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Koolituskava 
 

Koolituse nimi Nüüdisaegse õpikäsituse praktikast teooriani ja tagasi 

Õppekavarühm Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus 

Õppekava number Õppekava number  

Sihtgrupp: Kooli- ja õppealajuhid, õpetajad, noorsootöötajad, huvijuhid, 
tugispetsialistid, haridusalgatuste juhid  

Koolituse läbiviimise aeg: 9.02.2023 

Koolituse läbiviimise koht: Koolituskoht lepitakse kokku koostöös koolituse tellijaga, võimalusel 
kontaktõppena.  

Koolituse maht, auditoorse 
ning iseseisva töö maht: Koolituse maht  

(akad. tundides) 
6 

Auditoorne töö:  
 (akad. tundides) 

6 

Iseseisev töö: 
(akad. tundides) 

 

Maksimaalne osalejate arv 
õppegrupis: 

Vastavalt osalevate koolide tiimide koosseisule 

Õpingute alustamise 
tingimused 

- töötamine õpetajana või lastega 

Õppekeel: eesti keel 

Õppetöö korraldus: Auditoorne koolituspäev, 6 akadeemilist tundi.  

Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid:  
olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele 
kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused 
jne. Vajadusel viiakse õpe üle veebipõhisesse õpikeskkonda. Koolituse 
õppematerjalide jagamiseks kasutatakse ühist veebikeskkonda  ning 
vajadusel videokonverentsi keskkondades (Zoom, Teams vms) 

Eesmärk: Kursuse eesmärk on toetada õpetajate praktikaid nüüdisaegse 
õpikäsituse rakendamisel  

Õpiväljundid: Koolituse läbinu: 
● teab nüüdisaegse hariduse taotlusi ja teadvustab 

nüüdisaegse õpikäsituse olulisust 
● mõistab nüüdisaegset lähenemist õppimisele ja õpetamisele 

ning teadvustab õpetajate ja õpilaste rolle selles 
● tunneb nüüdisaegse õpikäsituse põhikomponente ning 

seostab neid oma praktikaga  
● teadvustab ja analüüsib nüüdisaegse õpikäsituse 

rakendamist soodustavaid ja takistavaid tegureid 
● mõistab oma agentsust ning reflekteerib selle agentsuse üle 

nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel. 

Koolituse teemad: Nüüdisaegse hariduse taotlused  
Nüüdisaegsed lähenemised õppimisele ja õpetamisele 
Nüüdisaegse õpikäsituse põhikomponendid  
Õpetajate ja õpilaste roll nüüdisaegses õpikäsituses 
Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine ja õpetaja agentsus selles 



  
Projekt “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas“ 

     
 
     

 

2 
 

Õppeprotsessi 
kirjeldus/kasutatavad 
meetodid: 

Kursusel kasutatakse kaasava seminar-loengu formaati vaheldumisi 
rühmatööde ja -aruteludega. 
 

Hindamine, nõuded 
lõpetamiseks: 

Osalemine õppetöös ja õpiväljundite saavutamine. 

Koolituse läbimisel saadav 
tõend/tunnistus 

Koolituse lõpetamise nõuded täitnud osalejatele väljastatakse 
Võrumaa Omavalitsuste Liidu täiendusõppe tunnistus. Koolitusel 
osalejatele, kes lõpetamise nõudeid ei ole täitnud, väljastatakse 
tõend.  

Koolituse läbiviimiseks 
vajaliku kvalifikatsiooni, õpi-
või töökogemuse kirjeldus: 

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, 
valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. 

Koolituse läbiviija(d): Doris Kristina Raave 
 

Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-
2021 toel ning on sihtrühmas märgitud osalejale tasuta. 

 


