Huvi kadumine õpitava vastu on üks selgemaid näitajaid, mis eristab õppetöö peatamist selle katkestamisest. Õppetöö
peatumine akadeemilise puhkuse ajaks ei puuduta ilmselt niivõrd üliõpilase
enesemääratlust, akadeemilise puhkuse võtmine ei tähenda veel kvalitatiivset
korrektuuri senistes eluplaanides.
Üliõpilase enesemääratluse korrektsiooni mõjutab olulisel määral majandusliku toimetuleku kogemus.
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Harilikult peatavad või katkestavad õpingud tudengid, kellel on tekkinud kõrgkooli kõrvale teised alternatiivsed huvid ja seosed. Uute rakenduste
tekkele aitavad osaliselt kaasa probleemid ja raskused õppetöö valdkonnas.
Üliõpilane ja töö. Enamik üliõpilasi töötab ja teeb seda majandusliku
toimetuleku saavutamiseks. Kuid üliõpilased ei taju töötamist kui vastandit
õppimisele, pigem nähakse töötamises vajalike kogemuste saavutamist erialases mõttes. Nii akadeemilisel puhkusel olevate kui ka õppimise katkestanud üliõpilaste jaoks on töötamine pigem areng, mitte niivõrd õppetöö pidur
selles mõttes, et see takistab õppekava läbimist nominaalajaga, põhjustab
õppetöölt puudumist jmt. Paljud üliõpilased töötavad juba enne õppima asumist, osa asub tööle õppimise ajal. Ent kõik see, mida töö endaga kaasa toob,
sh pikemas perspektiivis, selgub alles siis, kui tööd ja õppimist on püütud
ühildada. Üliõpilase ja töö vahekorda on mõistlik vaadelda samuti tööhõive
perspektiivist. Kivinen ja Nurmi (2014) osutasid vajadusele analüüsida kriitiliselt kõrghariduse omandamise strateegiat kõrgkoolilõpetajatele tööhõive
tagamise vaatenurgast. Nad osutasid, et tööalase rakenduse saavutamiseks
ei ole oluline kõrgkooli läbimine noorelt ja kiiresti, vaid pigem on õpingute
käigus vaja omandada töökogemus.
Strateegia noorelt ja kiiresti võib tagada vastuvõtu ja õppekohtade komplekteerimise kõrgkoolis, ent mitte kõrgkoolis püsimise. Eesti oludes osutab
üliõpilaste massiline töötamine õppimise ajal mitte üksnes majanduslikule
paratamatusele, vaid ka sellele, et töötamine võib olulisel määral täiendada
õppimist. Õppetöö katkestamisele viib töö, mida tehakse tõepoolest vaid raha
teenimise eesmärgil ja millele intensiivne pühendumine on osutunud oluliseks eneseteostuse vahendiks. Kõrgkooli läbimine noorelt ja kiiresti seostub õppetöö katkemisega vähemalt kahel asjaolul. Nooremana tehtud õppekava valik võib olla pinnapealne ning õppetöö käigus võib tekkida kogemus,
et õpitav tegelikult ei huvitagi ning üliõpilane ei näe teed, kuidas vastuolu
lahendada. Teiseks, üliõpilastel on vajadus leida endale sissetuleku tagamiseks töö ning ka siin on võimalused piiratud. Valikukogemuste nappus
võib viia töösuhteni, mis hakkab õppimise üle domineerima.
Õppimine kõrgkoolis on protsess. Nii õpingud katkestanud kui ka peatanud
tudengid kirjeldavad õppima asumist kui positiivset enesemääratlust kõrghariduse kaudu. Kindlasti on üliõpilaste vahel erinevused enesemääratluse
selguses siis, kui nad õppima asuvad. Õppimine kõrgkoolis hakkab enesemääratlust mõjutama. Tegelikud kogemused võivad hakata kõigutama ja
muutma esialgseid lootusi ja kavatsusi. Võib selguda, et enesemääratlus
valitud eriala kaudu on keerukas.
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On tähelepanuväärne, et meie leid, mille kohaselt õpingud katkestanud
ning akadeemilisel puhkusel olevate üliõpilaste rühmad eristusid nii sotsiaalse kui ka akadeemilise integratsiooni alusel, on kooskõlas V. Tinto
integratsiooniteooriaga. Üliõpilase pühendumine tööle võib endaga kaasa
tuua muutused enesemääratluses. Tõsised töised suhted, kasvõi üksnes teenistuse eesmärgil, võivad kaasa tuua huvide suuna, õppimise motivatsiooni
ja laiemalt tulevikuperspektiivide muutumise.

Lõpetuseks
Kõrgkoolide tegelik huvi õppijate eripära vastu on paratamatu, kui tahta
saavutada suuremat seost tudengitega. Tudengid liiguvad ja otsivad võimalusi ja tingimusi, millega nad paremini sobituksid. See, mis on vajalik, on
mõlema poole suurem paindlikkus õppimisvõimaluste loomisel ja kasutamisel. Kõike seda, mis on seotud õppekavade arenduse, õppekvaliteedi
parandamise ja üliõpilastele mõeldud toetussüsteemide arendamisega, saab
vaadelda kui kõrgkoolide tegevust üliõpilastele sobivate võimaluste loomisel.
Siin on olulised vähemalt kaks tahku. Institutsioonide tegevus on suhteliselt
aeglane, olgu selleks õppekavade muutmine, õppetöö ümberkorraldamine
või vastuvõtutingimuste muutmine. Minimaalne ühik muutmiseks on aasta,
ent muutuse efekt ilmneb alles aastate pärast. Muutused toimuvad pidevalt
kõigis kõrgkoolides, mistõttu ühe või teise muutuse efekt konkreetses kõrgkoolis sõltub ka teiste muutustest. Ilmselt on võimatu, et nii üliõpilased kui
ka kõrgkoolid näeksid ette ja saaksid arvestada kõiki võimalusi, on palju
muid, õpingute puhul olulisi tegureid, mida ei saa ei üliõpilased ega kõrgkool
kontrollida ega ette näha.
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ÕPPIMIST TOETAVA AINEKAVA
VÄLJATÖÖTAMISE PÕHIMÕTTED
AUTOMAATRELVA BAASÕPPE NÄITEL1
Allar Eesmaa, Svetlana Ganina

ÜLEVAADE. Artiklis tutvustatakse väljundipõhise automaatrelva baasõppe ainekava loomist Eesti Kaitseväes. Uuringu eesmärk oli töötada välja automaatrelva
baasõppe ainekava ja hinnata selle rakendamise tulemuslikkust, arvestades, et pärast
edukat õpet oleks laskur valmis osalema lahinglaskmistel.
Artiklis keskendutakse etappidele, mida tuleb läbida ainekava koostamisel. Samuti
kirjeldatakse hindamiskriteeriumite väljatöötamise protsessi, et hinnata automaatrelva
baasõppe ainekava õpiväljundite saavutamist. Eksperimentaal- ja kontrollrühma võrdluse alusel tuuakse välja uue automaatrelva baasõpe mõju õpitulemustele. Lisaks sellele kirjeldatakse ainekava osi ning hinnatakse selle toimimise tulemuslikkust.
Uuringu tulemused näitavad, et relvaõppes on vaja õpetada peale laskeoskuse veel
ohutut ja tõhusat relvakäsitsemist. Ainekava katsetamise tulemusel saavutas eksperimentaalrühm kahe õpiväljundi puhul (ohutus ja tõhusus) statistiliselt oluliselt parema
tulemuse kui kontrollrühm. Samuti näitavad uuringu tulemused, et instruktori roll
õpetamisel on väga oluline: instruktorite väljaõpe ja kogemus mõjutavad ainekava
omandamise lõpptulemust. Tõdeti näiteks, et instruktorite oskus kaasata õppureid
abikoolitajatena on vähene. Õppimiskeskset lähenemist õpetamisele pärsib kindlasti
õppejõudude vajadus kontrollida laskureid, et vältida ohtliku vea teket, sest ohutus
on relvaõppes ülitähtis. Samas tuleb rõhutada, et lahinglaskmistel, rääkimata tegelikus lahingukontaktis, ei suudeta kontrollida iga laskuri tegevust. Seetõttu tuleb instruktoritel hakata õppureid usaldama, alustades nende kasutamisest kontrollijatena.
Uuringu põhjal võib väita, et ainekavas kirjeldatud testid on ainult üks võimalus,
kuidas mõõta õpiväljundite saavutatust ja julgustada välja töötama uusi teste, mille
koostamisel on lähtutud kindlaks tehtud oskustest ja sõnastatud õpiväljunditest. Tähis
on see, et iga laskuri sooritust hinnataks personaalselt, kuna lahinglaskmistel peab
õppur tegutsema iseseisvalt (ohutult ja tõhusalt).
Märksõnad: automaatrelva baasõpe, ainekava, õppekava, ainekava hindamine,
ainekava arendamine, Kaitsevägi
Keywords basic rifle marksmanship training syllabus, syllabus, curriculum, curriculum evaluation, curriculum development, Defense Forces
Artikkel põhineb Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes 2016. aastal kpt Allar Eesmaa
kaitstud magistritööl „Automaatrelva baasõpe ainekava väljatöötamine ja selle rakendamise
tulemuslikkuse hindamine Kuperjanovi JVP näitel”.
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1. Sissejuhatus
Eesti riigikaitse alustala on rahva kaitsetahe koos riikliku eneseusu, eneseteadvuse ja eneseväärikusega, kus sõjalise tegevuse ennetamiseks kasutatakse
kõiki meetodeid. Eesti riigi ajateenistuse ja reservarmee olemasolu on üks
viisidest, kuidas kaitsevägi tagab riigi sõjalise kaitse2. Kuna ajateenistuse
mudel säilib3, on ajateenija ja tema õpetamise tõhusus otsustava tähtsusega
riigikaitseülesannete täitmiseks valmistumisel4.
Ajateenistus koosneb ühest väljaõppetsüklist, mis omakorda jaguneb
kursusteks. Kursuste toimumise alusdokument on kinnitatud väljaõppekava,
mille alusel koostatakse plaanid ja tunniplaanid.5 Eesti haridussüsteemis on
õppe aluseks õppekavad, mis vastavad haridustasemete kehtestatud nõuetele (haridusstandardile)6 ning mille alusel koostatakse õpetatavate ainete
ainekavad. Kaitseväe süsteem ei käsitle eraldi ainekavade koostamist, kuna
ainekava peetakse õppekava osaks7. See on loonud Kaitseväes olukorra, kus
relva-ja laskeõpe ei moodusta ühtset tervikut – ühtne automaatrelva baasõppe
alusdokument (ainekava) Eesti Kaitseväes ja Kaitseliidus puudub.
Selles artiklis kirjeldatakse väljundipõhise automaatrelva baasõppe ainekava loomist Kaitseväes. Uuringu eesmärk oli töötada välja automaatrelva
baasõppe ainekava ja hinnata selle rakendamise tulemuslikkust, arvestades,
et pärast edukat õpet on laskur valmis osalema lahinglaskmistel.
Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused:
1. Millised etapid tuleb läbida ainekava koostamisel?
2. Milliste hindamiskriteeriumite abil on võimalik hinnata automaatrelva
baasõppe ainekava õpiväljundite saavutamist?
3. Kuidas mõjutab automaatrelva baasõppe ainekava eksperimentaalrühma
õpitulemusi kontrollrühma õpitulemustega võrreldes?
4. Millistest osistest ainekava koosneb ning kuidas toimub selle tulemuslikkuse hindamine?

Riigikaitse strateegia 2010. Tallinn: Kaitseministeerium, lk 5–8.
Riigikaitse arengukava 2013–2022. 2013. Tallinn: Kaitseministeerium, lk 6.
4
Kütt, K.; Männiste, T. 2014. Kadettide arusaamad õppimisest ja õpetamisest. – KVÜÕA
toimetised, nr 19. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 124. [Kütt, Männiste 2014]
5
Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe eeskiri (VÕE) 2015. Tallinn: Kaitsevägi, lk 6–13.
[VÕE 2015]
6
Eesti Vabariigi haridusseadus. 23.02.1992. – RT 1992, 12, 192. § 2 lg 6, § 19 lg 1.
7
VÕE 2015. Lisa 1, lk 2.
2
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2. Teooria
Peatükis tutvustatakse, kuidas on reguleeritud Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu
väljaõpe ning selle analüüs, kavandamine ja hindamine. Põhiliselt keskendutakse ainekava kavandamisele, ülesehitusele ja hindamisele.

2.1. Väljaõpe
Kaitseväe põhimäärus8 sätestab väljaõppe eest vastutavaks ning selle korraldajaks väeliigi (maavägi, õhuvägi, merevägi) ja struktuuriüksuste ülemad.
Kuna Kaitseväe peastaap ja maavägi ühinesid, siis on peastaabi (täpsemalt
selle väljaõppejaoskonna) ülesanne korraldada maaväe väljaõpet9.
Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe reguleerimiseks on koostanud
väljaõppe eeskiri (VÕE), mis kirjeldab väljaõpet kui sõjaliste ülesannete täitmiseks vajalike teadmiste, oskuste, vilumuste, käitumisnormide, hoiakute ja
tegevuste omandamist10. Väljaõppe termin on sarnane haridusvaldkonnas
kasutatavaga: see on „õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste,
vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem”11. Erinevus seisneb eesmärkides ja õpet reguleerivates dokumentides.
Kaitseväe korralduse seadus sätestab Kaitseväe ühe ülesandena valmistumise riigi sõjaliseks kaitseks ja osalemise kollektiivses enesekaitses12. Tulenevalt eelnevast on VÕE eesmärk ette valmistada kaitseväelasi, kaitseliitlasi ja
üksusi sõjaliste ülesannete täitmiseks, kus rahuaja ülesanded peavad toetama
sõjaaja tegevust13. Eesmärgid tulenevad funktsioonikirjeldusest14, mis kajastavad tegevusi, mida peab pärast väljaõppe läbimist oskama. Funktsioonikirjeldused on üldjuhul üksustepõhised ega puuduta otseselt individuaalõppe
baasoskusi (näiteks automaatrelva käsitsemist ja laskeoskust).
Väljaõppe eeskirjas on lisatud, et individuaalset sõjalist väljaõpet reguleeriv dokument koostatakse eraldi15, kuid uuringu ajal (aprill 2016) ei olnud
seda veel tehtud. Olenemata sellest, mis väljaõppega on tegemist, peab
VÕE järgi kogu õppetegevus toimuma ainult kaitseväejuhataja kehtestatud
8
9
10
11
12
13
14
15

Kaitseväe põhimäärus. 24.07.2014. – RT I 29.07.2014, 5.
Ibid.
VÕE 2015, lk 3–4.
Eesti Vabariigi haridusseadus. 23.02.1992. – RT 1992, 12, 192. [Haridusseadus 1992]
Kaitseväe korralduse seadus. 19.06.2008. – RT I 2008, 35, 213.
VÕE 2015, lk 3–4.
VÕE 2015. Lisa 1, lk 2.
VÕE 2015, lk 3–4.
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väljaõppekavade alusel. Erandiks on Kaitseliit, kes peab oma väljaõppedokumendid Kaitseväega kooskõlastama. 16
Relva käsitsemise- ja laskeoskuse puhul on tegemist individuaalõppega,
baasoskusega ning on osa sõduri baaskursusest (SBK), mida reguleerivad sõduri baaskursuse17 õppekava ning osaliselt laskeväljaõppe eeskiri
(laskeharjutused)18. Baasväljaõppes omandatakse oskused sõjategevuses iseseisvalt hakkama saada.19 Relva- ja laskeõppe kohustus tuleneb seadusest20.

2.2. Väljaõppedokumendid
Väljaõppe eeskiri kirjeldab ajateenistust kui ühte väljaõppetsüklit, mis koosneb mitmesugustest kursustest. Kursustel täidetakse väljaõppeülesandeid,
mis on vajalikud kursuse eesmärgi saavutamiseks. Kursusel toimub nii
üksikkaitseväelaste kui ka üksuste väljaõpe, mis lõpeb alati hindamisega.
Kursuste toimumise alusdokument on kinnitatud väljaõppekava, mille alusel
koostatakse temaatilised plaanid ja tunniplaanid.21 Eesti haridussüsteemis on
õppe aluseks õppekavad, mis vastavad haridustasemete kehtestatud nõuetele (haridusstandardile)22 ning mille alusel koostatakse ainekavad. Selleks,
et mõista õppekava terminit ühtemoodi, on vaja dokumendid, mis käsitlevad
õppekava ja ainekava sisu erinevalt, ühtlustada.
2.2.1. Õppekava struktuur
Õppekavad sisaldavad Eesti Vabariigi haridusseaduse järgi hariduse sisu
määravaid kohustuslikke õppeprogramme, õppetööks ettenähtud ajakulu ning kohustuslikke teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide
kirjeldusi23. Õppekavade sisu võrdlemisel keskenduti sisulistele, mitte formaalsetele (nimi, pealkiri, kuupäev, koostaja jms) aspektidele. Alljärgnevalt on välja toodud erinevused kas mõiste käsitlemises või õppekavade
sisus. Neli dokumenti, mida võrreldi, on esiteks „Kaitseväe ja Kaitseliidu

Ibid., lk 4–7.
SBK – Sõduri baaskursus
18
LVÕE – Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri
19
VÕE 2015, lk 6–13.
20
Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo
kord. § 28, lg 3. 25.03.2003. – RTL 2003, 46, 677.
21
VÕE 2015, lk 6–13.
22
Haridusseadus 1992. – RT 1992, 12, 192. § 2 lg 6, § 19 lg 1.
23
Ibid., § 2 lg 6.
16
17
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väljaõppeeskiri”24, sest see reguleerib Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõpet; teiseks „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppekava statuut”25, kuna
tegemist on ainukese Kaitseväe struktuuriüksusega, mis on riigikaitseline
rakenduskõrgkool26 ja mille ülesanne on korraldada õpet; kolmandaks „Õppekava arendamise juhendmaterjal”27, ja neljandaks „Kõrgharidusstandard”28,
mis on Vabariigi Valitsuse määrus, kus on kajastatud õppekava termin.
Osaeesmärgid – VÕE käsitleb osaeesmärke kui õppeainete eesmärke. Teised dokumendid nimetavad neid õppeainete lühikirjelduseks (k.a õpieesmärkideks), kus sõnastatakse õppurile antavad teadmised, oskused koos selgitusega,
miks on see oluline. KVÜÕA statuudi järgi sisaldab lühikirjeldus lisaks eelnevale õppeaine alaosade nimetust, mahtu, toimumise semestrit, ja hindamisvormi29. Seega on õpieesmärk ja osaeesmärk sisult sarnased ning neid käsitletakse selles uuringus võrdsena. Õpieesmärk on üks osa lühikirjeldusest.
Funktsioonikirjeldused – VÕE järgi kirjeldavad need tegevusi, mida
õppur peab pärast väljaõppe läbimist oskama (õppeaine ülesanded). Funktsioonikirjeldus saadakse funktsioonianalüüsist. Analüüsitakse vastavat isikut või üksust käsitlevaid määrustike, eeskirju, tehakse küsitlusi jne. Teiste
dokumentide järgi on tegemist õpiväljunditega, kirjeldades õppimise tulemusel omandatavaid teadmisi, oskusi ja hoiakuid õppuri vaatenurgast. Õpiväljundiga kirjeldatakse minimaalset positiivset õpitulemust (lävendi pädevusi). Õpiväljundi sisu tuleneb vastava haridusastme üldistest õpiväljunditest
(haridusstandard), Kaitseväe vajadustest ning kaitseväelase kutsestandardist30. Kuna õpiväljundi termin on laiem, hõlmates ka teadmisi ja hoiakuid,
kasutatakse edaspidi seda. Kuna VÕE eeldab viidet funktsioonikirjeldusele,
tuleks õpiväljunditele lisada viide31.
Läbiviimise kord – VÕE ei täpsusta, mida selle all mõeldakse. Kuna
sõduri baaskursuse õppekava ei määra läbiviimise korda, siis võiks see tähendada, et ainete läbiviimise kord on väljaõppe planeerija korraldada. KVÜÕA
õppekava statuudi järgi koostatakse õppekava osana ainevoog, millega
VÕE 2015.
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppekava statuut 2015. Tartu: KVÜÕA nõukogu.
[Õppekava statuut 2015]
26
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste põhimäärus. 10.02.2014. – RT I, 19.02.2014, 6.
27
Rutiku, S.; Valk, A.; Pilli, E.; Vanari, K. 2009. Õppekava arendamise juhendmaterjal.
Tartu: Sihtasutus Archimedes. [Rutiku et al. 2009]
28
Kõrgharidusstandard. 18.12.2008. – RT I 2008, 57, 322. [KHS 2008]
29
Õppekava statuut 2015, lk 3.
30
Ibid., lk 1–2.
31
VÕE 2015. Lisa 1, lk 2.

24
25
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määratakse ära õppeaine toimumise aeg. Juhendmaterjalis antakse valikuvõimalused, kuidas õppekava rakendada. Kõrgharidusstandardis ei mainita
läbiviimise korda õppekava vajaliku osana.
Hindamismeetod ja -vorm – hindamiskriteeriumite mõõtmise viis. Hindamismeetodina (hindamisviisina) kasutatakse enam on kirjalikku või suulist
eksamit, esitlust, uurimistööd ja suulist ettekannet. Hindamismeetod lähtub
õpiväljunditest. KVÜÕA õppekava statuudis olev õppekava termin ei ütle, et
hindamismeetod peab olema, aga uurides statuudi õppekava näidise vormi,
siis on seal toodud mooduli (koosneb mitmest ainekavast) hindamisviisid
(hindamismeetodid). Ülejäänud käsitletud dokumendid hindamismeetodit ei
kajasta. Sõduri baaskursuse õppekavas on iga aine lõpus toodud hindamismeetodina välja test ning hindamisleht on lisatud õppekava lõppu. VÕE järgi
peavad individuaalse ja meeskondliku väljaõppe hindamiseks olema väljaõppekava lisades hindamislehed32.
Ainekava – VÕE leiab, et väljaõppekavas peab sisalduma ka ainekava33.
Teised dokumendid ei ütle ainekava kohta õppekavas midagi.
Käsitletud dokumentide võrdluse tulemusel saab väita, et õppekava struktuur on sarnane. Sisuline erinevus tuleneb ainekava käsitamisest õppekava
osana, mida kajastab ainukesena väljaõppe eeskiri.
2.2.2. Ajateenijate relva- ja laskeõpe
Sõduri baaskursuse (SBK) õppekavas on kaks eraldi ainet, mis on seotud
laskeoskuse arendamisega: relvaõpe ja laskeõpe34. SBK osaeesmärk on
baasteadmiste ja -oskuste omandamine lahinguülesannete täitmiseks ning
ülesanne jao käsitulirelvade õige ja ohutu käsitsemine35. Automaatrelvaõpe
koos laskeõppega sisaldab kokku 66 akadeemilist tundi (33+33)36. Mõlemad ained sisaldavad eraldi hindamist. Tähelepanu tuleb juhtida asjaolule,
et relvakäsitsemine ja laskeoskus on praktiline oskus, kus peaks olema rohkem praktilisi harjutusi, kuid vaadates tundide arvu, on nii klassitunnid kui
praktiline tegevus lasketiirus võrdse osakaaluga.
Kehtivas sõduri baaskursuse õppekavas kajastud relva- ja laskeõpe on
aegunud, mida tõendab see, et laskeharjutused ja laskeoskustest võetakse
VÕE 2015. Lisa 1, lk 6.
Ibid., lk 2.
34
Sõduri baaskursuse õppekava 2003. Tallinn: Maaväe staap, lk 30–41. [SBK õppekava
2003]
35
Ibid., lk 5.
36
Ibid., lk 12.
32
33
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Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskirjast (LVÕE)37, sõduri baaskursuse õppekavas on ettenähtud teistsugused harjutused. SBK õppekavast
võetakse peamiselt relvaõppe ja laskeõppe ajaline maht ning relvaõppe hindamisleht (kontroll-leht). Relvaõppe tundide andmiseks kasutatakse „AK-4
instruktori käsiraamatut”38 või automaadi Galil AR/SAR relvatunde39. Eraldi
relva-ja laskeõppe ainekava Eesti Kaitseväes ega Kaitseliidus ei ole.

2.3. Ainekava
Ainekava (syllabus) on kirjeldus õppeainest, sisaldades õppeaine formaalseid tunnuseid, õpiväljundite saavutamise viise ja hindamismeetodeid, sisu,
õppemeetodeid, õppematerjale, kirjandust jms. Kindlat ainekava vormistamise juhendit ega struktuuri ei ole Eesti Vabariigis kinnitatud, mis lubab
igal õppeasutusel kehtestada oma vormistusnõuded. Ainukesena kinnitab
Euroopa ainepunktisüsteem (European Credit Transfer and Accumulation
System, ECTS), et üks ainepunkt vastab 26 tunnile40. Haridusseadus41 ja
kõrgharidusstandard42 ei käsitle ainekava sisu. Järgnevalt võrreldakse ainekava käsitlevaid dokumente eesmärgiga teada saada, millistest osadest võiks
koosneda automaatrelva baasõppe ainekava.
2.3.1. Ainekava struktuur
Ainekava struktuuri võrreldi VÕE43, KVÜÕA õppekava statuudi44 ning õppekava arendamise juhendmaterjaliga45.
Õppeaine õpiväljundid on kajastatud kõigis eelmainitud dokumentides.
Kuigi VÕE järgi peavad teema ja tund olema seotud funktsioonikirjeldusega
(õpiväljundiga), siis teistes dokumentides seostatakse õpiväljundid pigem
hindamismeetodite ja hindamiskriteeriumitega. VÕE ei kajasta õppeaine
eesmärki ainekava kirjeldamisel, kuna ainekava on üks osa õppekavast,

Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri 2010. Tallinn: Kaitsevägi, lk 21–25
[Laskeväljaõppe eeskiri 2010]
38
AK4 Instruktori käsiraamat 2003. Tallinn: Maaväe staabi väljaõppejaoskond.
39
KVÜÕA instruktori käsiraamat 2002. Galil AR. Tartu: KVÜÕA õppevahendite jaoskond.
40
Rutiku et al. 2009, lk 5.
41
Haridusseadus 1992.
42
KHS 2008. – RT I 2008, 57, 322.
43
VÕE 2015.
44
Õppekava statuut 2015.
45
Rutiku et al. 2009.
37
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mitte iseseisev dokument. KVÜÕA statuudi ja juhendmaterjali käsitluses on
ainekava dokument, mis lähtub õppekavast. Suurim erinevus on hindamises.
Kui VÕE eeldab konkreetset hindamislehte (dokumendis kontroll-leht), siis
teised dokumendid kajastavad hindamismeetodit koos kriteeriumitega ehk
konkreetne hindamisleht puudub.
Kaitseväes puudub automaatrelva baasõppe ainekava. Sõduri baaskursuse
õppekava sisaldab ainekava osiseid, nagu ka laskeväljaõppe eeskiri. Võib
arvata, et ainekava puudumine pärsib väljaõppe korraldamist, kuna puudub
terviklik käsitlus, mida laskur peab enne lahinglaskmisi oskama. Selleks,
et koostada automaatrelva baasõppe ainekava, on vaja tutvuda ainekava eri
liikidega ja valida nendest sobilik.
2.3.2. Ainekava liigid
Õppe korraldamisel võib rõhuasetus olla kolmel aspektil: õppuril (sisendipõhine õpe), õppejõududel (protsessipõhine) või õppimisel (väljundipõhine)46.
Biggs kirjeldab neid eri fookusega küsimuste näol: milline on õppija, mida
teeb õppejõud ja mida teeb õppija. Esimeses kahes keskendutakse ainult
ühele poolele: kas õppur või õppejõud. Sisendipõhisel õppel nähakse õpetamist teadmiste edasiandmisena, mille tulemus sõltub õppurist. Protsessipõhisel õppel lähtub õppejõud oma oskustest, vastates küsimusele, kuidas
paremini õpetada. Väljundipõhises õppes määratakse õpetamisprotsessi alguses kindlaks oodatavad tulemused ning kogu edasine õpe on orienteeritud
sellele, kuidas tulemusi kõige paremini saavutada. Keskendutakse õpetamise
ja õppimise parandamisele, hõlmates nii õppurit kui õppejõudu.47
Väljundipõhisel õppel on mitmed positiivsed, aga ka negatiivsed aspektid48. Tugevaks küljeks võib pidada õppimiskeskset lähenemist, mis toob
kaasa õppuri teadlikkuse ja vastutuse kasvu, kuna õppe alguses teavitatakse
õppureid õpiväljunditest ja hindamise viisidest. Suurimaks ohuks võib pidada
väljundipõhise õppe ületähtsustamist, kus esmane ei ole õppeprotsess, vaid
rõhutatakse väljundeid ja hindamist. Ei tasu unustada, et tähtis roll on õppejõududel, õppuritel, õppemeetoditel, ajal, õppematerjalidel ja õpikeskkonnal.
Väljundipõhise õpetamise ja õppimise tunnuseks on see, et õppe planeerimisel lähtutakse kõigepealt õpetamise tulemustest (õpiväljunditest). Samuti

Rutiku et al. 2009, lk 9.
Biggs, J.; Tang, C. 2008. Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis. Tartu Ülikooli kirjastus,
lk 5, 13, 15–19. [Biggs, Tang 2008]
48
Rutiku et al. 2009, lk 10–11.
46
47
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peab õpe toimuma viisil, kus väljundid saavutab suurem osa õppureid, mis
tähendab õppurite kaasahaaramist õpitegevusse. Kolmanda tunnusena peavad
olema väljundid hinnatavad, eesmärgiga teada saada, kuidas õpitu on omandatud. Üldjuhul nõuab hindamine oskuse demonstreerimist.49
Laskeväljaõpe üldeesmärk on õpetada sõdurit tabama kuni 300 m kaugusel
olevat sihtmärki50. Ülejäänud laskeväljaõppe eeskirjas kajastatud oskused51
on olulised või väheolulised52. Laskuri üks kriitiline oskus on käsitseda relva
ohutult igas olukorras. Käsitulirelvadest laskmise ohutuseeskiri (OE 1.7)
sätestab üldised nõuded käsitulirelvadest laskmisel, kuid ainult kaks nõuet
konkreetselt laskurile. Esiteks ei tohi laskur hoida sõrme päästikul väljaspool
laskmist (vintraud suunatud sihtmärgile) ning teiseks tuleb pärast ohtlikku
viga relv kaitseriivistada ja suunata vintrauad sihtmärkide alale53. Tegemist
on väga konkreetse tegevusega, mis ei pane sõdurit ohutult mõtlema. Võib
arvata, et ei kehtiv laskeoskustest ega laskeharjutused mõõda laskuri ohutut
relvakäsitsemist piisavalt, kuna pärast iga seeriat (k.a laskeoskustestil) saab
laskemoon otsa ning salv jääb tühjaks. Selline tegevus on ohutu laskurile,
kuid ei harjuta teda laetud relvaga ohutult ringi käima. Kuna lahinglaskmistel ei suudeta tagada igale sõdurile järelevalvet (tulekontrollijat), peab
laskur omandama sõduri baaskursuse jooksul piisavalt hea relvakäsitsemise, et vältida lahinglaskmistel ohtlikke vigu. Rahvusvaheline praktikalise
laskmise ühing, kuhu kuulub kaitsejõudude spordiklubi54, rõhutab turvalist
relvakäsitsemist55. Ühingu üks asutaja Jeﬀ Cooper on sõnastanud neli relvakäsitsemise ohutustehnika punkti56, mis keskenduvad ohutuse mõistmisele,
mitte konkreetsetele tegevustele. Töörühm (KJV kk nr 88) koostas isiklikest
kogemustest ning Jeﬀ Cooperi reeglitest tulenevalt kümme ohutustehnilist
nõuet, mida laskur peab järgima. Ohutus on relvakäsitsemisel esmatähtis,
mis praegustel laskeharjutustel ja laskeoskustestis ei ole piisavalt rõhutatud
ega mõõdetud, seega ei lähtuta õppetegevuses õpieesmärkidest (väljunditest).

Biggs, Tang 2008, lk 7.
Laskeväljaõppe eeskiri 2010, lk 19.
51
Ibid.
52
Rumvolt, J. J. 2014. Laskuri ettevalmistus lahinglaskmisteks. Lõputöö. Tartu: KVÜÕA.
[Rumvolt 2014]
53
Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldised ohutuseeskirjad 2008. OE 1.7. Käsitulirelvadest laskmise ohutuseeskiri. Tallinn, lk 1, 7–8.
54
IPSC Regions. <http://www.ipsc.org/ipsc/regions.php> (31.03.2016).
55
WHAT IS IPSC? <http://www.ipsc.org/ipsc> (31.03.2016).
56
Jeff Cooper: Father of Modern Pistol Shooting 2011. <http://www.americanrifleman.
org> (31.03.2016)
49
50
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Rumvolt leidis, et laskeväljaõppe eeskirjas ja sõduri baaskursuse õppekavas
kirjeldatud relva- ja laskeõppe oskused ei keskendu kriitilistele ja olulistele
oskustele, mis on laskurile vajalikud lahinglaskmistel toimetulekuks57.
Enamik kaitseväelasi näeb õppimist kui ühesuunalist protsessi (teadmiste
edasiandmist õpilastele, kus tulem sõltub õpilasest endast)58. Selles uuringus
lähtutakse väljundipõhisest õppest. Peamine põhjus on anda instruktoritele
vabadus valida, kuidas ettenähtud õpiväljundid saavutada. Samas võib tekkida oht, et vähekogenud instruktorid ei pruugi osata ainevoogu planeerida,
mis tekitab olukorra, kus mõnel üksusel on raskusi saavutada nõutav minimaalne tase59, 60. Siiski tagab see vajaliku paindlikkuse asju ise teha.
Esimese Eesti Vabariigi ajal oli relvaõppe ainekavas alguses enamik asju
ette kirjutatud. Õppejõududel puudus iseseisvus, kuna toimus pidev, alaline ja
järjekindel juhendamine. Kuna nähti, et taoline õpe ei anna oodatavaid tulemusi, anti välja uus määrus, mis lubas planeerida väljaõpet ja laskeharjutusi
allüksuste ülematele, pidades silmas lõppeesmärki – käsitseda efektiivselt ja
oskuslikult teenistusrelva61.
Kui instruktor teab põhieesmärki, siis võtab ta ka vastutuse saavutada
positiivne tulemus. See, kuidas õppejõud planeerib teadmiste ja oskuste
õpetamist, sõltub instruktori oskustest, koostatud õppeplaanist, jaotusmaterjalidest ja õppimist soodustavast keskkonnast62.
Kuna haridusasutustes keskendutakse rohkem väljundipõhise õppele, kus
kõige suurem pluss on see, et õppejõud ja õppurid teavad õpiväljundeid, tagades nii keskendumise kõige tähtsamale63, siis otsustati väljundipõhise relva-ja
laskeõppe ainekava kasuks. Kuna Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on
ainuke haridusasutus Kaitseväes, kus keskendutakse väljundipõhisele ehk

Rumvolt 2014.
Kütt, Männiste 2014, lk 103–126.
59
Doganay, A. 2011. An investigation of experienced and inexperienced primary school teachers´ teaching process in science and technology classes in terms of metacognitive strategies. –
Educatioinal Sciences: Theory and Practice, Vol. 11, No. 3, pp. 1320–1325.
60
Adamson, F.; Darling-Hammond, L. 2012. Funding Disparities and the inequitable distribution of teachers: evaluating sources and solutions. – Education Policy Analysis Archives,
Vol. 20, No. 37, pp. 1–46.
61
Kaitseliidu laskemäärused sõjaväepüssidest 1928. 2. trükk. Tallinn: Kaitseliidu Peastaabi väljaanne, lk 10–22.
62
Tamm, A.; Einberg, L.; Annus, T. 2007. Tööalane täienduskoolitus: uuringu „Täiskasvanute tööalase koolituse kvaliteedi tagamise eeldused” aruanne. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.
63
Rutiku et al. 2009. Õppekava arendamise juhendmaterjal. Tartu: Sihtasutus Archimedes,
lk 7, 10–11.
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õppijakesksele õppele64, siis lähtuti ainekava vormistamisel KVÜÕA õppekava statuudist65.
2.3.3 Hindamine
Hindamine on oluline osa õppeprotsessist, mille eesmärk on õppimist
toetada66, 67. Alati ei pea hindama, piisab ka tagasisidest68. See, millal hindamist korraldada, sõltub õppest. Kui hindamine toimub õppeprotsessi jooksul,
saab rakendada kujundavat hindamist, kui aga õppe lõpus, siis kokkuvõtvat
hindamist69, 70. Lähtudes töö eesmärgist (ainekava koostamisest ning ainekavale hinnangu andmisest) on vaja hinnata õppurit ja ainekava. Selles alapeatükis käsitletakse õppuri hindamist, ainekavale hinnangu andmist ning
viimasena kehtivat relva- ja laskeõppe hindamist.
2.3.3.1. Õppuri hindamine
Õppurite puhul rakendatakse üldjuhul nii kujundavat kui ka kokkuvõtvat
hindamist. Paljud uuringud71, 72, 73, 74 rõhutavad kokkuvõtva hindamise asemel kujundavat hindamist ning selle tulemusel saadud tagasiside tähtsust.
See annab võimaluse õppeprotsessi jooksul väljatoodud õpilünki (kõrvale-

Rand, N. 2014. Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis. Õppemetoodiline
konverents. Elustades õppekava – viis aastat paradigmaatilisest nihkest. Tartu: KVÜÕA, lk
30–31.
65
Õppekava statuut 2015.
66
Eraut, M. 2004. A wider perspective on assessment. Medical Education: Blackwell Publishing Ltd. Nr 38. pp 800–804.
67
Rutiku et al. 2009, lk 46.
68
Salumaa, T.; Talvik, M. 2009. Õpitulemuste hindamine koolis. Tallinn: Merlecons ja Ko
OÜ, lk 4. [Talvik, Salumaa 2009]
69
Ganina, S. 2013. Väljundipõhine hindamine füüsikaainetes Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste näitel. – KVÜÕA toimetised, nr 17. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 248–279.
70
Pilli, E.; Õunpuu, M. 2012. Väljundipõhine hindamine kutsekoolis. Juhendmaterjal. Tallinn: SA INNOVE, lk 5–11. [Pilli, Õunpuu 2012]
71
Boud, D.; Molloy, E. 2013. Rethinking models of feedback for learning: the challange of
design. – Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 38, Nr 6, pp. 700–702.
72
Kilp, A. 2015. Tunnilõpu tagasisideleht õppimiskeskse õpetamismudeli osana. – KVÜÕA
toimetised, nr 20. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 48–82.
73
Tovani, C. 2012. Feedback is a Two-Way Street. – Educational Leadership, Vol. 70, Nr 1,
pp. 48–51.
74
Karm, M.; Sarv, A.; Pruulmann-Vengerfeldt, P. 2015. Üliõpilaste tagasiside õppejõu
pilgu läbi – uskuda või mitte. – KVÜÕA toimetised, nr 20. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus,
lk 28–47.
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kaldumine eesmärkide saavutamisest) parandada75. Kaitseväes kästakse
instruktoritel igapäevaselt tegeleda kujundava hindamisega, kasutades
intervjuusid, küsitlusi, teste jms76. Tagasiside on vajalik nii õppurile kui ka
õppejõule. Õppur saab teada, millised on tema tugevad küljed ning millised
vajavad arendamist. Instruktor saab vajaduse korral muuta õppemeetodeid
ja vorme, tehes nii parandusi ainekavasse. Kujundava tagasiside eesmärk on
leida vigu.77 Mida kiiremini õppurile tagasisidet antakse, seda tulemuslikum
on õppimine78. Relvaõppes suurendab kujundav tagasiside õigeid sooritusi79.
Kokkuvõttev hindamine toimub õppeprotsessi lõpus, eesmärgiga teada
saada, kui hästi on õpieesmärgid (õpiväljundid) saavutatud80, 81. Sel moel
tõendatakse kindlate hindamiskriteeriumite alusel, kas õppur on omandanud vajalikud teadmised ja oskused82 vastavalt õppekavas kirjeldatud õpiväljunditele83, 84. Kokkuvõtva hindamise objektiivsuse ja valiidsuse tagavad
õpiväljunditest tuletatud hindamiskriteeriumid85 ning vastavalt kriteeriumitele valitud hindamismeetodid86. Hindamiskriteerium on detailne kirjeldus, milliseid õpiväljundi aspekte hinnatakse, ning mis moel ja määral peab
õppur nende saavutatust demonstreerima87, 88. Hindamismeetod võib olla

VÕE 2015. Lisa 1, lk 18–21
Ibid., lk 18–21.
77
Jürimäe, M.; Kärner, A.; Tiisvelt, L. 2014. Kujundav hindamine kui õppimist toetav
hindamine. Õpetajakoolituse õppematerjal. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 5–6, 43–136.
78
Wu, P. 2012. An innovative concept map approach for improving students’ learning performance with an instant feedback mechanism. – British Journal of Educational Technology,
Vol. 43, Issue 2, pp. 217–232.
79
Parts, A. 1933. Laskuri algkool. Tallinn: AS Ühiselu, lk 5–6. [Parts 1933]
80
Biggs, Tang 2008, lk 170–171.
81
Cohen, L.; Manion, L.; Morrison, K. 2006. Research methods in education. 6th edition.
London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, pp. 418–419. [Cohen et al. 2006]
82
Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimustega. 27. oktoober 2009. – RTL 2009, 82, 1190.
83
Rutiku et al. 2009, lk 5
84
Biggs, Tang 2008, lk 5.
85
Biggs nimetab hindamiskriteeriumit ka hindamisjuhiseks, mis ei pea olema oma olemuselt
nii täpselt sõnastatud vaid see peab tagama ühtse arusaamise kriteeriumitest ja nende rakendamisest. (Biggs, Tang 2008, lk 209–211.)
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Pilli, E. 2009. Väljundipõhine hindamine kõrgkoolis. Tartu: Sihtasutus Archimedes, lk 11.
[Pilli 2009]
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Rutiku et al. 2009, lk 6.
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rühmatöö, esitlus, test, essee, praktiline sooritus, uurimistöö vms89. Õige
hindamismeetod parandab õpiedukust, suurendab õppija vastutustunnet ja
teadlikust, mis omakorda parendab organisatsiooni kvaliteeti90. Samas tuleb
hindamisega olla ettevaatlik, kuna vale hindamine võib näidata õppuritele,
et nad on asjatundmatud, mis mõjutab nende enesekindlust ka pärast õpet91.
Hindamiskriteeriumid jagatakse hinde- ja lävendikriteeriumiks92 ehk eristavaks ja mitteeristavaks hindamiseks93.
Hinnata saab nii mõõtmismudeli kui ka tulemusmudeli abil. Esimene toetub võrdlushindamisele (st annab hinnangu õppurile), teine kriteeriumihindamisele (st hinnangu andmisele õppesooritusele). Väljundipõhine õpe tugineb
tulemusmudelile, kus õpiväljund, õppetegevus ja hindamisülesanne on üks ja
sama. Tulemuspõhise hindamise kõige suurem omadus on see, et õppejõud
otsustab, kas ja kui palju õppuri sooritus vastas hindamiskriteeriumitele.94
Mudeli ehk testi tulemuste tõlgendamisel on tähtsad reliaablus ja valiidsus, mis mõlemad näitavad mõõtmistäpsust95, 96.
Selles uurimuses lähtutakse mitteväljundipõhisest mõõtmismudelist, mis
seab testide tegemisele suuremad piirangud ega jäta ruumi instruktorite tõlgendamisele (subjektiivsusele).
2.3.3.2. Ainekava hindamine
Selleks, et veenduda ainekava toimimises, on vaja seda hinnata. Ainekava
hindamisega kontrollitakse püstitatud eesmärkide täitmist ning tuvastatakse
väljaõpet soodustavad ja takistavad tegurid97. Ainekava hindamine on vajalik
siis, kui muutuvad võimenõuded, eeskirjad ja varustus või viitavad väljaõppes saadud vigastused valele väljaõppele.
Tervikpildi saamiseks koostati eri käsitlustest ainekava hindamise komponendid, mida järgnevalt selgitatakse (vt joonis 1).

Rutiku et al. 2009. Õppekava arendamise juhendmaterjal. Tartu: Sihtasutus Archimedes.
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Õppurite tulemuste analüüs

Õppurite tagasiside
AINEKAVA
TOIMIMISE
HINDAMINE

Instruktorite tagasiside

Tunnivaatluste kokkuvõte


Joonis 1. Ainekava toimimise hindamise komponendid

Ainekava toimimise hindamiseks on vaja arvestada mitme komponendiga:
a) Õppurite õpitulemuste analüüsimisel antakse kindlate hindamiskriteeriumite alusel õppuri teadmiste ja oskuste taseme kohta hinnang vastavalt
õppekavas kirjeldatud õpiväljunditele98, 99. Kokkuvõttev hindamine toimub ainekursuse lõpus, eesmärgiga teada saada, kui hästi on õpieesmärgid
(õpiväljundid) saavutatud100, 101. Kokkuvõtliku hindamise all kajastatakse
põhiliselt aines saadud tulemusi102, olenevalt hindamisest kas hindeid
(eristav hindamine) või läbisaanute arvu (mitteeristav hindamine)103.
Selleks, et ainekava toimimist tulenevalt kokkuvõtlikust hindamisest
objektiivselt hinnata, on vaja eelnevalt sõnastada mõõdikud.104
b) Instruktorite tagasiside (reﬂektsioon) sisaldab enesehindamist105 ja hinnangut õppeprotsessile106. Enesehindamine peaks toimuma nii õppe jooksul kui ka lõpus107. Üldjuhul toimub reﬂekteerimine õppeprotsessi lõpus.
Reﬂekteerimisel vastatakse kolmele põhilisele küsimusele 108: mis ja miks
läks hästi ning mis vajaks parandamist.
Rutiku et al. 2009, lk 5
Biggs, Tang 2008, lk 5.
100
Ibid., lk 170–171.
101
Cohen et al. 2006, pp. 418–419.
102
Pilli, Õunpuu 2012, lk 5–37.
103
Raudlepp, K. 2013. Hindamine väljundipõhises õppes Tallinna Ülikooli õppejõudude
arusaamades. Tallinn: Andragoogika osakonna seminaritööd.
<http://andragoogika.tlu.ee/?page_id=467> (13.04.2016). [Raudlepp 2013]
104
VÕE 2015. Lisa 1, lk 18–21.
105
Rutiku et al. 2009, lk 5.
106
VÕE 2015. Lisa 1, lk 18–21
107
Brookfield, S. 2002. Using the Lenses of Critical Reflective Teaching in the Community
College Classroom. New Direction for Community Colleges, Vol. 2002, Issue 118, pp. 31–38.
[Brookfield 2002]
108
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õpetava koosseisu õppetöövaatluse süsteem 2011.
Kinnitatud kol Raul Tõnnov. Tartu: KVÜÕA, lk 8. [KVÜÕA õppetöövaatluse süsteem 2011]
98
99
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c) Õppurite tagasiside üks eesmärk on parandada ja tagada õpetamise kvaliteet109. Tavaliselt antakse tagasiside õppe lõpus, kuid informatiivsuse
mõttes võib seda teha ka siis, kui ollakse töötanud mõni aasta110. Õppurite
tagasiside usaldusväärsuse seisukohalt on oluline, et aine kohta saadakse
vähemalt 15 õppuri hinnang111. Õppurid täidavad tagasisideküsitluse
sisukamalt, kui teavad, et sellest muutub midagi112. Samuti on tagasiside
tõlgendamisel vajalik teiste õppejõudude abi, eesmärgiga toetada õppes
tehtavate muudatuste kavandamist113.
d) Tunnivaatluse kokkuvõte sisaldab õppeprotsessi käigus õppetundidele (ka
õppeprotsessile) kolmanda poole (mitte õppurite ega instruktorite) antud
hinnangut114. Oluline on see, et kolleegid õpivad üksteiselt, muutes seeläbi
õppimise tõhusamaks, mis omakorda muudab kogu väljaõppe kvaliteetsemaks115. Tunnivaatluse kokkuvõte aitab hinnata tunnieesmärkide saavutamist ja annab kokkuvõttes hinnangu õppeaine toimimisele.
2.3.3.3. Kehtiva relva- ja laskeõppe hindamine
Eesti Kaitseväes reguleerib relva- ja laskeõppe hindamist sõduri baaskursuse
õppekava ning kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri. Pärast sõduri
baaskursuse lõpetamist algavad erialakursused, seejärel allüksusekursused,
kus toimuvad ka lahinglaskmised. Lahinglaskmistel hinnatakse üksust kui
tervikut116, mis tähendab, et indiviidi sooritust enam ei hinnata. Seetõttu peab
laskur omandama lahinglaskmisteks valmisoleku sõduri baaskursuse ajal.
Sõduri baaskursuse õppekava alusel tuleb pärast relvaõppe läbimist sooritada laskuril praktiline test, et kontrollida ajateenija teadmisi automaatrelva

Benton, S. L.; Cashin, W. E. 2012. Student Ratings of Teaching:a Summary of Reasearch
and Literature. Kansas State University: The IDEA Center. – IDEA Paper, No. 50. pp 1–22.
[Benton, Cashin 2012]
110
Rutiku et al. 2009, lk 23–25, 43.
111
Benton, Cashin 2012, pp 1–22.
112
Chen, Y.; Hoshower, L. B. 2003. Student Evaluation of Teaching Effectiveness: an assessment of student perception and motivation. – Assessment and Evaluation in Higher Education,
Vol 28. No.1, pp. 77–88. [Chen, Hoshower 2003]
113
Penny, A. R.; Coe, R. 2004. Effectiveness of consultation on student rating feedback: A
meta-analysis. – Review of Educational Research, Vol 74, No 2, pp. 215–253.
114
KVÜÕA õppetöövaatluse süsteem 2011, lk 1–9.
115
Otsus, T.; Ganina, S.; Boltovsky, M. 2015. Tõhusat õpetamist toetavad tegevused Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes. – KVÜÕA toimetised, nr 20. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus,
lk 9–27. [Otsus et al. 2015]
116
Laskeväljaõppe eeskiri 2010, lk 107.
109
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tundmises ja oskusi relvakäsitsemises117, ning sooritada laskeõppe läbimisel
laskeoskustest (tabada sihtmärki minimaalselt 10 lasuga 12st118)119. Mõlema
testi puhul on hindamismeetod praktiline harjutus, kus kindlate kriteeriumite
alusel antakse hinnang õpisooritusele120, 121. Praktiline sooritus tagab teooria rakendamise oskuse ning suurendab kindlustunnet. Samas on praktiline
sooritus aja- ja ressursimahukas ning nõuab vastavate tööoskustega õppejõudu.122 Individuaalse hindamise alusdokumendid on hindamislehed, mis
peavad olema toodud õppekavades123. Kuna praegune ajateenijate relva- ja
laskeõppe hindamine ei toeta lahinglaskmistel vajalike oskuste mõõtmist124,
tuli koostada uued mõõdikud (testid).
2.3.4. Õppimist toetavad tegurid
2.3.4.1. Õppemeetodid ja vormid
Instruktor peab korraldama õppe nii, et aine eesmärgid saaksid täidetud. Selleks on vaja valida sobilikud väljaõppemeetodid, millega kaasatakse õppimisprotsessi125 võimalikult palju õppureid ja tekitatakse olukord, kus õpilased
avastavad ennast abikoolitajana126 ehk tekib nn pööratud klassiruumi efekt.
Samas on leitud, et olenemata õppemeetodist, pooldavad õppurid neid
tunde, mis on otseselt seotud hindamisega127. KVÜÕAs on uuritud Kaitseväes kasutusel olevaid õppemeetodeid ja leitud, et peamised õppejõukesksed meetodid on demonstratsioon ja drill ning õppijakesksed õppemeetodid

SBK õppekava 2003, lk 96–97.
Laskeväljaõppe eeskiri 2010, lk 26.
119
SBK õppekava 2003, lk 45.
120
Biggs, Tang 2008, lk 187–188.
121
Chung, G.; Delacruz, G. C.; Vries, L. F. de. et al. 2004. Determination of Rifle Marksmanship Performance: Predicting Shooting Performance With Advanced Distributed Learing
Assessments. California, LA: CRESST, pp 116–128. [Chung et al. 2004]
122
Pilli 2009, lk 44–46.
123
VÕE 2015. Lisa 1. Tallinn: Kaitsevägi. Lk 6.
124
Rumvolt 2014.
125
Pruulmann-Vengerfeldt, P. 2015. Kaasava ainekava kujundamine: õpetamiskogemuse
reflektsioon. – KVÜÕA toimetised, nr 20. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 96–108.
126
Bishop, L. J.; Verleger, M. A. 2013. Flipped Classroom: A Survey of the Reaserch. 120th
ASEE Annual Conference & Exposition. June 23–26. <https://www.asee.org/public/conferences/20/papers/6219/view> (31.03.2016)
127
Machemer, P.L.; Crawford, P. 2007. Student perceptions of active learning in a large
cross-disciplinary classroom. – Active learning in higher education. Vol. 8, No. 1. London:
SAGE Publishing, pp. 9–30.
117
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kooperatiivsed meetodid ja situatsioonülesanded128. Viimased toetavad kognitiivsete (vaimsete)129 ja psühhomotoorsete (soorituslike) 130 oskuste arendamist131.
Õppevormid jagab VÕE kaheks: teooria õppevormid (klassitund, loeng,
seminar, väitlus) ja praktilised õppevormid (harjutused ja õppused).132 Talvik
ja Salumaa nimetavad neid kokku õpetamise meetoditeks, kus harjutus on
mitmefunktsiooniline õppemeetod, kuna sisaldab erinevaid õpetusi, mida
treenitakse133. Karm134 ei erista samuti õppemeetodeid ega õppevorme. Ta
nimetab kõike õppemeetoditeks, mida võib jagada tegevuse, fookuse (õppija
või õppejõukeskne) ning õppeprotsessi vahel omakorda mitmeks alaliigiks. Olulisemaks peab Karm, et õppejõul on piisavalt töövahendeid õppe
planeerimiseks, suunamiseks ja tagasisidestamiseks.
Kuna uuringu eesmärk on koostada ainekava ning ainekava struktuuris on
vaja välja tuua õppemeetodid, siis kasutatakse artiklis läbivalt väljaõppe-eeskirjas kirjeldatud väljaõppemeetodeid ja -vorme ühtse terminiga õppemeetod.
Näiteks laskeharjutust kajastatakse kui õppemeetodit, mitte õppevormi.
Siiski on tähtsam meeles pidada, et õpetamise kvaliteedi tagab instruk135, 136
tor
(tema oskused, teadmised ja kutsumus), see, kuidas ta suudab luua
kaasahaarava õpikeskkonna (aktiine ja motiveeritud), täita õpieesmärgid
(õpiväljundid), valides sobilikuma õppemeetodi137, ning tagada õpetamiseks
vajalikud vahendid. Hea õpetamine ei sõltu õppemeetodist, vaid sobivast
motivatsioonitaustast, hästistruktureeritud teadmiste baasist, asjakohasest

Amer, M. 2015. Ajateenijate nooremallohvitseride kursusel kasutatavad õppemeetodid.
Lõputöö. Tartu: KVÜÕA, lk 14–34. [Amer 2015]
129
Veselin, V. 2010. Cognitive Structures in the Learning Activity Framework. – Psychological Science & Education, Issue 4, pp. 68–76.
130
Chung, G.; Delacruz, G. C.; Vries, L. F. de; Baker, E. L. 2006. New Direction in Rifle
Marksmanship Research. – Military Psychology, Vol. 18, No. 2, pp. 161–179.
131
Yilmaz, K. 2011. The Cognitive Perspective on Learning: Its Theoretical Underpinnings
and Implications for Classroom Practices. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, Vol. 84, Issue 5, pp. 204–212.
132
VÕE 2015. Lisa 8, lk 1–7.
133
Talvik, Salumaa 2003, lk 95–101.
134
Karm, M. 2013. Õppemeetodid kõrgkoolis. Tartu: Sihtasutus Archimedes, lk 5–10.
135
Bines, H.; Welton, J. M. 1995. Managing partnership in teacher training and development.
London & New York: Routledge, p. 183. [Bines, Welton 1995]
136
Fry, H.; Ketteridge, S.; Marshall, S. 2003. A Handbook for Teaching and Learning in
Higher Education. Enhancing Academic Practice. 3rd edition. UK: Routledge, pp. 8–22. [Fry
et al. 2003]
137
Biggs, Tang 2008, lk 93–94.
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õppija aktiivsusest, kujundavast tagasisidest ning reﬂekteerivast praktikast ja
enesevaatlusest138, 139.
2.3.4.2. Õppevahendid ning õpetamise metoodilised soovitused
Selles alapunktis tuuakse välja mõned olulisemad õppevahendid ning metoodilised soovitused, mida ainekava katsetamisel planeeriti kasutada ning mis
toetavad relvakäsitsemise ja laskeoskuse arengut140.
Metallist sihtmärgid – vastase hävitamisel on tähtis, et sihtmärgi pihta
lastakse seni, kuni see on hävitatud (st kukub, puruneb, annab akustilise
tagasiside jms). Vaatlusega vahetu tagasiside saamine õpetab kõige paremini eksimusi parandama ja uuesti proovima141, 142, 143. Nimetatud oskuse
treenimiseks võeti kasutusele sihtmärgid (eelnevalt katsetati), mis annaksid
vahetult tagasisidet pärast lasu sooritamist144. Viimase oskuse tähtust, kiiret
ootamatute sihtmärkide tabamist, on mainitud Kaitseliidu määrustes145, 146.
Eesti Kaitsevägi kasutab sihtmärgisüsteemi Hardi, mille pihta lastes kukub
sihtmärk maha. Süsteemi miinuseks on, et see vajab järelhaagist, mahukat
ettevalmistustööd ning sõltub ilmastikust.
Õppepadrunid (klick-padrunid) – nende kasutuselevõtt aitab laskuri
kontrollijal näha laskuri lasketehnika vigu (näiteks lasu ennetamine) ning
kinnistada tõrke eemaldamise drilli. Õppepadrunid laeb koos lahingpadrunitega salve kontrollija, et laskur ei teaks, mitmes on õppepadrun147, eesmärk
on tuvastada sujuv päästiku vajutamise tehnika (relvaraud ei tohi liikuda).
Ibid., lk 93–105.
Ojala, K. 2011. Sisekoolitaja sotsiaalne õppimine organisatsioonis Politsei – ja piirivalveameti näitel. Magistritöö. Tallinn, lk 1–57.
140
Turja, I. 2007. Jalaväe laskeväljaõpe ja -tase Eesti Kaitseväes. Lõputöö. Tartu: KVÜÕA,
lk 32.
141
Honda, T.; Hirashima, M.; Nozaki, D. 2012. Adaptation to Visual Feedback Delay Influences Visuomotor Learning. – PLoS ONE, Vol. 7, No. 5, pp. 1–9.
142
Li, L. et al. 2010. Assessor or assessee: How student learning improves by giving and receiving peer feedback. – British Journal of Educational Technology, Vol. 41, No. 3, pp. 525–536.
143
Narciss, S. 2013. Designing and Evaluating Tutoring Feedback Strategies for digital learning environments on the basis of the Interactive Tutoring Feedback Model. – Digital Education, No. 23, pp. 7–26.
144
Planken, T. 2014. Metallsihtmärgi prototüübi katsetuste kokkuvõte. 14.07.2014. Nursipalu.
145
Kaitseliidu laskemäärused sõjaväepüssidest: klassiharjutuste, klassikatsete tabelid ja
laskeradade väljaehitamine 1935. 2. trükk. Tallinn: Kaitseliidu Peastaap, lk 1–6.
146
Kaitseliidu püstoli ja püstol-kuulipilduja laskemäärused 1933. 2. trükk. Tallinn: Kaitseliidu Peastaap, lk 26–31.
147
FM 3-22.9. Rifle Marksmanship M16-/M4- Series Weapons 2008. Washington DC:
Headquarters, Department of the Army, p. A-27. [FM 3-22.9, 2008]
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Relvaraua liikumine on osalt tingitud laskuri ärevusest, mis omakorda mõjutab laskuri enesekontrolli laskeasendis148. Õppepadrun ei tohi olla esimene
ega viimane padrun salves.
Salvekott (dropp-pouch) – relvakäsitsemisel on oluline mitte ainult relv,
vaid ka kasutatav varustus (rakmed, salvetaskud, jms).
Kuiv treening – tegemist on lahingpadruniteta laskmise harjutamisega
vastase silueti pihta149. Kuivtreeningut peetakse relvaõppes kõige tähtsamaks
meetodiks150. Laskeharjutused peavad olema ülesehitatud õppetunnina. Instruktor demonstreerib sooritust (laskemoonata ja vajaduse korral ka lahingpadrunitega), laskurid harjutavad (kuiv treening) ning alles seejärel toimub
laskmine lahingpadrunitega.
Õppurite kaasamine laskuri kontrollijana – eesmärk on kaasata õppurid
instruktori rolli151. Sotsiaalse suhtlemise kaudu toetatakse õppimist152 ja motivatsiooni153, kuna sõdurid räägivad üksteisega ja neil tekib arutelu, mis arendab kriitilist ja loogilist mõtlemist154 (põhjus-tagajärg)155.

2.4. Väljaõppe analüüs
Eesti Kaitseväes ja Kaitseliidus on õppe korraldamise alus NATO süsteemse
lähenemise mudel (System Approach to Training, edaspidi SAT)156, 157. Analoogselt tehakse õppekavaarendust Demingi ringis ehk „kavanda, rakenda,
analüüsi ja hinda, muuda” (plan, do, check, act; edaspidi PDCA158, vt

148
Sade, S.; Bar-Eli, M.; Bresler, S.; Tenenbaum, G. 1990. Anxiety, self-control and shooting performance. – Perceptual and Motor Skills, Vol. 71. pp. 3–6.
149
Rumvolt 2014.
150
Tālu, J.; Mark, M. 2007. Laskmine. Treenerite tasemekoolitus. Eesti Olümpiakomitee.
Tallinn: Sunprint Invest, lk 19–20.
151
FM 3-22.9, 2008, pp. 7–21.
152
Biggs, Tang 2008, lk 98.
153
Jarvis, P.; Holford, J.; Griffin, C. 2001. The theory & practice of learning. Londan, New
York: Routledge Falmer, p. 42.
154
Omatseye, B. O. 2007. The Discussion Teaching Method: An Interactive Strategy in Tertiary Learning. – Education, Vol. 128, No.1, pp. 87–94.
155
Kees, P. 1987. Õppemeetodid ja tunnetustegevuse aktiviseerimisest õpilaste teadmiste
kontrollimisel. Tallinn: Eesti NSV Haridusministeerium, lk 31.
156
VÕE 2015, lk 3.
157
NATO Education, Training, Exercise and Evaluation Policy 2006. NATO.
158
Rutiku et al. 2009, lk 19–20.
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joonis 2). Uuringud näitavad, et PDCA tsükli kasutamine parandab õppimisvõimet ja aitab muuta organisatsiooni tõhusamaks159, 160.

Rakendamine/ (läbiviimine)
(DO)

Kavandamine ja
koostamine
(PLAN)

Analüüs/
Õppekava
arendustsükkel

Ilma plaanita ei tohi
edasi minna

Hindamine
(hinnangu
andmine)
(CHECK)

Parendamine või muutmine
(analüüsimine)
Mis me õppisime?
(ACT)

Joonis 2. Demingi ring ehk õppekava arendustsükkel (PDCA tsükkel) 161

Väljaõppe analüüs tehase siis, kui
a) uus üksus alustab väljaõpet,
b) väljaõppe hindamise käigus on avastatud puuduseid,
c) võetakse kasutusele uus relvastus ja varustus või moderniseeritakse vana,
d) kasutatakse uusi väljaõppemeetodeid,
e) toimuvad muutused sõjalistes ülesannetes,
f) muutub struktuur,
g) muutuvad üksuse kasutamise põhimõtted. 162
Arvestades kehtivat relva- ja laskeõpet, on väljaõppe analüüsimiseks kolm
põhjust:
Matsuoa, M.; Nakaharab, J. 2013. The effects of the PDCA cycle and OJT on workplace learning. – The International Journal of Human Resource Management, Vol. 24, No. 1,
January, pp. 195–207.
160
Maruta, R. 2012. Maximizing Knowledge Work Productivity: A Time Constrained and
Activity Visualized PDCA Cycle. – Knowledge and Process Management, Vol. 19, No. 4,
pp. 203–214.
161
Rutiku et al. 2009, lk 19–20.
162
VÕE 2015, lk 15.
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ÕPPIMIST TOETAVA AINEKAVA VÄLJATÖÖTAMISE PÕHIMÕTTED

279

a) Väljaõppe hindamise käigus on avastatud puudused. Eesti Kaitseväes,
täpsemalt KVÜÕAs on tehtud uuringuid163, 164, 165, 166, mis kajastavad kehva
laskeoskust ja vajadust muutusteks.
b) Kasutusele on võetud uus varustus ja moderniseeritud automaatrelvi. Eesti
Kaitsevägi ja Kaitseliit on moderniseerinud individuaalrelvastust (Galil
AR, AK4)167, ajateenijad on saanud kuulivestid (varem olid killuvestid)168.
c) Kasutusele tahetakse võtta uued väljaõppemeetodid. Kehtivad relva- ja
laskeõppe kontrollmeetmed ei mõõda oskusi, mida on vaja lahinglaskmistel. Rumvolt uuris, millised relva- ja laskeõppe oskused peavad laskuril
enne lahinglaskmistele minekut olema ehk millised õpiväljundid peab ta
olema omandanud. Rumvolt liigitab oskused kolmeks: kriitilised, olulised ja väheolulised.169 Ükski uurimus ei kajasta laskeoskuse hindamismeetodit, mis annaks adekvaatse vastuse küsimusele, kas laskur on valmis
lahinglaskmisteks. Seetõttu on kindlasti vaja koostada uus test, mis nõutavaid oskusi mõõdaks.

3. Metoodika ja instrumendid
3.1. Ainekava kavandamine
Õppekava ja ainekava võib planeerida mitmeti. Uurimuses võrreldi nelja
käsitlust170, 171, 172, 173 ainekava koostamiseks. Esimeses etapis (osadel alaetapis)
sõnastatakse eesmärgid. Teine samm on juba erinev, ühes lähtutakse hindamisest, teises õpiväljundite sõnastamisest. Tuginedes eespool mainitud
Reidla, A. 2003. Laskeväljaõpe ohvitseride baasväljaõppes. Lõputöö. Tartu: KVÜÕA.
Kreitsman, O. 2009. Ajateenijate laskeväljaõpe sõduri baaskursuse ajal. Lõputöö. Tartu:
KVÜÕA.
165
Meier, P. 2011. Kaadrikaitseväelaste teenistuspüstoli väljaõppe tõhustamine. Lõputöö.
Tartu: KVÜÕA.
166
Rumvolt 2014.
167
Kuimet, P. 2008. Kaitseministeerium moderniseerib kaitseväe automaate. – Kaitseministeerium, 03.09.2008. <http://www.kaitseministeerium.ee/et/uudised/kaitseministeeriummoderniseerib-kaitsevae-automaate> (19.08.2015).
168
Zahharov, A. 2015. Delfi sõjapäevik Siililt II: kuulivesti lisaväärtusest. – Postimees,
08.05.2015. <http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-sojapaevik-siililt-ii-kuulivesti-lisavaartusest?id=71426001> (19.08.2015).
169
Rumvolt 2014.
170
Rutiku et al. 2009.
171
VÕE 2015, lk 14–21.
172
Õppekava statuut 2015, lk 3–4.
173
Wiggins, G.; McTighe, J. 1998. Understanding by Design. Alexandria, VA. Association
for Supervision and Curriculum Development (ASCD), pp. 7–19. [Wiggins, McTighe 1998]
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dokumentidele ja lähtudes vajadusest koostada väljundipõhine automaatrelva
baasõppe ainekava, koostati nendest dokumentidest ainekava loomise seitse
etappi (vt joonis 3).
Dokument: SA Arhimedes õppekava arendamise
juhendmaterjal
1. Töörühma loomine
a. Vajaduste ja kogemuste analüüs
b. Üldeesmärgi sõnastamine
c. Õpiväljundite sõnastamine
2. Hindamise ja õppemeetodite valik
3. Õppesisu määratlemine
4. Ainekava kooskõlastamine, eelarve planeerimine

Dokument: Wiggins ja McTighe
1. Oodatud tulemused (desired results),
a. tutvunud
b. oluline
c. peab oskama
2. Hindamine (assessment evidence)
3. Õppe kavandamine (learning plan)

1. Töörühma loomine
2. Eesmärgi sõnastamine
3. Oskuste väljaselgitamine
4. Õpiväljundite sõnastamine omandatud
5. Hindamiskriteeriumite sõnastamine õpiväljunditest
6. Õppemeetodite valik ja ainevoo planeerimine
7. Ainekava projekti katsetamine, vajaduse korral täiendusõpe
Dokument: KVÜÕA õppekava statuut
1. Eesmärgi sõnastamine
2. Õpiväljundi sõnastamine
3. Hindamiskriteeriumite sõnastamine
4. Ainevoo planeerimine

Joonis 3. Ainekava koostamise seitse etappi

Dokument: VÕE
1. Eesmärgi sõnastus
a. Tegevused mida teha (oskused)
b. Tingimuste kirjeldus
c. Standardid (miinimumnõuded)
2. Testide koostamine
3. Õppemeetodite leidmine
4. Õppematerjalide koostamine
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3.2. Metoodika ja protseduuride kirjeldus
Järgnevalt kirjeldatakse ainekava koostamise iga etapi põhiideed.
3.2.1. Töörühma loomine
Ainekava koostamine ei tohiks olla ühe isiku tegevus, selleks on vaja luua
erialaspetsialistidest töörühm174.
Uurimuse tegemiseks loodi töörühm175, mille põhieesmärk oli analüüsida ja vajaduse korral muuta Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe
eeskirja176. Töörühma kuulus kümme tegevväelast, kellel on vähemalt viieaastane laskeväljaõppe kogemus, nad on juhendanud lahinglaskmisi ning
osalenud väljaspool kaitseväge korraldatavatel laske- ja relvaõppe kursustel,
kaheksa nendest on osalenud välismissioonidel. Kaheksa laskurit on kuulunud laskmisega seotud spordiklubidesse, kuus kaitsejõudude spordiklubisse.
Töörühma liikmeid käsitatakse käesolevas uurimuses kui eksperte. Paremaks
infovahetuseks töörühma liikmete vahel loodi Kaitseväe sisevõrgu väljaõppeosakonna alla ühiskaust, kuhu pandi töörühma dokumendid ja millele
oli igal liikmel ligipääs. Töörühm kohtus küsimuste arutamiseks seitsmel
korral177 (k.a kolm KV ja KLi laskeväljaõppealast seminari).
3.2.2. Eesmärgi sõnastamine
Uurimuse alguses sõnastas töörühm üldise eesmärgi ehk planeeritava lõpptulemuse, et ainekava läbinu oleks lahinglaskmisteks valmis.
3.2.3. Oskuste väljaselgitamine
Selgitati välja oskused, mis jagati prioriteetide järgi kolme kategooriasse:
peab oskama; oluline, aga ei ole kohustuslik; on tutvunud178. Aineks etteRutiku et al. 2009.
Töögrupi moodustamine. Kaitseväe juhataja 02.04.2015 käskkiri nr 88.
176
Töögrupp alustas de facto tegevust viis kuud varem (20.11.2014 Kirnas). – Autorite märkus.
177
Laskeväljaõppealased seminarid ja töögrupi kohtumised toimusid järgnevatel kuupäevadel ning teemadega: 20.11–21.11.2014 (I seminar, laskurile vajalike oskuste kaardistamine),
13.01–16.01.2015 (II seminar, mõõdikute koostamine), 18.03.2015 (töögrupi I kohtumine,
täpsem tööde jaotus), 02.04.2015 (töögrupi II kohtumine, ainekava ülevaatamine), 30.10.2015
(töögrupi III kohtumine, ainekava katsetamise hetkeseis), 08.12–09.12.2015 (III seminar, ainekava katsetamise esialgsed tulemused), 12.02.2016 (töögrupi IV kohtumine, ainekava toimimise hinnangu tutvustamine ning lõplik vormistamine). – Autorite märkus.
178
Wiggins, McTighe 1998, pp. 7–19.
174
175
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nähtud ajalisest mahust sõltub, mitut oskust suudetakse õpetada. Uurimuses
oli ajaline piir 66 õppetundi, mis on kehtiva relva- ja laskeõppe maht.
Laskurile vajalike oskuste väljaselgitamisega alustati töörühma esimesel
seminaril. Esiteks uuriti avalikest allikatest, millised on olemasolevad relvaõpet ja laskeõpet käsitlevad õpikud, uuringud ja käsiraamatud nii Eestis kui
ka väljaspool. Teiseks uuriti lasketestide kirjeldusi.
Laskeoskustestidest analüüsiti Eesti Kaitseväe, Eesti Politsei- ja Piirivalveameti ning Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia, Soome, Poola ja
Saksa eriüksuste lasketestide kirjeldusi, mis oli võimalik tänu nende avalikule kättesaadavusele (v.a Saksa eriüksuse test, mille tegemisel osales üks
ekspertrühma liige). Testide uurimisel võeti lähtekohaks, et kui riigid hindavad sõduri baaskursuse lõppedes laskurite taset, siis testimise elementidest saab tuletada nõutavad oskused, mis tuleb saavutada sõduri baaskursuse
lõpuks. Näiteks, kui Ameerika Ühendriikide armees on laskeharjutus, kus
tuleb 30 sekundi jooksul 25 m kauguselt teha viis lasku, vahetada salv ning
teha uuesti viis lasku kümne sihtmärgi pihta, siis mõõdab see mitut oskust
korraga. Esiteks näitab, kas kadett käsitseb ajalise piiranguga laskmisel relva
õigesti, teiseks, kas vahetab kiiresti ja ohutult salve ning kolmandana mõõdab
lasketäpsust. Sel moel analüüsiti kõikide riikide lasketeste, et tuvastada oskused, mis on laskuril vaja omandada enne lahinglaskmisi. Kokku ﬁkseeriti 56
oskust.
Kuna liiga paljude oskuste korraga õpetamine viib pindmise õppimiseni,
siis jaotati 56 oskust kaheks: need, mida on vaja õpetada automaatrelva
baasõppes ning need, mida pärast baasõppe läbimist. Viimaste juurde lisati
oskused, mis eeldavad liikuvate sihtmärkide kasutamist, laskmist eri valgustingimustes, mitme sihtmärgi tabamist eri kaugusel, valangute või kiirtulega
laskmist ning laskmist kuni 400 m kauguselt. Need märgiti üles kui vajalikud
oskused, millele tuleks keskenduda pärast automaatrelva baasõpet. Automaatrelva baasõppesse jäi alles 33 oskust, mis omakorda sarnaste omaduste
alusel koondati ja kategoriseeriti kolmeks: teooriaõppes läbitavad oskused
(enne laskma minekut), baaslaskeoskus, jätkulaskeoskus. Lõpuks saadi 21
oskust, mida laskur peab valdama enne lahinglaskmisi. Neid oskusi saab
käsitada kui 21 õpieesmärki (õpitulemust), mida on võimalik hinnata, kuid
praeguses uuringus kajastatakse neid oskustena.
3.2.4. Õpiväljundite sõnastamine
Oskustest tuletatakse ainekava kohta kuni kuus õpiväljundit ning tulenevalt
õpiväljunditest korrigeeritakse aine eesmärki.
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Õpiväljundite kavandamisel ja sõnastamisel lähtuti Biggsi ja Tangi179
kolmeastmelisest tegevusest. Esiteks määratakse verb, mis kavandab õpitegevuse ja mõistmise taseme. Tegusõnadena kasutati Bloomi täpsustatud taksonoomia väljundiverbe180, 181. Teiseks kirjeldatakse tegevuse objekti ehk sisu,
millele on verb suunatud. Viimasena sisaldab õpiväljund ainevaldkonna konteksti, kus tegevus pidevalt toimub.182 KVÜÕA õppekava statuudi järgi on
ainekavas õpiväljundite mõistlik piir viis kuni kaheksa183, samas leiab Biggs,
et üle kuue ei ole mõistlik määrata, kuna sellisel juhul muutub võimatuks
õpiväljundeid õpitegevustega siduda ning neid hinnata184. Töörühma sõnastatud 21 oskust saab käsitada õpiväljunditena185. Kuna 21 õpiväljundit on
liiga palju, siis grupeeriti oskused neljaks õpiväljundiks, kus iga väljundi all
on kaks kuni seitse oskust. Grupeerimise tulemusena sõnastati õpiväljundid:
1. käsitseb relva ohutult igas situatsioonis,
2. rakendab taktikalise relvakäsitsemise põhimõtteid,
3. tabab eri olukordades sihtmärki kiirelt ja täpselt;
4. annab hinnangu oma relvakäsitsemisele ja põhjendab seda.
Töörühma liikmed vaatasid õpiväljundid üle, seejärel valideeris need
KVÜÕA didaktika arendusjuht. 21 oskust jaotati nelja õpiväljundite alajaotuse vahel. Peale õpiväljundite jaotuse kategoriseeris töörühm kolmeks relvaja laskeõppe oskused:
I kategooria: enne laskma minekut relva käsitsemine ja ohutus,
II kategooria: esmane laskeoskus ja relvakäsitsemise ohutus laskmistel,
III kategooria: lahinglaskmistel vajaminevad oskused.
I kategooria hõlmab automaatrelva käsitsemist ilma laskmiseta, sisaldades
teoreetilist ja praktilist käsitsemist lahingpadruniteta. Nimetatud kategooriasse kuulub kogu tegevus, mis on sõdurile vajalik esmaseks tegevuseks
lasketiirus. Põhirõhk on relva ohutul käsitsemisel. Relva ohutu käsitsemine
Biggs, Tang 2008, lk 83–86.
Krathwohl, D. R. 2002. A Revision of Bloom´s Taxonomy: An Overview. – Theory Into
Practice, Vol. 4. Issue 4, pp. 212–218.
181
Yanchinda, J.; Yodmongkol, P.; Chakpitak, N. 2015. Measurement of Learning Process
by Semantic Annotation Technique on Bloom’s Taxonomy Vocabulary. – International Education Studies, Vol. 9, No. 1, p. 112.
182
Biggs, Tang 2008, lk 81–91.
183
Õppekava statuut 2015, lk 2.
184
Biggs, Tang 2008, lk 6.
185
Õppekava statuut 2015, lk 1.
179
180
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on igas kategoorias läbiv teema. II kategooria all mõeldakse baaslaskeharjutusi, kus hinnatakse põhilaskeasenditest (püsti, põlvelt ja pikali) kuni
100 m kauguselt sihtmärgi tabamist. III kategooriasse kuuluvad oskused, mis
on vajalikud lahinglaskmistel osalemiseks. Oskuste jagamine kolmeks tähendab hindamist kolme eri mõõdikuga.
Pärast oskuste grupeerimist ja õpiväljundite sõnastamist koostati ainekava projekt ning määratleti hindamiskriteeriumitega hindamiseks vajalikud
kontrollmeetmed. Nii ainekava kui ka kontrollmeetmete koostamisel lähtuti
21 oskusest, mida võib nimetada kriteeriumiteks, kuna selline tegevus kindlustab keskendumise õigetele oskustele.
3.2.5. Hindamiskriteeriumite sõnastamine
Hindamiskriteeriumid tuletati eelkõige oskustest, seejärel ka õpiväljunditest. Lähtudes kriteeriumitest, koostati testid, mille järel neid valideeriti ja
katsetati186.
3.2.5.1. Hindamiskriteeriumite sõnastamine oskustest lähtudes
Testide loomist alustati leitud oskuste hindamiskriteeriumite koostamisega,
jälgides, et õpiväljundid ei seaks kõrgemaid nõudeid kui hindamiskriteeriumid187. Hindamiskriteeriumid sõnastati lävendi kriteeriumitena ehk miinimumnõuetena, mida laskuril on kohustus läbida (mitteeristav hindamine)188.
Seejärel koostati õppuri teadmiste ja oskuste miinimumtaseme sisukirjeldus,
osade õpiväljundite puhul ka hindamisjuhis oskuse omandamise kohta189.
Hindamiskriteeriumid sõnastati vastavalt KVÜÕAs ette nähtud õpiväljundipõhise mitteeristava hindamise vormile190.
Hindamiskriteeriumite koostamisel uuriti eelnevalt Eesti Kaitseväe ja
teiste riikide laskeoskustestide hindamiskriteeriume.
Hindamiskriteeriumid, mis tuletati õpiväljunditest, näitavad, kui hästi
täideti õpieesmärgid191, 192.

186
187
188
189
190
191
192

Õppekava statuut 2015, lk 3–4.
Ibid., lk 15.
Pilli 2009, lk 13.
Õppekava statuut 2015, lk 15.
Ibid., lk 18.
Biggs, Tang 2008, lk 170–171.
Cohen et al. 2006, pp. 418–419.
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3.2.5.2. Hindamiskriteeriumite sõnastamine õpiväljunditest lähtudes
Järgnevalt sõnastati õpiväljunditest tulenevalt hindamiskriteeriumid.
1. Väljund 1 (käsitseb relva ohutult igas situatsioonis) on täidetud, kui laskur ei tee ühtki järgnevatest vigadest:
a. suunab relva inimese või iseenda poole;
b. asetab sõrme päästikule väljaspool laskmist;
c. padrun on padrunipesas pärast ohutuskontrolli või tühjaks laadimist;
d. pärast relva tühjakslaadimist on relval salv alla;
e. ei veendu relva ohutuses tühjakslaadimisel ja/või relvakontrolli tegemisel;
f. väljaspool laskeasendit pole relv kaitseriivis;
g. toimub juhulask.
2. Väljund 2 (rakendab taktikalise relvakäsitsemise põhimõtteid) on täidetud, kui laskur jõuab testi 3 lõpetada vähem kui 240 sekundiga ega tee
ühtki järgnevatest vigadest:
a. igalt laskepositsioonilt ei sooritata minimaalselt 8 lasku (2 igasse sihtmärki) või sooritatakse lasud väljaspool laskeala;
b. pärast tõrgete kõrvaldamist, sihtmärgi hävitamist, enne positsiooni
vahetust ja liikuma hakkamist ei ole lahinguvälja kontrollitud, et
veenduda oma või vaenlaste asukohas193;
c. tõrgete eemaldamisel ei varjuta või ei võeta asendit lamades;
d. salvesid ei asetata varustusse tagasi enne varjest liikuma hakkamist.
3. Väljund 3 (tabab eri olukordades sihtmärki kiirelt ja täpselt) on täidetud,
kui laskur saab vähemalt 100 punkti maksimaalsest punktisummast 160.
4. Väljund 4 (annab hinnangu enda relvakäsitsemisele ja põhjendab seda)
on täidetud, kui laskur toob oma soorituse puhul välja, millega ta oli rahul
ja mis vajaks arendamist ning tal on arusaam, kuidas seda teha.
3.2.5.3. Hindamismeetodi kujundamine
Hindamise objektiivsuse ja valiidsuse tagavad õpiväljunditest tuletatud
hindamiskriteeriumid194 ning vastavalt hindamiskriteeriumitele valitud hindamismeetodid195. Töörühm ei leidnud ühtegi olemasolevat testi, mis mõõdaks

Seda punkti ei hinnata, kuna nõue lisandus katse ajal töörühma otsusel, tuginedes VAPK41
ainekava katsetamisel. – Autorite märge.
194
Biggs nimetab hindamiskriteeriumit ka hindamisjuhiseks, mis ei pea olema oma olemuselt
nii täpselt sõnastatud, vaid peab tagama kriteeriumitest ja nende rakendamisest ühtse arusaamise. Vt Biggs, Tang 2008, lk 209–211.
195
Pilli 2009, lk 11.
193
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kõiki nelja õpiväljundit ja vastaks sõnastatud hindamiskriteeriumitele. Seega
tuli koostada uued testid. Aluseks võeti Coheni käsitlus196, kus testi koostamist alustatakse hindamiskriteeriumite sõnastamisest, seejärel pannakse test
kokku, seda valideeritakse, katsetatakse, parandatakse ja võetakse kasutusesse.
Mõõdikute koostamisel lähtuti võrdlushindamisest, kus kolme teguriga
tagatakse reliaablus. Esiteks koostatakse standardsed testid, mis lisatakse
ainekava juurde koos kirjeldusega197. Teiseks tagatakse standardiseeritud
mõõdikutega võrdväärsetel alustel, olenemata testide tegijatest, laskurite
soorituse hindamine198, 199. Kolmandaks antakse hinnang õpiväljundite saavutamisele mitme testi põhjal (dimensionaalsus)200.
Hindamismeetodi kujundamisel lähtuti põhimõttest, kus iga õpiväljundi
(kokku neli) täitmist ja oskuse (kokku 21) omandamist kontrollitakse eesmärgi saavutamisest lähtuvalt. Kuna eelnevalt olid oskused kategoriseeritud
kolmeks ning ühe hindamismeetodiga ei pea kontrollima kõikide õpiväljundite saavutamist201, siis koostati kolm testi. Testid (mõõdikud) vaatas üle ja
valideeris kõigepealt ekspertrühm ning seejärel uuringu juhendaja. Hindamismeetodiks on igal testil praktiline sooritus.
Test 1 sisaldab relva ohutut käsitsemist enne laskmisi ja selle peavad
läbima kõik kursuslased enne laskma minekut. Test 1 disainimise aluseks
võeti kehtiv relvakäsitsemise test.
Test 2 annab hinnangu esmasele laskeoskusele ning ohutule relvakäsitsemisele. Testis 2 rakendatakse kujundavat hindamist202. Test 2 koostamise aluseks oli kehtiv laskeoskustest.
Test 3 on kokkuvõtlik hindamine, mis mõõdab kõiki õpiväljundeid ning
annab hinnangu sõduri valmisolekule lahinglaskmisteks. Testi koostamise
aluseks võeti põhimõte, kus õppurit tuleb hinnata individuaalselt ning õppur
peab demonstreerima relvakäsitsemise tervikoskust: ohutust, tõhusust, tabavust ja suutma oma tegevust põhjendada. Selleks koostati lahingrada nelja
laskepositsiooniga. Lahingraja läbimine koos varustusega aja peale nõuab
Cohen et al. 2006, pp. 417–419.
Mikk 2002, lk 67–92.
198
Õppekava statuut 2015, lk 1–4.
199
Biggs, Tang 2008, lk 196–197.
200
Mikk 2002, lk 67–92.
201
Õppekava statuut 2015, lk 15.
202
Wu, P. 2012. An innovative concept map approach for improving students’ learning performance with an instant feedback mechanism. – British Journal of Educational Technology,
Vol. 43, Issue 2, pp. 217–232.
196
197
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füüsilist pingutust (nagu lahinglaskmistel), mis mõjutab statistiliselt oluliselt
sihtmärkide tabamust203. Kehtiv laskeoskustest ei nõua aja peale liikumist.
Järgmisena vaatas testid üle töörühm ning need valideeriti (valitud mõõtevahend mõõdab just seda, mille mõõtmiseks on see mõeldud)204 eksperthinnanguna. Valideerimise järel katsetati mõõdikuid kaitseväe struktuuriüksustes, misjärel neid vajaduse korral korrigeeriti. Kuna testi 3 alusel
(kokkuvõtlik hindamine) antakse hinnang ainekava toimimisele, siis subjektiivsuse vähendamiseks205, seadis töörühm lävendi, kus ainekava läbinud
laskurite testi 3 edukalt sooritanute protsent peab olema 80% või kõrgem.
Kõiki kolme testi katsetati struktuuriüksustes, kusjuures testi 3 kaks korda.
3.2.6. Õppemeetodite valik ja ainevoo planeerimine
Tulenevalt õpiväljunditest ja oskustest planeeritakse ainevoog ning valitakse
õppemeetodid. Ainevoo ja õppemeetodite kavandamisel lähtutakse õpetamise
didaktikaprintsiipidest spordialadel: teaduslikkus, jõukohasus, süstemaatilisus, näitlikkus, omandamise kindlus, grupiviisilise õpetamise ja individuaalse lähenemise ühtsus, seos praktikaga ning instruktori juhtiv osa206.
Pärast ainekava koostamist järgneb valideerimine ja katsetamine.
Ainekava katsetati kahel korral. Ühel korral Kuperjanovi jalaväepataljoni
tegevväelastega ning teisel lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse
(VAPK-41) õppuritega. Peale selle loodi kaitseväe sisevõrku ainekava ja
õppematerjalide elektrooniline andmebaas207 ning tagasiside andmise logiraamat, eesmärgiga tagada kursusel osalevatele tegevväelaste parem juurdepääs
õppematerjalidele. Elektroonilist tagasisidet ei andnud katsetamise etapis
ükski kursusel osaleja.

Jaworski, R. L.; Jensen, A.; Niederberger, B.; Congalton, R.; Kelly, K. R. 2015.
Changes in Combat Task Performance Under Increasing Loads in Active Duty Marines. –
Military Medicine, Vol. 180, Issue 3, pp. 179–188.
204
Hirsjärvi, S.; Remes, P.; Sajavaara, P. 2005. Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina, lk 213.
205
VÕE 2015. Lisa 1, lk 18–21.
206
Nurmekivi, A. 2010. Treeningu printsiibid ja nende rakendatavus. Treeneri tasemekoolitus. Spordi üldained I tase. 3. trükk. Eesti olümpiakomitee. Tallinn: Sunprint Invest, lk 77–81.
207
Dokumendid asusid: \\mil.intra\kv\2JVBR\Relva-_ja _laskeväljaõpe\. – Autorite märkus.
203
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3.2.7. Ainekava projekti katsetamine
Viimasena tuli katsetada ainekava ning anda mitmetasandilise kontrolli tulemuste põhjal selle toimimisele hinnang208. Ainekava hindamist kirjeldatakse
artikli neljandas osas.
Ainekava katsetati Kuperjanovi jalaväepataljoni põhikutse ajateenijate
näitel209, kus valimi saamiseks kasutati mugavusvalimit. Valimi moodustas
325 Kuperjanovi pataljoni põhikutse ajateenijat (kaks jalaväekompaniid
vastavalt 159 + 166). Ühest jalaväekompaniist moodustati eksperimentaalrühm (159 ajateenijat nimekirjas, testi 3 sooritas 150 ajateenijat). Teisest
kompaniist moodustati kontrollrühm (166 ajateenijat nimekirjas, testi 3
sooritas 130 ajateenijat). Üldkogumi (populatsiooni) moodustasid Kuperjanovi pataljonis teenivad ajateenijad (kõrghetkel, seisuga 02.10.2015, oli
ajateenijaid 793, millest põhikutses 424 ning eelkutses 369)210. See tähendab,
et 95%-lisel usaldusnivool oli vaja vähemalt 262 isikut. Testi 3 läbis 280 laskurit (vajalik 262), mis tähendab, et Kuperjanovi pataljoni ajateenijate kohta
saab teha selles kontekstis vajalikke järeldusi.
Eksperimentaalrühma õpetas üheksa instruktorit, kelle teenistusstaaž jäi
vahemikku 2‒16 aastat (aritmeetiline keskmine = 7,6 aastat; mood = 4 aastat;
mediaan = 5 aastat)211. Instruktorite haridustase oli järgmine: üks oli läbinud
kõrgema sõjakooli põhikursuse (kestusega kolm aastat), kolm nooremohvitseride kursuse (kestusega üks aasta), üks reservohvitseride kursuse, kolm
vanemallohvitseride põhikursuse ning üks nooremallohvitseride kursuse.
Kaks tegevväelast olid osalenud välismissioonil ning neli instruktorit läbinud lisaks relvakoolituse. Ükski eksperimentaalrühma õpetavatest instruktoritest ei kuulunud laskmisega seotud spordiklubisse. Eksperimentaalrühma
instruktoritele loodi elektrooniline kaust, kuhu paigutati ainekava materjal
(kajastatud juba katseuuringus nr 1). Töörühma liikmed täiustasid ja parandasid õppematerjale jooksvalt, samal ajal käis katseuuring nr 2 –VAPK 41.

VÕE 2015, lk 14–21.
Kaitseväe juhataja 06.05.2015 käskkiri nr 13.
210
Kala, E. <erki.kala@mil.ee>. 24.03.2015. Vastus Allar Eesmaa 23.03.2015 kirjale „Kuperjanovi pataljonis teenivate ajateenijate arv kõrghetkel, 2015/2016 väljaõppetsüklis”. Erki Kala
on 2. jalaväebirgaadi personalijaoskonna ülem, kes haldab Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijate nimekirja. – Autorite märkus.
211
Aritmeetiline keskmine on keskset tendentsi kirjeldav näitaja. Mood on kõige sagedamine
esinev väärtus. Mediaan on jaotuse keskpunkt. Kui aritmeetiline keskmine koos mediaani
ja moodiga jäävad lähestikku, siis on õigustatud kasutada aritmeetilist keskmist. Vt Elmes,
D. G. 2013. Psühholoogia uurimismeetodid. Lisa A – Kirjeldav statistika. Tartu: Tartu Ülikooli
Kirjastus, lk 338–349.
208
209
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Kontrollrühma õpetanud kaheksa instruktori teenistusstaaž jäi vahemikku
4‒11 aastat. (aritmeetiline keskmine = 7,8 aastat; mood = 7 aastat; mediaan
= 7 aastat). Nende haridustase oli järgmine: kaks olid läbinud kõrgema sõjakooli põhikursuse (kestusega kolm aastat), üks nooremohvitseride kursuse
(kestusega üks aasta) ning viis vanemallohvitseride põhikursuse. Kolm
tegevväelast olid osalenud välismissioonil ning kaks instruktorit läbinud
lisaks relvakoolituse. Ükski eksperimentaalgruppi õpetavatest instruktoritest
ei kuulunud laskmisega seotud spordiklubisse.
Õppurite õpiväljundite saavutamise hindamiseks (kontroll- ja eksperimentaalrühmas) kasutati testi 3 tulemusi, kuna see hõlmab kõiki õpiväljundeid.
Grupilise kuuluvuse võimalikku statistilist olulisust sõdurite relvakäsitsemisele analüüsiti hii-ruut testiga212, 213.

4. Analüüsi tulemused ja arutelu
4.1. Õpiväljundite hindamine
4.1.1. Relva ohutu käsitsemise, taktilise relvakäsitsemise põhimõtete
rakendamise ja sihtmärki tabamise hindamine
Automaatrelva baasõppe ainekava eesmärk: ainekava läbinu oskab käsitseda
relva ohutult, tõhusalt ja taktikaliselt õigesti, et tegutseda oskuslikult üksuse
koosseisus lahinglaskmistel ja väliharjutustel. Kursuse lõpuks pidi laskur
saavutama kõik neli õpiväljundit.
Iga õpiväljundi saavutamise hindamist kontrolliti eraldi. Grupikuuluvuse
mõju väljaselgitamiseks tehti χ2-test (vt tabel 1).
Tabelist 1 nähtub, et eksperimentaalrühm saavutas relva ohutumas käsitsemises statistiliselt olulisel määral parema tulemuse kui kontrollrühm.

Niglas, K. 1997. Statistika loengumaterjale. Tallinna Pedagoogikaülikool. Informaatika
osakond, lk 48–51.
213
Khadanga, S. et al. 2014. Severe Falciparum Malaria – Difference in Morality among
Male and Nonpregnant Females. – Journal of Clinical & Diagnostic Research, Vol. 8, Issue 12,
pp. 1–4.
212
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Tabel 1. Kontroll- ja eksperimentaalrühma tulemused ja χ2-testi näitajad kolme esimese
õpiväljundite kohta
χ2-test

Tulemused (%)
Õpiväljund

Kontrollrühm

Eksperimentaalrühm

p

χ2

Käsitseb relva ohutult igas
olukorras

82

97

p=6,6.10–5

χ2 = 15,90, df = 1,
p<0,001

Rakendab taktikalise
relvakäsitsemise
põhimõtteid

75

97

p=3,4.10–11

χ2 = 43,95, df = 1,
p <0,001

83*
71**

92*
83**

p = 1,0.10–2
p = 1,7.10–2

χ2 = 6,58, df = 1,
p>0,001*
χ2 = 5,69, df = 1,
p>0,001**

Tabab igas olukorras
sihtmärki kiirelt ja täpselt

*Uue ainekava järgi
**Kehtiva LVÕE järgi

Analüüsides teise õpiväljundi saavutamist, tuleb mainida, et testi ei läbinud
ettenähtud aja jooksul (240 sekundit) eksperimentaalrühma viis laskurit 150st ning kontrollrühma 39 laskurit 130-st. Siin tuleb välja tuua, et testis oli
võimalik saada karistussekundeid mahakukkunud salvede eest. Iga mahakukkunud salv lisas 30 sekundit ajale juurde. Kuna töörühm otsustas, et salve
mahakukkumise eest ei ole mõistlik karistada, sõnastati hindamiskriteerium
ümber. Otsustati lisada 30 sekundit üldajale siis, kui mahakukkunud salv
või mõni muu varustuselement jäetakse maha. Seetõttu muutus kuue kontrollrühma laskuri ajaline väärtus positiivseks, tabelis 1 on esitatud lõplikud
tulemused.
Seega saavutas eksperimentaalrühm relva tõhusamas käsitsemises statistiliselt oluliselt parema tulemuse kui kontrollrühm.
Testis 3 oli sooritamata tabamusi (minimaalne punktisumma 100) eksperimentaalrühma 12 laskuril 150-st (8%) ning kontrollrühma 22 laskuril 130-st
(17%). Nagu selgub tabeli 1 χ2-testi tulemustest, ei ole sihtmärgi tabamisel
eksperimentaalrühma ja kontrollrühma vahel statistiliselt olulist erinevust.
Kuna Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeoskustest mõõdab tabamusi
(nõutav lävend on 12-st lasust 10 tabamust), siis eksperimentaalrühm ja
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kontrollrühm läbisid kehtiva laskeoskustesti214 vastavalt nõuetele215, eesmärgiga tõsta test 3 valiidsust võrdleva valiidsuse leidmise abil216. Testi eesmärk oli teada saada, kas koostatud ainekava läbimisel väheneb eksperimentaalrühma laskurite laskeoskus, võrreldes kehtiva relva- ja laskeõppe läbinud
laskuritega. Kehtiva laskeoskustesti puhu kasutati LVÕEs nõutud sihtmärki
nr 03217. Kontrollrühma laskuritest sooritas kehtiva laskeoskustesti 92 (71%)
ja eksperimentaalrühma laskuritest 83 (58%). Osutub, et grupiline kuuluvus
ei mõjuta sõdurite sihtmärgi tabamusi.
Tabelist 1 nähtub, et eksperimentaal- ja kontrollrühma vahel ei ole statistiliselt olulist erinevust. Seega saab väita, et olenemata sellest, millise ainekava
järgi laskureid õpetatakse, ei ole tabamustes statistiliselt olulist erinevust.
Kuna eksperimentaal- ja kontrollrühm läbisid mõlemad testid, mis mõõdavad laskeoskust (tabamusi), saab tulemustest järeldada, et mõlema rühma
laskeoskustase on sarnane ning väljatöötatud test on (tabavuse mõõtmises)
valiidne.
4.1.2. Hinnang oma relvakäsitsemisele ja selle põhjendamine
(eneserefleksioon)
Neljanda õpiväljundi saavutamist kontrolliti laskuri enesereﬂeksiooni põhjal (vahetult pärast testi 3 sooritamist), kui instruktor liikus koos laskuriga
stardikohta tagasi. Ainekava katsetamisel puudus projektis ja testi 3 kirjelduses viide, et laskur peab tegelema enesereﬂeksiooniga pärast testi läbimist. Tegevväelaste täiendusõppes selgitati ja näidati, kuidas teha testi 3 ning
vajalik on tagasisidestamine. Eksperimentaalrühma tunnivaatlustest selgus,
et 1. eksperimentaalrühma testi 3 tegemisel ei nõudnud instruktor laskuritelt
tagasisidet. Seetõttu ei saa kinnitada, et eksperimentaalrühmas toimus enesereﬂeksioon. Samas hindasid enda sooritust kontrollrühma laskurid (instruktori küsimise peale)218. Seetõttu võiks eeldada, et ka eksperimentaalrühmas
osalenud laskurid oleksid osanud instruktori küsimisele peale anda oma
soorituse kohta tagasisidet. Teades, et enesereﬂekteerimist ei toimunud vähemalt ühes eksperimentaalrühmas, ei saa selle õpiväljundi saavutamist terviC-jalaväekompanii 48 nädala põhikutse SBK tunniplaan. Kinnitanud Kuperjanovi JVP
ülem, nr 2JVBR-3.3-1.2.
215
Laskeväljaõppe eeskiri 2010, lk 23.
216
Mikk 2002, lk 67–92.
217
Laskeväljaõppe eeskiri 2010, lk 23.
218
Töö autor hindas kontrollrühma testi 3 ning instrueeris abis olevaid instruktoreid. – Autori
märkus.
214
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kuna hinnata. Tunnivaatlusest tulenevale informatsioonile toetudes muudeti
testi 3 sõnastust, lisades juurde enesereﬂeksiooni nii testi 3 kirjeldusele kui
ka testi 3 blanketile. Kindlasti tuleb järgnevates uurimustes mõõta ja hinnata
pärast testi 3 sooritamist enesereﬂeksiooni toimimist.

4.2. Ainekava tulemuslikkuse hindamine
Ainekava hindamisega kontrollitakse püstitatud eesmärkide täitmist ning
tuvastatakse väljaõpet soodustavad ja takistavad tegurid. Ainekava hindamine on vajalik siis, kui muutuvad võimenõuded, eeskiri ja varustus või
väljaõppes saadud vigastused viitavad valele väljaõppele.
Tervikpildi saamiseks koostati eri käsitluste põhjal ainekava hindamise
komponendid, mida järgnevalt selgitatakse (vt joonis 4). Väljatöötatud ainekava kui terviku toimimist hinnatakse neljast aspektist lähtudes: õppurite õpitulemus219, 220, 221, õppurite tagasiside222, 223 instruktorite tagasiside224, 225 ning
tunnivaatluste kokkuvõte226, 227.
Õppurite tulemuste analüüs

Õppurite tagasiside
AINEKAVA
TOIMIMISE
HINDAMINE

Instruktorite tagasiside

Tunnivaatluste kokkuvõte


Joonis 4. Ainekava toimimise hindamise komponendid

Rutiku et al. 2009, lk 5.
Biggs, Tang 200, lk 5.
221
Cohen et al. 2006, pp. 418–419.
222
Rutiku et al. 2009, lk 23–25, 43.
223
Benton, S. L.; Cashin, W. E. 2012. Student Ratings of Teaching:a Summary of Reasearch
and Literature. Kansas State University: The IDEA Center. – IDEA Paper, No. 50, pp. 1–22.
[Benton, Cashin 2012]
224
Rutiku et al. 2009, lk 5.
225
VÕE 2015. Lisa 1, lk 18–21.
226
KVÜÕA õppetöövaatluse süsteem 2011, lk 1–9.
227
Otsus et al. 2015, lk 9–27.
219
220
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4.2.1. Õppurite tulemuste analüüs
4.2.1.1. Õppurite õpitulemuste analüüsi pidepunktid
Õpitulemuste analüüsimisel antakse õppuri teadmiste ja oskuste taseme kohta
hinnang kindlate hindamiskriteeriumite alusel vastavalt õppekavas kirjeldatud
õpiväljunditele228, 229. Kokkuvõttev hindamine toimub ainekursuse lõpus, eesmärgiga teada saada, kui hästi on õpieesmärgid (õpiväljundid) saavutatud230, 231.
Kokkuvõtliku hindamise all kajastatakse põhiliselt aines saadud tulemusi232.
Olenevalt hindamisest, arvestatakse kas hindeid (eristav hindamine) või läbisaanute arvu (mitteeristav hindamine)233. Selleks, et kokkuvõtlikust hindamisest tulenevalt ainekava toimimist objektiivselt hinnata, on vaja eelnevalt
kindlaks määrata mõõdikud234.
Automaatrelva baasõppe ainekava kursuse võtab kokku test nr 3 (lahinglaskmisteks valmisoleku test).
4.2.1.2. Õppurite õpitulemuste analüüsi järeldused
Eksperimentaalrühmas läbis testi 3 esimesel sooritusel 85% laskuritest, mis
ületab töörühma määratud ainekava läbinute protsendi (vähemalt 80%). Testi
3 tulemuste võrdlemisel (kontrollrühm ja eksperimentaalrühm) saab väita,
et eksperimentaalrühm saavutas 38% parema tulemuse kui kontrollrühm.
Arvestades, et kontrollrühma kompaniiülem käskis harjutada testi 3 elemente
üks nädal enne toimumist ning üks rühmaülematest õpetas sõdureid teisiti,
kui kehtiv relva-ja laskeõpe ette näeb, võib oletada, et tulemuste erinevus
tuleb suurem. See omakorda suurendab erinevust kahe rühma vahel veelgi.
Võib väita, et kui rakendada ainekava samadel põhimõtetel kogu Kuperjanovi pataljoni ajateenijatele, siis testi esmakordsel sooritamisel läbib selle
85% laskuritest. Arvestades ainult eksperimentaalrühma tulemust (85% läbis
esimesel sooritusel) ning töörühma ainekavale hinnangu andmise mõõdikut
(minimaalselt 80% laskuritest võiks läbida esmakordsel sooritusel testi 3),
siis võib öelda, et ainekavas kirjeldatud ainevoog ning hindamiskriteeriumid
on tasakaalus. Samas, kuna järeldusi ei saa kanda üle kogu kaitseväele, oleks
ainekava vaja nii kaitseväe struktuuriüksustes kui ka Kaitseliidus rohkem
katsetada.
Rutiku et al. 2009, lk 5.
Biggs, Tang 2008, lk 5.
230
Ibid., lk 170–171.
231
Cohen et al. 2006, pp. 418–419.
232
Pilli, Õunpuu 2012, lk 5–37.
233
Raudlepp 2013.
234
VÕE 2015. Lisa 1, lk 18–21.
228
229
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4.3. Tagasiside analüüs
4.3.1. Instruktorite tagasiside
Instruktorite tagasiside (reﬂeksioon) sisaldab nii enesehindamist235 kui ka
hinnangut õppeprotsessile236. Enesehindamine peaks toimuma kogu õppe
ajal ja samuti lõpus237. Üldjuhul toimub reﬂekteerimine õppeprotsessi lõpus
ja selle käigus vastatakse kolmele põhilisele küsimusele 238: mis ja miks läks
hästi ning mis vajaks parandamist.
Eksperimentaalrühma õpetanud instruktorite hinnangu saamiseks küsisid
töörühma liikmed pärast ainekava katsetamist nende tagasisidet.239 Arutelu
keskendus neljale teemale: õpe, mis läbiti enne laskmist, laskeharjutused,
mõõdikud ja muud probleemid (vahendid, õppematerjalid jms). Tagasiside
protokolliti ja lindistati, seejärel transkribeeriti, et vajaduse korral protokolli
täiendada240. Seejärel tehti parandused ainekavasse.
Parandusi tehti ka mõne õppetunni puhul. Näiteks esimeses tunnis soovitati õpetamisel tutvustada põhjuseid, miks mingi relvasüsteem on lahingus
tegutsemisel muutunud ning samuti leiti, et videoid pole tarvis näidata, kuna
see võtab liiga palju aega. Mõlemad ettepanekud lisati õppematerjalile, et
instruktorid saaksid neid arvestada. Kahes tunnis oli vajadus parema relvadrilli järele, et instruktor teaks, mida ja kuidas drillida. Õppekvaliteedi
parandamiseks oli vaja lisada sihikute reguleerimise ja reguleerimisvõtme
kasutamise õpetamine, et õppurid oleksid võimelised laskeharjutuses oma
teenistusrelva sihikuid iseseisvalt reguleerima. Lisati, et drillimisel tuleb
kasutada paukpadruneid ja õppepadruneid segamini (salves). Olulisena rõhutati õppepadrunite ja paukpadrunite kasutamist korraga. Samuti toodi välja,
et teooriatundides on puudu „lahinguvälja kontroll” ja liikumise õpetamine
ehk drillid „vastane paremal / vasakul / seljataga ”.
Laskeharjutustest tehti parandusettepanekuid kümne harjutuse kohta
(kokku 12). Näiteks ühes harjutuses soovitati suurendada lahingpadrunite
hulka 32 padrunini. Veel peeti oluliseks määrata kasutatavate õppepadrunite
hulk salves vahemikuna, mitte kindla arvuna, eesmärgiga, et sõdurid ei hakkaks
tõrkeid lugema. Hilisemates harjutustes soovitati esmakordsel sooritamisel
235
236
237
238
239
240

Rutiku et al. 2009, lk 5.
VÕE 2015. Lisa 1, lk 18–21.
Brookfield 2002, pp. 31–38.
KVÜÕA õppetöövaatluse süsteem 2011, lk 8.
Tagasiside toimus 02.12.2015 Lahingukoolis. – Autori märkus.
Laherand, M-L. 2008. Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: OÜ Sulesepp, lk 219–224.
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harjutada paukpadrunitega, et lahingmoonaga sooritused mööduksid sujuvamalt. Mõne harjutuse kohta sooviti, et kirjutada paremini lahti materjal ebastandardsete laskeasendite kohta ning lisada juurde see, et instruktor ei ütleks
ühegi asendi kohta, et see on ainuõige, vaid pigem suunaks laskureid, et need
leiaksid ise sobivaima laskeasendi ja toe. Samuti soovitati ühes harjutuses
kasutusele võtta laskepäevik, kuna lastakse kaugemale kui 100 m. Viimasena
tehti ettepanekud lisada õppematerjalidesse harjutuste sünkroonsuse nõue
ning see, et harjutuste õppematerjalid kajastaksid positsioonidele lähenemise
taktikat. Kõik ettepanekud viidi lõppkokkuvõttes ainekavasse sisse, mõned,
mis töörühma arvates olid ebavajalikud või põhjendamatud, lükati ka tagasi.
Testide kohta tehti kaks parandust. Esiteks see, et testis 1 ei võeta relva
lahti, vaid laual on juba üks relv lahti võetud ja instruktor küsib relvaosade
funktsiooni. Eesmärk on hoida aega kokku. Teisena toodi välja, et testis 3
võiks teha stardipositsiooni 50 m kaugemale, et sundida ajateenijaid rada
kiiremini läbima. Ettepanek oli tingitud sellest, et instruktor demonstreeris
vahetult enne testi 3 ajateenijatele, et rada saab läbida jalutades, mis tähendas, et testi nr 3 ajal enamik ajateenijaid jalutaski. Töörühm leidis, et instruktori selline käitumine on väär, kuna positsioonivahetus peab alati olema kiire,
tagamaks lahingute ajal laskuri ohutus. Töörühm lükkas ettepaneku tagasi.
4.3.2. Töörühma tagasiside
Viimases tagasiside osas küsiti töörühma liikmetelt soovitust, kuidas peaksid
harjutused laskepäevade vahel jaotuma. Töörühm kirjutas õppematerjalidesse
soovituse teha harjutused laskepäevade kaupa. Tagasisides toodi välja, et
sõdurid on relvadega enesekindlamad.
Kokkuvõttes oli eksperimentaalrühmas osalenud tegevväelaste tagasiside
positiivne. Tehti märkusi ning muudatusettepanekuid, mida töörühm valdavalt
arvestas. Arvestamata jäi soovitus lisada testi 3 „50 m eemal stardipositsioon”.
Väljatöötatud ainekava ajalise jaotuse kohta ei tehtud ühtegi muudatusettepanekut, mis tähendab, et ajaline jaotus õppetundide puhul töötas.
4.3.3. Õppurite tagasiside
Õppurite õppeainele antava tagasiside üks eesmärk on tagada õpetamise
kvaliteet241. Tavaliselt antakse tagasiside õppe lõpus, kuid informatiivsuse

241

Benton, Cashin 2012, pp. 1–22.
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mõttes võib seda anda ka siis, kui on töötatud mõni aasta242. Õppurite tagasiside usaldusväärsuse seisukohalt on oluline, et aine kohta saadakse vähemalt
15 õppuri hinnang243. Õppurid annavad sisukama tagasiside, kui teavad, et
sellest midagi muutub244. Samuti on tagasiside tõlgendamisel vajalik teiste
õppejõudude abi, et toetada õppes tehtavate muutuste kavandamist245.
Uuringus küsiti õppurite tagasisidet ainekava kohta VAPK-41 õppuritelt,
kes on läbinud kehtiva relva- ja laskeõppe ning väljatöötatud automaatrelva ainekava. Seersantõppurid oskavad anda informatiivsema246 hinnangu
mõlema õppe kohta nii õppuri kui ka instruktori seisukohalt. Eksperimentaalrühmas osalenud õppurid annaksid hinnangu ainult väljatöötatud automaatrelva baasõppele. Küsimustiku täitmine oli vabatahtlik, mistõttu vastas 57
seersant-õppurit 63-st (91% kursusel osalenutest).
4.3.3.1. Kehtiva relva- ja laskeõppe tugevad ja nõrgad küljed
Kehtiva õppe tugeva küljena tõid 30 vastajat välja üksteist positiivset aspekti,
siinkohal esitatakse need aspektid, mida mainiti enam kui kahel korral (vt
joonis 5).
OƉĞƚĂǀĂũĂŶƁƵƚĂǀĂŵŝƚƚĞǀĂƐƚĂǀƵƐ
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Joonis 5. Kehtiva relva- ja laskeõppe tugevad ja nõrgad küljed õppurite arvamuse järgi
Rutiku et al. 2009, lk 23–25, 43.
Benton, Cashin 2012, pp. 1–22.
244
Chen, Hoshower 2003, pp. 77–88.
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Penny, A. R.; Coe, R. 2004. Effectiveness of consultation on student rating feedback: A
meta-analysis. – Review of Educational Research, Vol. 74, No. 2, pp. 215–253.
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Benton, Cashin 2012, pp. 1–22.
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Kehtiva õppe tugeva küljena toodi välja „kontrolli” (53% vastanutest). Leiti,
et just tänu käsklustele saab instruktor korraldada laskmisi ohutult. Siinkohal
jääb küsitavaks õpetamise või juhendamise kvaliteet, kuna instruktor on seotud kontrolli tagamise, mitte juhendamisega. Veel toodi ühe põhjusena välja
ohutus (20% vastanutest), peale selle mainiti paaril korral, et laskmise distantsid olid pikemad (positiivne).
Kommenteerides laskeharjutusi, kirjutati juurde märksõnad: igav, staatiline, statsionaarne, ei õpeta liikumist, aeglane, liiga pikad käsklused, käskluste etteütlemine võtab ära otsustamise ja tegevusvabaduse, vähe laskemoona, tõrke eemaldamine ja salve vahetus on administreerivad tegevused,
stressorite puudumine. Üle kolmandiku vastanutest tõi välja, et kehtiv ainekava ei ole reaalne, tagasisideküsimustikus vastati, et see „ei valmistanud
lahinguks ette” ja ainekava on „ebareaalne”. Võib eeldada, et siin on mõeldud peamiselt laskeharjutusi, kus praegu kehtivas laskeõppes olevad laskeharjutused ei toeta lahingus hakkamasaamist. Umbes kümnendik vastanutest
mainis iseseisvuse puudumist, mis on tingitud praktilistel treeningutel ning
laskeharjutustel iseseisva tegevuse puudumisest. Mõnel korral mainiti, et
kehtiv relvaõpe ja laskeharjutused tekitavad kartuse relva ees. Tsiteerides
ühte vastanut: „see tekitas tunde, et relv on paha”. Mõni vastanutest mainis õpetatava ja nõutava mittevastavust. Seda aspekti eraldi ei uuritud, kuid
võib eeldada, et siin mõeldakse erinevat õpetamist Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksustes. Samuti ei ole välistatud, et mõeldud on sõduri baaskursuse ja lahinglaskmiste õppe vastandumist.
Hinnanguid oli kommenteeritud ka mõnede märksõnadega, näiteks laskeharjutuste gruppi iseloomustavad sõnad: loogilisem, reaalsem, praktilisem,
modernsem, stressorite paljusus, liikumist nõudvad laskeharjutused, sujuvam
ja kiirem läbiviimine, rõhk tabamisel.
Enesekindluse alla lisati: vabadus, vastutus, iseseisvus, loovus, paindlikkus ning enesekindlus.
Tõhusama relvakäsitsuse kohta märgiti: kiirus, tõhusus, kiirem reageerimine, efektiivsem, drillid. Mõtlema õpetamise alla märgiti: mõtlemine, otsustamine, pea tööle panemine. Ja mõned õppurid kirjutasid, et uus väljatöötatud
ainekava on huvitavam ja kaasahaaravam.
4.3.3.2. Ainekava tugevad ja nõrgad küljed
Automaatrelva uue ainekava nõrkade külgedena toodi välja viis aspekti, mida
mainiti kaks või rohkem korda (vt joonis 6).
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Joonis 6. Ainekava tugevad ja nõrgad küljed

Kõige enam nimetati usaldamise küsimust (14 ehk 44% vastanutest). Õppurid eeldavad, et laskeharjutuste alguses on laskuritel suurem vabadus, mistõttu ohutustehnika reeglite vastu võib eksida kergemini. Vabadusena käsitletakse samuti laskemoona jagamist laskepäeva alguses ja õigust ise salvesid
laadida, samuti iseseisvalt tõrkeid eemaldada ning relvi kontrollida. Samuti
kardetakse, et ajateenijad võivad varastada laskemoona (üks vastanu). Autori
arvates ei ole see probleem, kuna igale laskurile on määratud tema tegevust
kontrollima teine laskur. Vabam õhkkond aitab saavutada iseseisvust, mis on
seotud enesekindlusega.
Veel leiti, et aine õpetamiseks on raske leida pädevat instruktorit (19%
vastanutest). Uus ainekava nõuab suuremat ettevalmistust, kuid pädevate
instruktorite probleem ei ole otseselt seotud ainekavaga, pigem tuleb seda
käsitada nõudena ainekava õpetavatele instruktoritele.
Kolmandaks leidis viis õppurit (16% vastanutest), et tulemust võib mõjutada drillimise vähesus. Autor on nõus, et ainekava on tempokas, mistõttu
tundidest puudumine võib mõjutada testide sooritamist.
Nimetati ka individuaalvarustust ja leiti, et väljastatud rakmed ei toeta
relvakäsitsemist (kaks vastajat).
Samuti arvati, et lasketiirud on liiga moodsad247, mis ei võimalda uut õpet
korraldada (2). Viimased kaks tegurit ei ole otseselt seotud ainekavaga, vaid
on Eesti Kaitseväes väljaõppe puhul üldine murekoht.
Vihjatakse ilmselt Tsiatsungõlmaa lasketiirule, kuna VAPK sai õppe Võrumaal. – Autorite
märkus.
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4.3.3.3. Järeldused õppurite tagasiside kohta
Tagasiside põhjal võib väita, et enamik õppuritest pooldab väljatöötatud ainekava, tuues tugevaima küljena välja saavutatud tulemused. Teisisõnu leiab
enamik vastanutest (93%), et koostatud ainekava toetab paremini sõduri
lahinglaskmiseks ettevalmistust. Need arvamused on küll subjektiivsed,
kuid toetavad juba tehtud uuringut248, kus praegu kehtiv relva- ja laskeõpe
ei valmista sõdurit lahinglaskmisteks piisavalt ette. Samuti saab küsimustiku
vastuste põhjal väita, et väljatöötatud automaatrelva relvaõppe ainekava on
tulemuslikum kui kehtiv relva- ja laskeõppe ainekava.

4.4. Tunnivaatluste ja kontrolli tulemuste analüüs
4.4.1. Tunnivaatluse korraldamine
Tunnivaatluse kokkuvõte sisaldab õppeprotsessi käigus kolmanda poole
(mitte õppuri ega instruktori) hinnangut õppetundidele (ka õppeprotsessile)249.
Oluline on, et kolleegid õpivad üksteiselt, muutes seeläbi õppimise tõhusamaks, mis omakorda muudab väljaõppe kvaliteetsemaks250. Tunnivaatluse
kokkuvõte aitab hinnata tunnieesmärkide saavutamist ning kokkuvõttes
annab hinnangu õppeaine toimimisele.
Tunnivaatlustele kokkuvõtva hinnangu andmiseks kontrolliti251 eksperimentaalrühma laskeharjutusi ning vaadeldi tunde252 ühes eksperimentaalrühmas. Tunnivaatluste eesmärk oli anda hinnang automaatrelva baasõppe
mahule, tunnis kasutatavale metoodikale ja instruktoritele. Tunnivaatlusi
tehti väljatöötatud tunnivaatluslehtede alusel. Töörühma liikmed kontrollisid
laskeharjutusi, eesmärgiga anda hinnang instruktori tegevusele ning saada
tagasiside harjutuste jaoks planeeritud aja ja korralduse kohta. Kaheksast
harjutusest kontrolliti kuut (kaheksa laskeharjutust kokku).

Rumvolt 2014.
KVÜÕA õppetöövaatluse süsteem 2011, lk 1–9.
250
Otsus et al. 2015, lk 9–27.
251
Töögrupp teostas väljaõppe kontrolli laskeharjutustele kuuel korral: 07.10.2015 (k.a töö
autor), 08.10.2015, 12.10.2015, 13.10.2015 (k.a töö autor), 17.10.2015, 01.12.2015. Kontrolli
tulemused on saadetud kõigi töögrupi liikmetele. – Autori märkus.
252
Hussar, J. 2016. Automaatrelva baasõppe toimimise hindamine tunnivaatluste kaudu.
Lõputöö. Tartu: KVÜÕA.
248
249
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4.4.2. Tundide jaotus
Ainekava mahust kõrvalekaldumist täheldati nelja akadeemilise tunni võrra
(ettenähtud 66 tundi). Vähem aega kulutati tundides 3 (Automaatrelva tutvustus. Kasutatava laskemoona omadused. Põhilaskeasendid. Salvevahetuse
drillid.) ja 5 (Ballistika alused. Sihtimine mehaaniliste sihikutega). Kokkuvõtlikult läbiti automaatrelva baasõppe ainekava 93% ulatuses. See tähendab,
et olulist kõrvalekaldumist ainekavas ettenähtud mahust ei olnud.
4.4.3. Õppemetoodika
Tunnis kasutatavale meetodile hinnangu andmisel lähtuti õpetunni eesmärgi
täitmisest. Kui eesmärk saavutati, siis järelikult valitud meetod sobis. Tunnivaatluste tulemustest selgus, et tunni eesmärki ei sõnastatud 50% ja tunnilõpuharjutusi 75% õppetundide puhul. See tähendab, et laskurid ei teadnud,
millele keskenduda (eesmärk puudus) ning instruktoritel puudus ülevaade
õppurite omandatud oskustest. Tunnilõpuharjutusi käsitletakse kujundava
hindamisena, mis annab võimaluse siluda õppeprotsessi jooksul väljatoodud
õpilünki (kaldumine kõrvale eesmärkide saavutamisest)253, 254. Relvaõppes
suurendab kujundav tagasiside õigete soorituste tegemist255. Kuna õppetundides, mis toimusid enne laskeharjutusi, õpieesmärki ei sõnastatud ega
kontrollitud õppurite oskusi, siis ei saanud õppur teada, millised on tema
tugevad küljed ning millised vajavad arendamist. Laskeharjutuste puhul anti
pärast igat tundi laskuri soorituse kohta tagasiside. Ainuke laskeharjutus,
mis eesmärki ei täitnud, oli laskmine 50‒300 m kauguselt, kuna seda tehti
Tsiatsungõlmaa modernses lasketiirus (elektroonilised märgid), kus sihtmärki
ei saanud lasta iga 50 m tagant (vastavalt harjutuse kirjeldusele).
4.4.4. Instruktorite tegevus
Instruktorite tegevuses täheldati valede soorituste õpetamist ja ebakindlust.
Näiteks õpetati salvevahetuse drilli ajal, et asetada relvalt eemaldatav salv
põlveõndlasse ning varje tagant (külje pealt) laskmisel asetada varjest väljapoole jääv põlv maha, mis muutis laskeasendi ebastabiilseks. Ebakindlust
täheldati dünaamiliste laskeharjutuste õpetamisel. Näiteks harjutuse puhul,

253
254
255

VÕE 2015. Lisa 1, lk 18–21
Ibid., lk 18–21.
Parts 1933, lk 5–6.

ÕPPIMIST TOETAVA AINEKAVA VÄLJATÖÖTAMISE PÕHIMÕTTED

301

kus õpetati automaatrelva keeramist ettepoole ning tahapoole liikumisel
sattus instruktor segadusse.
Peale selle esines õppemetoodilisi probleeme. Instruktorid keskendusid
laskeharjutustel rohkem liigsele kontrollile kui õpetamisele. Drillimiseks
kasutati abikoolitajaid (drillseersante), kes polnud läbinud väljatöötatud
automaatrelva baasõpet. Esimesel laskeharjutusel ei olnud pooled õppurid
õppeprotsessi kaasatud (ootasid lõkke ääres laskma minekut).
Samas hindasid õppurid instruktoreid pädevateks ja asjatundlikeks. Õppureid häiris, kui instruktorid lugesid õppematerjali maha, samuti häiris liiga
kiire tempo õppetundides. Tehti ettepanekuid õpetada väiksemates rühmades,
et saada personaalsemat tagasisidet.
Tunnivaatluste tulemustest saab järeldada, et instruktorid ei olnud tunde
piisavalt hästi läbi mõelnud ja ette valmistanud, mis põhjustas valede soorituste õpetamist, ebakindlust ja õppemetoodilisi vigu. Järgnevates uurimustes
tuleks analüüsida instruktorite tunniandmise koormust ja sellest tulenevat
mõju tunni kvaliteedile.
4.4.5. Laskeharjutuste kontroll
Töörühma liikmed kontrollisid laskeharjutuste korraldust. Õppetunde, mis
toimusid enne laskeharjutusi, ei kontrollitud, kuna paralleelselt eksperimentaalrühma õppega olid töörühma liikmed seotud muude ametikohustustega.
Kontrollimise eesmärk oli anda hinnang instruktori tegevusele ning saada
tagasiside harjutuste jaoks planeeritud aja ning korralduse kohta. Kaheksast
harjutusest kontrolliti kuut (kaheksa laskeharjutust kokku). Tabelisse 2 on
koondatud töörühma peamised tähelepanekud.
Tabel 2. Laskeharjutuste peamised probleemsed kohad ja parendusettepanekud
Probleemne
aspekt
Õppurid
abikoolitajatena

Tähelepanekud
Alguses ei osatud kasutada õppureid abikoolitajatena, lõpus olukord paranes.

Ettepanekud olukorra
parendamiseks
Õppureid tuleb juba
alguses kaasata
abikoolitajatena.

Harjutuste
Osad instruktorid ei osanud harjutusi lõplikult Instruktorid vajavad
planeerimine planeerida Näiteks esimesel kontrollil (laskeabi harjutuste
harjutused A1–A4) ei olnud 50% õppuritest
planeerimisel.
seotud harjutustega, vaid paiknesid eemal ja
ootasid instruktori korraldust minna laskmisele.
Samal ajal teises tiirus kasutati sõdureid abikoolitajatena ning ettenähtud harjutused jõuti
ära teha.
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Tähelepanekud

Ettepanekud olukorra
parendamiseks

Instruktori
passiivsus

Instruktorid on passiivsed ega juhi tähelepanu
laskuri valedele sooritustele. Laskeharjutuste
A1–A4 juures oli neli instruktorit, kes töörühma
sõnul ei korrigeerinud ühegi laskuri asendit
ega laskesooritust, kuigi töörühma liikmed
märkasid vähemalt 50% laskurite puhul vigu
(päästikule vajutamine liiga kiire, lamades
laskeasendis ei olnud laskurid otse relva taga).
Töörühma liikme küsimuse peale (Miks te ei
paranda laskurite asendeid ega juhenda?)
vastati, et tegeletakse ohutuse tagamisega.
Instruktorite passiivsust täheldas töörühm pea
igal kontrollkäigul.

Instruktorid vajavad
suuniseid, kuidas
tegutseda aktiivsemalt
ja kaasata õppureid
õppetöösse.

Vale eeskuju

Instruktor õpetas valesti sooritama testi 3.
Instruktor demonstreeris testi 3 läbimist
jalutades. See tekitab sõdurites vale arusaama,
et lahingus võib laskepositsioonide vahetus
toimuda jalutades.

Instruktorid vajavad
täpsemaid tööjuhiseid,
kuidas käituda
õppeprotsessi käigus
ja olla õppuritele
eeskujuks.

Valed
praktilised
tegevused

Salvetaskud paigutati rakmete külge valesti.
Salvetaskud paigutati tugevama käe poolsele
küljele, mistõttu nõrgema käega ei saanud
salvesid kätte. Põhjenduseks öeldi, et see on
pataljonis kasutatavate eeskirjadega määratud.
Samuti ei kasutanud osad sõdurid nägemiskaitseid, mida põhjendati sellega, et prilliklaasid
lähevad uduseks. Kaitseprillide puudumine
lahingutegevuses võib tekitada olukorra, kus
kõrvalolevast relvast lendab padrunikest silma.
Töörühm toonitas ohutusvahendite kasutamise
vajalikkust ja laskurite õpetamist, kuidas vältida
kaitseprillide uduseks minekut.

Instruktorite
tähelepanu tuleb
pöörata õigetele
tegevusvõtetele.

4.4.6. Tunnivaatluste ja kontrolli koondanalüüs
Tunnivaatluste ja kontrolli tulemustest järeldati, et automaatrelva baasõppe
maht on ettenähtud tundideks piisav ning tõdeti, et tunniandmise kvaliteet
sõltub instruktorist. Leiti, et instruktorid ei ole harjunud kasutama ajateenijaid abikoolitajatena, mistõttu ei osata kaasata õppureid õpetamisprotsessi kui
kaasõpetajaid. Sellest tulenevalt on vaja instruktorite koolitamisel õpetada,
kuidas tekitada ümberpööratud klassiruumi efekti. Samuti toodi välja instruktorite õppemetoodiliselt valed sooritused. Näiteks kästi drillseersantidel,
kellel puudus vastav koolitus, teha relvaõpet õppuritele ning instruktorid ise
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õpetasid valesid relvakäsitsemise drille (salve panek salveõndlasse, testi 3
läbimine kõndides). Samuti täheldati instruktorite passiivsust õpetamisel ja
valede soorituste parendamisel, mille asemel keskenduti laskurite kontrollimisele.

4.5. Kokkuvõtlik hinnang automaatrelva baasõppe ainekavale
Tulenevalt ainekava toimimise nelja komponendi hinnangust (õppurite
kokkuvõtva hindamise õpitulemus, õppurite ja instruktorite tagasiside ning
tunnivaatluste kokkuvõte) võib järeldada, et väljatöötatud automaatrelva baasõppe ainekava läbimine loob laskurile tulemuslikumaks relvakäsitsemiseks
lahinglaskmistel tõhusamad tingimused kui praegu kehtiva relva- ja laskeõppe läbimine. Tulemused kinnitavad, et väljatöötatud automaatrelva baasõppe ainekava toimib.

5. Kokkuvõte ja ettepanekud
Eesti Kaitseväele ja Kaitseliidule tõhusa ainekava koostamine, kus õpetamine on kusagil väljundipõhise256 ja õpetajakeskse õppe257 vahel, pole täpsemalt reguleeritud. Seega on väljatöötatud ainekava hübriid, milles on kõik
ainekavas ettenähtud koostisosad ning lisaks mõõdikud (hindamislehed koos
kirjelduste ja blankettidega).
Uuringu tulemused näitavad, et relvaõppes on vaja õpetada peale laskeoskuse veel ohutut ja tõhusat relvakäsitsemist. Ainekava katsetamise tulemusel saavutas eksperimentaalrühm kahe õpiväljundi puhul (ohutus ja tõhusus) statistiliselt oluliselt parema tulemuse kui kontrollrühm. Kuna teiste
relvasüsteemide baasõppe lõpus hinnatakse samuti ainult tabavust, siis on
vaja välja selgitada kuulipilduja ja tankitõrje lahingpaari oskused ning sõnastada õpiväljundid. Samuti tuleb hinnata nimetatud relvade testide sobivust
õpiväljundite saavutamise mõõtmisel.
Praeguses uurimuses ei ole käsitletud automaatrelva baasõppe ainekavas
kirjeldatud õppemeetodite kohasust ning samuti puudub hinnang õppematerjalide sobivusele. Koostatud õppematerjalid võivad olla liiga mahukad, mis
nõuavad instruktoritelt selle omandamiseks lisaaega. Seda tõestab näiteks
tunnivaatluste käigus tuvastatud segadus instruktorite seas või valede soori-

256
257

Õppekava statuut 2015.
Amer 2015.
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tuste õpetamine. Seega on vaja õppematerjalide õpisisule hinnangu andmiseks koostada eraldi uurimus.
Instruktori roll õpetamisel on väga oluline258. Seda tõestavad mitmed
uuringud, mille järgi sõltub õpetamise kvaliteet otseselt juhendajast259, 260.
Instruktorite väljaõpe ja kogemus mõjutavad ainekava omandamise lõpptulemust. Tõdeti, et instruktorite oskus kaasata õppureid abikoolitajatena
on vähene. Tunnivaatluste ja töörühma kontrollimise tulemuste põhjal saab
väita, et instruktorid vajavad nõustamist, kuidas tekitada ümberpööratud
klassiruumi efekti. Õppimiskeskset lähenemist õpetamisele pärsib kindlasti
õppejõudude vajadus kontrollida laskureid, et vältida ohtliku vea teket. Tuleb
nõustuda, et ohutus on relvaõppes ülitähtis. Samas ei tohi unustada, et lahinglaskmistel, rääkimata tegelikus lahingukontaktis, ei suudeta kontrollida iga
laskuri tegevust. Seetõttu tuleb instruktoritel hakata õppureid usaldama, alustades nende kasutamisest kontrollijatena. Sobilikke õppemeetodeid on vaja
õpetada instruktorite koolitustel.
Testid 1–3 ei pretendeeri absoluutsele tõele. Ainekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamise kontrollimiseks võib välja töötada teisi mõõdikuid.
Selle uuringu põhjal võib väita, et ainekavas kirjeldatud testid on ainult üks
võimalus, kuidas mõõta õpiväljundite saavutatust ja julgustada välja töötama
uusi teste, mille koostamisel on lähtutud kindlaks tehtud oskustest ja sõnastatud õpiväljunditest. Tähis on see, et iga laskuri sooritust hinnataks personaalselt, kuna lahinglaskmistel peab õppur tegutsema iseseisvalt (ohutult ja
tõhusalt).
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SUMMARIES
Scholarly Teaching
Alar Kilp
Academic activities are recognized by three characteristic traits. First, they
are public, which means that they are accessible throughout the world for
all members of the professional community who are studying the same phenomenon or are engaged with the same professional work. Second, they are
peer-reviewed by colleagues from the same professional community. Third,
they are usable for all professional colleagues for distribution, citation, application, development, disputation and refutation.
The article uses the metaphor of a ladder for discussing the professional
development of teaching in a university. It identifies five levels in the development of the expertise of teaching: 1. The practical knowledge attained from
individual teaching experience; 2. The teaching-related knowledge attained
and shared during discussions with colleagues; 3. The “learning of teaching”
in pedagogical courses for university teachers; 4. Teaching based on the
scholarship of teaching and learning (SoTL); 5. Academic teaching which
results in studies and contributions to the disciplinary knowledge of teaching
and learning. Proper academic teaching takes place only on the two highest
levels of the ladder.
University teachers who have started teaching without pedagogical preparation can develop their professional teaching expertise by moving toward
higher levels of the ladder. Unlike ladders in the physical world, on the higher
levels of this ladder teachers keep doing the activities they did or started to
do on the lower levels.
Without exception, all academic teachers need to be experts in the substantive knowledge of the content. However, scientific expertise in itself is
not sufficient for scholarly teaching. The scholarly teacher needs to have
three types of competences: 1. Substantial knowledge of the domain and
theme; 2. Basic pedagogical knowledge; 3. Pedagogical content knowledge,
which combines the first two competences according to the particularities
resulting from institutional context, characteristics of the study group, etc.
Teaching and learning always take place within the institutional context.
Until recently, probably the majority of teachers in Estonian universities teach
non-academically. However, developments in European higher education
seem unequivocally to be heading towards two career-paths for university
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 4, 2017, pp. 310–327 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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teachers. Those who focused their expertise and career mostly on teaching
are expected to start practicing and producing the scholarship of teaching and
learning, which has become a new and universal basis whereby the quality
of teaching is being assessed. The scholarship of teaching and learning is
expected from those who are not doing academic research in a conventional
sense. Those who pursue the research-based path of an academic career are
expected to obtain the basic knowledge of scholarly teaching and to be able
to explain the key elements of their teaching practice on the basis of disciplinary and pedagogical scholarly literature. Therefore, there ought to be
enough incentives for all university teachers to consider teaching a scholarly
activity and to practice it in a scholarly way as well.

Keeleliste vormelite omandamise osatähtsus
suhtluspädevuse ja õppuri autonoomia arendamisel
Katri Sirkel
Sõnavarapädevus on hea võõrkeeleoskuse alus, mis ei piirdu ainult üksikute
sõnade tundmise ja kasutamisega, vaid kätkeb endas ka keeleliste vormelite
ja sõnaühendite kasutamise oskust eri kõnesituatsioonides. Uurimuse eesmärk oli analüüsida Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) B1
taseme inglise keele õppurite keelevormelite kasutamisel esinevaid probleeme ja pakkuda välja lahendusi vormelite paremaks omandamiseks. Uurimus põhines KVÜÕA taseme- ja täiendusõppurite B1 taseme inglise keele
kursuste vaatlusel aastatel 2015–2016. Uurimuses ilmnes, et põhiliseks
vormelite omandamist ja kasutamist takistavaks asjaoluks on probleemid
leksikaalsete ühendite äratundmisega kõnes ja kirjas. Samuti esines raskusi
etteantud vormelite kasutamisega kontekstis. Soodustamaks keelevormelite
omandamist ja kasutamist, tuleks arendada õppurite metalingvistilisi oskusi,
mis aitaksid kaasa mitmesõnalise üksuse kui funktsionaalse terviku hoomamisele ning looksid eeltingimused tõhusamaks iseseisvaks keeleoskuse ja
sõnavara arendamiseks.
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Student and Teacher Meet in the 21st Century School
Aigi Piirimees, Maia Boltovsky
More and more schools and universities are adopting the principles of UDL
(Universal Design for Learning), which involve providing multiple means of
representation (the “what” of learning), providing multiple means of action
and expression (the “how” of learning), and providing multiple means of
engagement (the “why” of learning). This has led to a need for change in the
study process in the ENDC. Students should be given more autonomy and
new ways of integrating different subjects should be found.
This article gives an overview of the changes made in foreign language
instruction in the ENDC. It is based on the experience of teaching English
to cadets and Master students and aims at setting a solid foundation for efficient language learning to help officers cope in everyday situations in their
future career. The study focuses on the 2015–2016 academic year when the
number of independent study hours was increased. This change resulted in
the need to design the study process in a manner that might enable students to
acquire the necessary knowledge and skills through fewer contact hours and
more independent work, which meant developing student responsibility and
autonomy. Helping foreign language learners to become autonomous is one
of the most fundamental duties of foreign language teachers. There are two
general arguments in favour of trying to make learners autonomous. Firstly,
if they are reflectively engaged with their learning, it is likely to be more
efficient and effective. Secondly, if learners are more proactively committed
to their learning, they do not have problems with motivation and become
life-long learners as well.
The study, which was mainly based on observation and self-reflection,
found that although students are ready to take responsibility for their own
learning and are moving towards greater autonomy, they still need guidance from their teachers. This also requires a change in the teacher’s mindset. Teachers should relinquish their dominant role and trust students more,
focusing rather on creating student-centred learning environments that have
been shown to be effective in higher education. Whether the teachers are
ready for the change or not requires further study. However, based on their
own experience, the authors encourage teachers to introduce changes in their
teaching practices which would support active learning and guide students
towards becoming self-directed learners.
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Experiences in Applying Significant Learning
Taxonomy in 112 Call Takers’ Training
Stella Polikarpus, Katrin Poom-Valickis
The article focuses on the problem of how to increase 112 call taker students’
involvement in the learning process and to create significant learning experiences. The goal of the current study is to create and implement a didactic
model for the theme of chemical incidents based on significant learning
taxonomy1 that helps to improve 112 call takers’ professional competence.
The study was conducted with design-based research, which combines
five phases of the non-linear ADDIE model2 (i.e. Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) with 12 steps of integrated course
design3. The research task for the first stage was to analyse the training
carried out so far and the new demands for call takers´ curriculum. The task
for the design phase was to plan the didactic model for the topic of chemical incidents based on significant learning taxonomy4. In the third phase
the model was developed and teaching methods and materials along with
evaluation methods were improved. The didactic model was piloted in the
academic year of 2014/2015 in a vocational education course in the Estonian
Academy of Security Sciences (EASS) and data was collected. Evaluation of
the didactic model was carried out in the fifth phase in spring 2015. Different
data collection methods were used for the evaluation of the model, e.g. questionnaire, observations and assessment results of the 30 students enrolled in
the courses. The didactic model was used again in the autumn semesters of
the academic years 2015/2016 and 2016/2017.
The outcome of the design-based research is a didactic model for teaching
chemical incidents call handling that is based on significant learning model
and supports the necessary professional skills, key-competences and student
involvement in the learning process. The assignments, evaluation tools and
teaching materials compiled within the design-based research are applied in
practice. The didactic model itself could be used to develop other curriculums

Fink, D. 2013. Creating Significant Learning Experiences, Revised and Updated. An Integrated Approach to Designing College Courses. San Francisco: John Wiley & Sons..
2
Department of the Army. 2011. Army Learning Policy and Systems. TRADOC Regulation 350–70. <http://www.tradoc.army.mil/tpubs/regs/TR350-70.pdf.> (05.01.2017)
3
Fink 2003.
4
Fink 2003.
1
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and improve the efficiency of teaching other topics of the researched curriculum and other higher-education and vocational training curriculums.
The main suggestions for improving curriculum and teaching are: 1) use
significant learning taxonomy for phrasing learning outcomes; 2) develop the
implementation timeline and planning forms for the new model that support
greater integration of learning outcomes, feedback and assessment methods
and teaching learning methods; 3) identification and use of certain topics in
a curriculum as an integration theme between different modules; 4) change
the assessment method to problem-based assessment and use e-learning environment for assessment; 5) develop e-learning materials and enhance cooperation between teachers.

The Effectiveness of Blended Learning Among Dental Students
Riina Runnel
The students of the current generation differ from previous generations by
their academic skills and approach to learning; they expect more personalized
teaching, support and help from both fellow students as well as from the
lecturers. They set their own goals, expect flexible schedules and deadlines,
and are using digital technology and IT solutions to help them with that.
The aim of this study was to assess the suitability of blended learning
(face-to-face learning combined with web-based assignments and independent work) in dentistry. Various online surveys and a thematic analysis of
the answers were used to gather information.
As expected, most of the students found the form of study suitable, though
not all. The main sources of discontent were group assignments (different
sizes of groups, passive group members), study material standards (at times
too basic or previously learned) and the use of new methods (pre- and posttests). The main benefits were clear organization and variety of the coursework. The students also valued the discussions that emerged during lectures
and group assignments, the environment supporting discussion and debate,
the flexibility of the deadlines for individual work and reminders sent by the
lecturers.
Blended learning suits the new, digital-native generation of students –
e-learning allows for variety and effectiveness in tasks and assignments, the
use of different study methods and catering for students with a variety of
learning styles.
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“All Together Now?”: Possibilities for Assessment in
Creative Group Work for Self-directed Learners
Marit Mõistlik-Tamm, Gerhard Lock
This article offers a solution strategy based on assessment possibilities for
self-directed learners, focusing on interdisciplinary inspiration-based creative group work carried out at Tallinn University by the authors in the form
of the course “Musical co-creation practicum”. In this article we present the
strengths and challenges of developing a group work-based course from the
teacher’s perspective, provide a more detailed overview of the applied assessment system, present its innovation in the field of music, and share student
feedback about the experience and lessons learned during the course.
Creative group work or co-creation is naturally interdisciplinary, because
among other sources of inspiration, there are also non-music impulses (colors,
shapes, words). We approach this from the viewpoint of problem-based learning, the aim being to direct the learner to discover and solve problems independently. Therefore, the central problem question of this course has been
how to use non-music inspiration sources to achieve musical co-creation with
an authentic outcome (Concert-Exam). The discovery of problems is among
the first steps of a number of phase and stage models of creativity.
The authors used these five steps to approach musical co-creation:
(1) exploring the environment and everyday sounds, (2) experiencing colors,
shapes and words, (3) creating a graphic score5, (4) translating the score into
music, (5) recording and reflecting the final performance.
Interdisciplinarity, composition and improvisation in the context
of curriculum. Despite the fact that interdisciplinarity within the arts has
existed naturally (and at different levels) for a long time already, in arts education it has been left rather undeveloped so far, with each art field remaining
rather conservative and independent. This has its own reasons: true proficiency can be achieved only through focusing deeply on one field. However,
since the education landscape has changed internationally, especially with the
internet and digital technology age, changes have also come to Estonia, more
specifically at Tallinn University BFM with the BA curriculum Integrated
Art, Music and Multimedia started in Autumn 2016 (the authors of this article
are involved in its development).

5

Prescriptive guide for musicians in a similar function like traditional musical notation.
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The roles of the self-directed learner and the teacher in the context
of thinking and cognitive styles. It is important to understand that a selfdirected learner does not act in isolation in the learning process; he/she is
influenced also by the teacher who can support or preclude this development.
This appears to be especially important in the co-creation group context. Here
we refer to Grow’s Staged Self-Directed Learning (SSDL) model with four
learner (learning stages) and four teacher (teaching style) types as theoretical
background (see Example 1 in the article). By understanding the differences
in thinking and cognitive styles of teachers and learners, the teacher is enabled to vary the teaching tools, which, in turn, allows the learner to manage
the tasks given without being hindered by his/her dominant thinking style.
Assessment criteria and strategies for group work are crucial – how
should the contribution of each individual member to the co-creation be
assessed? The following outlines our experience in four steps: (1) Preparatory homework, which aims to create a reference system and to generate ideas
for the next practicum’s group work; (2) Practical workshop (practicum)
based on the previous homework; (3) Video recording of the co-creation (performances of separate practicums or the whole as Concert-Exam), which is
designed to confirm the co-creative group work task; (4) Written feedback,
which is designed to reflect the longer process and its outcome, including
video recordings to refresh one’s memory.
Student feedback pointed out that some of the homework took more
time to do because of the unfamiliarity of the task. There were students who
would like to have more limits, but also those who thought that the homework
guidelines were too rigid and wanted more freedom. A group of six members was regarded as generally satisfactory, but students pointed out the fact
that not all six were always present at the same time, and some mentioned
that more members would have meant greater diversity, which was lacking
sometimes. On one hand, there were those who wanted less interventions by
the teachers and also to remain in the creative process longer. On the other
hand, there were those who overcame (creative) difficulties more easily with
the consulting presence of the teachers. Group work as a form of learning and
creating music (using also non-music inspirational sources) was seen as an
opportunity to discover new sides of their fellow musician-students.
Finally, the authors want to highlight that although the group (collective,
collaborative) work form in music is very common (in ensembles, choirs,
orchestras), the newness of the assessment criteria offered in this article is
meant to conjoin composition and improvisation as co-creation as well as
problem- and interdisciplinary impulse-based group improvisation as an
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extraordinary experience which, despite the difficulties, can be assessed and
graded individually.
From the teacher’s perspective, developing such a course together with
assessment criteria requires intensive work involving various aspects. On the
other hand, it is highly rewarded by enabling an outstanding experience for
the learners in different fields: the creative process is enriched by inspiration
from several art fields (individual ideas and co-creativity), communication in
the group and supporting each others’ creative self-expression, problem-based
learning and management, learning from each other (learning by teaching6),
result directed time management, work proof technical solutions, successful
planning and realizing (performing) of the whole result (Concert-Exam7). It
is important to understand that no person is born as a self-directed learner but
develops into one, and therefore it is necessary to keep one’s strategies open
in this developmental process, where teaching of such learners (including
assessing creative group work) takes place.

Continuity in Engineering Studies
Mario Mäeots, Jaak Umborg
High dropout rates in engineering studies are an issue that higher education
is still struggling with. Several studies have been conducted that report different potential reasons and solutions concerning the problem of dropout.
For example, a study carried out among engineering students by the Estonian Aviation Academy showed low levels of knowledge and skills related to
exact sciences and low levels of technical skills to be the ﬁrst indication of
the risk of dropping out as early as in the ﬁrst year of studies. This shows that
continuity between secondary education and higher education is interrupted,
which is why obtaining new knowledge and skills may be too challenging
for the student. In order to minimize or avoid such challenges or obstacles,
it is important to ensure unbroken continuity between secondary education
and higher education.
Grzega, J.; Schöner, M. 2008. The didactic model LdL (Lernen durch Lehren) as a model
of preparing students for knowledge societies. – Journal of Education for Teaching (JET) 34,
pp. 167–175. <http://www.joachim-grzega.de/GrzegaSchoener-LdL.pdf>.
7
This is a video with comments of year 2016 concert-exam: Muusikalise ühisloome praktikum: KONTSERT-EKSAM // CONCERT-EXAM. <https://youtu.be/Ulbu5wl8fQQ>
(03.06.2016).
6
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In this paper we make and describe recommendations that support ensuring continuity in engineering studies. As a first recommendation, we find
it crucial to increase collaboration between higher education (proficiency
related subjects) and secondary education teachers (mainly mathematics and
physics teachers). This fosters a common understanding of what expectations
are set for students in upper secondary school and what is expected from
them during engineering studies. It is also important to know not only what is
learnt in upper secondary school but what teaching methods are implemented
in exact science related subjects. During the curriculum reforms in Estonia
more emphasis has been put on applying inquiry-based learning methods in
teaching science and exact science related subjects in basic and upper secondary school. Additionally, supportive materials for teachers and curriculum
descriptions encourage teachers to support students’ self-regulation. This is
supported by the literature, which states that learning is more efficient when
students control their own learning. Self-regulation relies on planning, monitoring and evaluating the learning process. The second recommendation for
supporting continuity is to embed inquiry-based learning and self-regulation
related activities in engineering courses. The third recommendation is related
to the development process of learning materials for first-year engineering
students, as the materials should consider what is taught in upper secondary
school.
In conclusion, we need to create conditions for students to experience a
smooth transition from secondary education to higher education. Contribution by all teachers and students could help achieve the required continuity.

Use of Smart Devices for Learning:
Experience, Perceptions and Proposals of the Basic
Course Cadets of the Estonian National Defence College
Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen
Digital competence and the use of innovative technological tools in education
have become important key words in educational policy in both Estonia as
well as the European Union. The purpose of the study was to determine Basic
Officer Course cadets’ experience and perceptions of using smart devices for
learning and proposals for using smart devices for teaching and learning in
the Estonian National Defence College (ENDC). The qualitative research
method was used. Data was gathered through semi-structured interviews
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with 10 ENDC Basic Course cadets and analyzed using the qualitative thematic data analysis method. The results demonstrated that cadets had the
most experience with learning with smart devices in connection to formal
education and mostly described their experience as positive. Cadets’ perceptions about learning with smart devices were diverse: while some considered
it useful, others thought it was impractical or distracting from the learning
process. Generally cadets held the belief that smart devices were suitable for
younger and self-directed people. Cadets suggested that smart devices should
not be banned in the ENDC to allow the necessary flexibility in learning.
Cadets made several proposals for using smart devices in the ENDC.

Teacher Training Students’ Views on Academic
Dishonesty, Causes of it and Options for Reduction
Merili Raudmäe, Marvi Remmik, Liina Lepp, Liana Roos
The aim of this study is to explain the personal philosophy and understandings of students about academic dishonesty. In the theoretical part of the
thesis, academic integrity is described generally based on a number of different authors. Students’ perceptions of academic integrity and the role of the
faculty member in academic dishonesty prevention and detection, according
to several different authors, are also explained in the theoretical part. The
study indicates that the students are aware of this problem and understand the
severity of it, but there are also students who do not have an opinion about
the subject or they have not had any experience with questions of academic
integrity.
The research was carried out using the qualitative method. The research is
based on semi-structured interviews with 26 teacher training students. Thematic data analysis was used, which makes it possible to obtain a detailed
overview of the gathered data.
The conclusions of the research showed that most of the students are
aware of academic dishonesty and consider it a serious problem. Cheating
and plagiarizing were listed as the main modes of academic dishonesty, while
inability to plan time and laziness were said to be the primary reasons for it.
In addition, students mentioned that academic dishonesty is made possible
by the professors’ lack of attention, which gives students an opportunity.
Also students with different ethnic origin are more likely to be involved in
academic dishonesty than Estonians. Some methods for reducing cases of
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academic dishonesty were mentioned, for example, placing video cameras in
the classrooms and increasing students’ learning motivation.
The practical value of the current study lies in its results, which can be
used to prevent academic dishonesty in higher education institutions. The
study provides information about students’ knowledge of academic dishonesty in general, the reasons behind it, and the solutions that students themselves suggest for preventing future cases. Based on the information obtained
from the study, the spread of academic dishonesty could be reduced. However, this topic needs further research. For instance, one option would be to
study lecturers’ opinions on the topic, their teaching practices, and conceptions of academic dishonesty. Moreover, the way lecturers plan their activities and the measures they take to avoid academic dishonesty in higher education institutions could also be studied.
In conclusion, it can be said that academic dishonesty is a problem, but
there are different ways to reduce it.

The Development and Implementation of a Collegial
Peer Review Model at the University of Tartu
Mari Karm, Ene Voolaid, Anu Sarv, Taavi Vaikjärv
Peer review of teaching is one possible way for university teachers to learn
and develop. The purpose of it is to improve the quality of teaching, broaden
teachers’ understanding of the learning process, complement their repertoire
of teaching methods and develop teachers’ self-evaluation and reflection
skills. At the same time, there is some hesitance among teachers regarding
participation in collegial peer review, as the process may involve several
risks, for example, insufficient preparation of participants, breach of confidentiality and a leak of observation notes. Several models can be used for
peer review of teaching. At the University of Tartu, the model is applied
where peer observations are integrated within the activities of the community
of practice and academic developers are involved in the peer review process.
The present paper introduces the model of peer review that is applied at
the University of Tartu and the operation of this model is analysed by means
of action research. The research is based on academic developers’ observation log notes and on focus group interviews with academic developers, with
the resulting texts being analysed thematically. The article focuses on the
following questions:
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• How do academic developers describe the functioning of the model of
peer review used at the University of Tartu?
• How do academic developers describe their role in the process of peer
review?
• What problems do academic developers face in the process of peer
review?
The results show that, according to the descriptions of academic developers,
the peer review model used by the University of Tartu supports the professional development of the university teachers, as the peer observations
and the meetings of the community of practice focus on the themes directly
related to learning and teaching, such as learning from colleagues, creating links between the observations and community (of practice) meetings,
understanding of the structure of the study process as a whole and of teaching concepts. In the work of the academic developer it is important to find a
balance between support and pressure, as one needs to encourage colleagues
to share their experience and to support the development of their reflection
skills. While applying the peer review model at the University of Tartu, the
academic developers have experienced difficulties in changing the organizational attitude towards the support of the university teachers’ learning and in
keeping the process of peer review sustainable.

Mental Model Enhancement via Multimodal Communication
Methods: Benefit for Self-directed Learner
Silvi Tenjes
The article deals with the enhancement of the structures of mental models,
i.e. of knowledge, of military leaders via the analysis and learning of components of multimodal communication. An overview of previous research concerns military leaders in interaction, mental models, dialogue and multi-party
communication. The theoretical part of the article introduces the concepts of
and approaches to mental representations and models and outlines the most
recent positions from brain research and the definitions and research methods
of multimodal communication.
The term mental representations signifies the way information is stored in
an individual’s mind – in words, pictures, abstract connections or some other
way. Mental representations may occur in three different forms: propositions
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(totally abstract and verbally expressible), mental models (knowledge structures in various potential shapes and at different levels of perfection that an
individual has built based on the existing knowledge and theories and that
are therefore subjective) and mental images (somewhat more specific representations retaining many of the perceivable features of the objects and of the
details of a particular situation).
Multimodal communication is communication involving more than two
sensory modalities. The resources of the human body that produce information for different sensory modalities are motor, or production, modalities.
Thus, gestures may produce information for visual modality and speech
organs phonemes for auditory modality. Multimodal means of communication are considered to be prosody, speech, hand gestures, artefacts, facial
expressions, body postures and eye gaze direction.
The objective of the research was to identify, by means of observation and
video data microanalysis, the components of verbal and non-verbal communication in officers and non-commissioned officers, and to evaluate their use
in public performance and communication.
The data comprises lessons for officers and non-commissioned officers
recorded in an auditorium using a single camcorder. The non-commissioned
officers were recorded in a written and oral self-expression course and the
officers during a leadership course. A total of 59 non-commissioned officers
participated in the self-expression course and 10 officers attended the leadership course.
The video data analysis is based on the qualitative microethnography
and communication ethnography method, which is rooted in the qualitative microanalysis method, i.e. the particular video clips under analysis
are viewed repeatedly and thoroughly. The learning and analysis of public
performance and communication was based on multimodal means of communication. Consideration was given to the classification of communication
modalities according to I. Poggi8 (see also Annex 2): head movements, facial
expressions, hand gestures, body posture, voice volume, smile or absence
thereof.
The non-commissioned officers delivered a previously prepared written
report in a two-minute speech to their colleagues in the auditorium (total

Poggi, I. 2002. Towards the Alphabet and the Lexicon of Gesture, Gaze and Touch. – Multimodality of Human Communication. Theories, Problems and Applications. Eds. by P. Bouissac. University of Toronto, Victoria College, May 3‒5, 2002.Virtual Symposium 2001‒2002.
<http://www.semioticon.com/virtuals/talks/geyboui41.pdf> (12.08.2015).
8
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duration of data 1 h 38 min 16 sec). Use of notes during the speech was
permitted – thus complementing the performance context with an artefact
and manipulation thereof. The officers presented role plays prepared by their
instructor (three dialogues and one multi-party communication situation, total
duration of data 48 min 12 sec).
The non-commissioned officers previously perused Poggi’s classification
of communication modes as an independent study assignment, and after the
first analyses by the teacher at the seminar of analysis and feedback started
to also analyse the videos presented. The officers acquired knowledge during
the course of collective analysis but were also driven by the desire to analyse
their fellow students after the latter had just analysed them.
The preliminary results of the two-level analysis of the research provide
information on the ways of replenishing the knowledge structure, which are
individual activities and related also to self-direction. The theoretical framework used in the article connects cognitive and sign theory studies (C. S.
Peirce) with mental representations and models:
1) learning to know multimodal means of communication, the motor part
of which being basically iconic and/or indexical and the linguistic part
providing a symbolic presentation;
2) learning to present the corresponding modalities, being aware that they
were seen and heard by the fellow students and the instructor (conveying
the meaning);
3) learning to cognitively receive and understand the modalities presented
(understanding the meaning).
The connection with the mental models consists – by the definition – in the
perception enhancement and linguistic comprehension of the officers and
non-commissioned officers (enhancement of the knowledge structure).
Another finding from this research is related to reflection, or analysis, which
yields representation on the mental level (is individual).
Mental models as knowledge structures can be developed by the learner
himself. What is retained in one’s head (what the brain forms) is up to oneself; however, it is compiled by receiving the production modalities of the
participants in a communication situation involving the learner and using the
learner’s own activity of sensory modalities, i.e. his perceptions.
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Dropout From Higher Education in the Context
of the Self-determination of Students
Olev Must, Aasa Must
Students dropping out of higher education is a worldwide occurance. The
leading integration theory (Tinto 1993) posits that dropping out of higher
education is indicative of weak academic integration with the university. The
aim of the current research is to examine the dropout rate among Estonian
universities and colleges based on Tinto’s theory. The sample used for our
survey consisted of 2250 students. These students had either exmatriculated
from their studies within a year, or were taking advantage of their right to an
academic free year. The most important finding was that the leading cause of
dropping out could be attributed to weak emotional ties with the curriculum
and university. This shows that there is lack of integration. Nevertheless,
most students who dropped out were still able to pursue alternative means of
studies, or were able to find other job possibilities, or undertook new challenges in their personal life. Dropping out was not necessarily a tragedy for
the students. The motives for dropping out cohered with the self – determination theory (Deci & Ryan 1985). Students who dropped out were often able to
find new perspectives, and were able to adapt to their situation and reorganize
their life accordingly. Our findings demonstate that a student’s subjective
integration with the universty is very important. However, the results also
show that the termination of studies does not necessarily cause a crisis, but
can rather inaugurate a new experience in self-determination.

Developing Principles of Outcome-based Education Based
on the Basic Rifle Marksmanship Training Syllabus
Allar Eesmaa, Svetlana Ganina
Conscription and the reserve army is one way the Estonian Defence Forces
guarantees national military protection. Therefore, the conscript and the efficiency of his training play a crucial role in preparing for the enforcement of
defence related tasks of national importance. General Knud Bartels said in
Kosovo that basic skills, weapon handling, shooting skills and first aid skills
are the most important skills for a soldier. Effective use of small arms and
equipment is a prerequisite for successful combat.
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As there is currently no common ground document (syllabus) for basic
rifle marksmanship training, there is inconsistency between rifle and shooting
training provided by the Estonian Defence Forces and the Estonian Defence
League. Learning materials for rifle training and shooting exercises do not
cover live fire exercise skills, which are of critical and major importance for
a shooter. The shooting skills level has been previously addressed in the theses of the Estonian National Defence College Military Academy. The papers
brought out that the shooting skills level in both the Defence Forces and the
Defence League remains low and needs to be improved. Feedback from live
fire exercises of the Battle School point to weak weapon handling skills and
low hit rate (one in 10 shots hit a stationary target) among shooters. The Military Intelligence Battalion (today the Estonian Special Operations Force) in
its presentation to the Commander of the Defence Forces on the state of play
in shooting training indicated that the current shooting training and personal
equipment do not provide sufficient support for the combat efficiency of
soldiers. In order to improve the present situation and further develop shooting training, a special staff officer was employed in the Training Department
(J7) of the Headquarters of the Estonian Defence Forces. Due to insufficient
human and time resources, however, improvements in the shooting training
have not been fast enough.
The aim of this study is to develop a syllabus for basic rifle marksmanship
training and evaluate the efficiency of its implementation. The paper includes
an analysis of the efficiency of the basic rifle marksmanship training (analysis of both the Syllabus as well as its learning outcomes) and suggestions
on the implementation of the work and for further research. The research
paper does not reflect on the study methods nor study content used in specific
classes. The efficiency of the above-mentioned aspects would need to be
studied in future research.
The research has been prepared in close cooperation with the Training
Department of the Headquarters of the Defence Forces to improve the overall
weapon handling and shooting skills of the Estonian Defence Forces and the
Defence League.
During the first phase of the research, a working group was formed who
also set the final goal – namely, after completing the Syllabus, the learner is
familiar enough with safe, efficient and tactically proper weapon handling
practices to take skilful action as a unit member during live fire and field
exercises.
For the assessment of skills level, a number of Estonian and international
research papers on shooting skills were examined. Right sight picture, stable
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shooting position, breath control and trigger pressing technique have been
identified as the basic skills of a shooter. In addition, shooting skills tests of
special military units of the Estonian Defence Forces, Estonian Police and
Border Guard Board from the United States, the United Kingdom, Finland,
Poland and Germany were studied. Finally a list of 21 skills that a shooter
must have obtained before taking part in a live fire exercise was compiled.
On the basis of selected skills, the following four learning outcomes were
defined:
1. Handles a weapon with safety in every situation;
2. Applies the principles of tactical weapon handling;
3. Hits the target quickly and with precision in different situations;
4. Reflects on (analyses, reasons) his own weapon handling skills.
Assessment criteria were developed from the learning outcomes. Subsequently, the criteria were grouped into three tests. Test 1 is about weapon handling and gun safety. Test 2 is used for the formative assessment of weapon
handling and shooting skills. Most important, however, is the evaluation of
Test 3 as it measures all the above-named four skills and assesses the soldier’s readiness for live fire exercises. All tests were subjected to validation
and pilot tests were carried out in various subunits of the Defence Forces.
After feedback assessment, corrections were made to the Syllabus. Subsequently, the Syllabus project was developed and subjected to validation and
pilot tests among active servicemen of the Kuperjanov Infantry Battalion (21
participants) and officers of the Non-commissioned Officers’ School of the
Estonian National Defence College (63 participants). Again, feedback was
analysed and further corrections made to the Curriculum. Next, the Syllabus
was tested among two groups (Test Group and Control Group) of main draft
conscripts of the Kuperjanov Infantry Battalion. Conscripts in the Control
Group (130 shooters) were taught using the existing weapon handling and
shooting training curriculum while conscripts in the Test Group (150 shooters) followed the newly developed Syllabus. Learning outcomes of the two
groups were compared against Test 3 results, as the test measures all the
above-mentioned four learning outcomes (safety, accuracy of fire, efficiency
and self-reflection). Following the testing, the Syllabus was assessed against
the following four assessment criteria: results of the final evaluation, feedback from shooters, feedback from instructors, and classroom observation
summary. Ultimately, suggestions for future research and on the implementation of the new Syllabus were made.
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The potential impact of group membership on soldiers’ weapon handling skills, conforming to the four learning outcomes, was controlled with
a chi square test. It emerged that the group membership has impact on safe
(p=6,6*10–5 ( χ2 = 15,90, df = 1, p <0,001)) and efficient (p=3,4*10–11
(χ2 = 43,95, df = 1, p <0,001)) weapon handling but not on the accuracy
of fire (test 3 result; p=1,0*10–2 (χ2 = 6,58, df = 1, p>0,001); also existing shooting skills test showed that there is no difference in accuracy
(p=1,7*10–2 (χ2 = 5,69, df = 1, p>0,001)). The fourth learning outcome (selfreflection) could not be assessed in the current paper as it came out during
the classroom observation that instructors did not bring out the self-reflection
aspect during Test 3. As a result, the self-reflection requirement was added
to the Test 3 assessment guide. Considering that the shooters in the Control
Group reflected upon their own performance, it could be assumed that the
Test Group would have done that as well.
In view of the above information, it is possible to claim that in comparison to the current firearms and shooting training, studying under the new
Basic Rifle Marksmanship Training Syllabus creates conditions for safer and
more efficient weapon handling. Therefore, the proposed Syllabus provides
better support to the shooters’ skills development than the existing study
programme.
In order to evaluate the functioning of the new programme as a whole, the
following four aspects were considered: learning outcomes, feedback from
students, feedback from instructors and classroom observation summary.
From the analysis of the four core elements (learning outcome, feedback
from students, feedback from instructors and classroom observation summary) on the functioning of the programme, it is possible to conclude that
studying under the new Basic Rifle Marksmanship Training Syllabus is more
efficient in equipping the shooter with proper weapon handling skills during
live fire exercises than following the current Curriculum.
The results received demonstrated that the Basic Rifle Marksmanship
Training Syllabus is well-functioning and that the final evaluation (Test 3) is
appropriate for assessing a student’s attainment of the learning outcomes and
readiness for live fire exercises.
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