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1. LELLE2 projekti teise etapi O2 eesmärk 

Projekti eesmärk on juhtida tähelepanu keskkooliõpilaste õpioskuste hindamise olulisusele 

ning integreerida nende oskuste arendamine (kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine 

ja oma õpitee kujundamine) igasse ainetundi. Nende kompetentside omandamisel saavad 

õpilased üldjuhul kõrgemaid hindeid, sooritavad ülesandeid paremini ja kiiremini ning on 

motiveeritud veelgi rohkem saavutama. Pärast kooli tööle asudes on neil suurem töökindlus 

tänu efektiivsusele ja võimele tööalaseid teadmisi kiiresti omandada. Projekti teise etapi O2 

peamine eesmärk oli metoodilise tööriistakomplekti “How to Teach How to Learn” 

koostamine, mis aitab õpetajatel õpioskuste arendamist integreerida erinevate ainete 

tunnikavadesse ja hiljem ka kooli õppekavasse. 

2. O2 tulemused 

Esmane ülesanne oli koolitusmaterjali “How to Teach How to Learn” väljatöötamine, mis 

põhines projekti esimese etapi O1 tulemustel. Mahukas 106-leheküljeline materjal koosneb 

järgmistest osadest: 

1. Üldinfo ja taust 

2. Sissejuhatus koolitusse 

3. Eesmärgid 

4. Õpiväljundid 

5. Koolituse aeg 

6. Materjalid ja osalejad 

7. Koolitajate nimekiri 

8. Osalejate nimekiri 

9. Koolituskava 

10. Euroopalike õpioskuste koolitusmaterjal 

11. Kuidas õpetada õpetajatest kolleege? Kaasõpetajate õpetamine ja juhendamine 

12. Tegevusressursside pank 

 

Koolitusmaterjali sisu valmis partnerite koostöös, pakkudes projekti esimeses etapis O1 välja 

õpioskuste parendamise meetodeid. Kolme õpioskuse (kriitiline mõtlemine, probleemi 
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lahendamine ja oma õpitee kujundamine) arendamise jaoks väljavalitud kümmet paremat 

meetodit ja tehnikat viimistlesid eksperdid Pannonia ülikoolist (partner 1, UP), Eszterhazy 

Karoly ülikoolist (partner 2, EKU) ning Slovakkia pedagoogilisest instituudist (partner 3, 

SPU). Koolitusmaterjali esmane versioon oli aluseks Bratislavas toimunud õpetajate 

koolitusele. 

 

Koolituse eesmärgid: 

 tutvustada osalejatele õpioskuste arendamise meetodeid; 

 arendada koolitatavate/osalejate õpioskusi (kriitiline mõtlemine, probleemi 

lahendamine ja oma õpitee kujundamine); 

 valmistada osalejad ette oma kolleegide juhendamiseks; 

 valmistada koolitatavad ette erinevate meetodite rakendamiseks erinevates õppeainetes 

ja klassitundides; 

 testida koolitusmaterjali esmast versiooni "How to Teach How to Learn?" ja koguda 

tagasisidet; 

 kavandada õpetajakoolituse tegevused oma koolis. 

 

Koolitusmaterjali "How to Teach How to Learn" tutvustati projektietapis C1, mis viidi läbi 

1.-5. juulil 2019. a Bratislavas (Slovakkias). Materjali kasutati mentoriteks valitud õpetajate 

väljaõppeks ning koolituse käigus õpetati, kuidas seda õpetajakoolitusel rakendada. Seeläbi 

tutvusid osalejad oma ülesandega projekti järgmises perioodis. Nad valmistusid oma 

kolleegide koolitamiseks eeloleva õppeaasta alguses ning said aimu ülesande täitmisega 

seotud kaasõpetajate juhendamisest. Koolitusnädala jooksul valmistasid osalejad õpitu põhjal 

ette näidistunnikava kolme õpioskuse arendamiseks (PS, CT, MOLP) ning koostasid 

strateegilise plaani õpioskusi parendavate meetodite rakendamiseks oma koolis. Koolituse 

maht oli 40 akadeemilist tundi (à 45 min). Nädal enne koolitust (C1) saadeti osalejatele 

elektrooniliselt koolitusmaterjali versioon "How to Teach How to Learn". 

Koolitajad ja koolitusmaterjali "How to Teach How to Learn" koostajad esindasid partnereid 

P1, P2 ja P3: 

 UP: Dr. Edit Kővári, Tamás Kigyós 

 SPU: professor PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD, Ing. Beata Menzlová 
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 EKU: Dr. Mária Szabó 

 

Igast partnerkoolist valiti kaks mentorõpetajat, kes osalesid koolitusel: 

 

Máthé Imola Angella Liceul Teoretic Téglás Gábor, Deva, Rumeenia 

Kasler Kinga Liceul Teoretic Téglás Gábor, Deva, Rumeenia 

Ave Jõgi Kuressaare Gümnaasium, Kuressaare, Eesti 

Maren Asumets Kuressaare Gümnaasium, Kuressaare, Eesti 

Zsófia Fülöp  Cirkevná spojená škola MARIANUM, Komárno, Slovakkia 

Gábor Tóth  Cirkevná spojená škola MARIANUM, Komárno, Slovakkia 

Mária Erdélyi-Fodor  Béla I Secondary Grammar School, 7100 Szekszárd, Ungari 

Judit Dr. Mikóné Csősz Béla I Secondary Grammar School, 7100 Szekszárd, Ungari 

 

Nädalase koolitusega said õpetajad mentori väljaõppe ning korraldasid tulemuse 

võimendamiseks analoogse koolituse oma kooli kuuele õpetajale (P4-P7). Partnerite P4-P7 

õpetajad töötasid välja tunnikavad ja leppisid kokku piloteerida viies erinevas õppeaines 

näidismeetodeid, mis tuginevad koolitusmaterjalile "How to Teach How to Learn". 

Projekti teise etapi O2 kasusaajad on mentorid, kes said koolitust Bratislavas, ning 

jätkukoolitustel osalenud kolleegid-õpetajad, keda mentorid juhendasid; samuti õpilased, kes 

õppetöö jooksul kolme olulist oskust omandavad. 


