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METOODIKA ÜKSIKASJALIK SISU 

 

1. Üldine moodul 

 

1.1 Sissejuhatus  

Millest räägib projekt „Uus edukas haridus“  (News)? Mida võime me projektist oodata. Projekti 

suunad. 

Projekti eesmärgid. Kuidas saab projrkt mõjutada teie tööd ametikohta?  

1.2 Miks kriitiline mõtlemine? 

Mis on kriitiline mõtlemine ja miks on see nii oluline. Miks peaksime tahtma, et õpilased õpiksid ja 

harjutaksid kriitilist mõtlemist? Kuidas õpetada kriitilist mõtlemist. Koostööõpe ja kriitiline 

mõtlemine. Kuidas mõõta kriitilise mõtlemise kvaliteeti? Näited – mis on ja mis ei ole kriitiline 

mõtlemine. 

1.3 Ülevaade kursuse disainist  

Kuidas kasutada projekti  News metoodikat. metoodikat. Sihtgrupp. Mooduli eesmärgid ja 

intellektuaalsed väljundid. Peatüki ja tegevuste struktuurid. Kursuse faasid. 

1.4 Mooduli eesmärgid 

Bloomi taksonoomia ja Finki taksonoomia kasutamine kriitilise mõtlemise parandamisel. 

Taksonoomiate seosed ja võtmepädevuste tase..  

1.5 Sihtgrupid 

Koolitajad. Õppurid: 45+ ja 60+. Rühmade dünaamika. 

1.6 Võtmekompetentsid – koolitajate ja õppurite teoreetiline miinimum  

Mis on võtmepädevus. Miks just need viis pädevust seoses kriitilise mõtlemisega. Mida need 

täiskasvanuhariduses kujutavad. Miks on need koolitaja jaoks olulised. Miks on need õppija jaoks 

olulised. 

1.6.1 Kriitiline mõtlemine 

Kriitiline mõtlemine päriselus ja täiskasvanuhariduses. Kriitilise mõtlemise arendamine. Kriitiline 

mõtlemine ja koolitajad. Kuidas seda pädevust arendada ja hinnata? 

1.6.2 Kommunikatsioon  

Suhtlemine päriselus ja täiskasvanuhariduses. Suhtlemise ja kriitilise mõtlemise arendamine. 

Suhtlemine ja koolitajad. Kuidas seda pädevust arendada ja hinnata?1.6.3 Probleemide 

lahendamine 

Probleemide lahendamine päriselus ja täiskasvanuhariduses. Probleemide lahendamine ja kriitilise 

mõtlemise arendamine. Probleemide lahendamine ja koolitajad. Kuidas seda pädevust arendada ja 

hinnata? 

1.6.4 Digipädevus 

Digipädevus reaalses elus ja täiskasvanuhariduses. Digipädevuse ja kriitilise mõtlemise arendamine. 

Digipädevus ja koolitajad. Kuidas seda pädevust arendada ja hinnata? 

1.6.5 Õppima õppimine 

Õppimine päriselus ja täiskasvanuhariduses. Õppima õppimine ja kriitilise mõtlemise arendamine. 

Õppima õppimine ja koolitajad. Kuidas seda pädevust arendada ja hinnata 
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1. SISSEJUHATUS 
 

“NEWS- UUS EDUKAS HARIDUS“ PROJEKTI EESMÄRGIKS ON tutvustada 

innovaatilisi viise, kuidas täiskasvanute koolitajad jõuda noorte täiskasvanute 

koolitajate ja täiskasvanud õppijateni sellistel teemadel nagu meedia, kriitiline 

mõtlemine ja keeled. Lisaks püüeldakse noorte kaasamise ja taasintegreerimise poole 

tööturule, tehes neist kvalifitseeritud täiskasvanute koolitajad. 

PROJEKTI EESMÄRGIKS on anda koolitajatele ja õpetajatele võimalus teenuste 

paremaks ja sihipärasemaks pakkumiseks läbi projekti raames loodud tööriistade  

kasutamise. Ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks rakendab projekt järgmisi KOLME 

INTELLKTUAALSET VÄLJUNDIT: 

1. “Uuringu vajadus täiskasvanuhariduse valdkonnas”: igas partnerriigis viidi läbi 

uuring täiskasvanute koolitajate praeguste ja tulevaste vajaduste kohta; 

2. „Metoodika: Üldmetoodika – kriitiline mõtlemine“: peamiseks intellektuaalseks 

väljundiks 2 on uue tõhusa metoodika ja õppekava kujundamine koos kriitilise 

mõtlemise rakendamisega üldpedagoogikas, mis on aluseks meediahariduse, IKT ja 

võõrkeeleõppe edasisele arendamisele. ;  

3. „Uute koolitajate koolitamise käsiraamat“: see intellektuaalne väljund keskendub 

uute koolitajate koolitamisele. Sellel koolitusel on vaja personali, kes saavad koolitada 

uusi pedagooge õpetama kõigi selle projekti aspektide raames. Uute koolitajate 

erialane taust ja sellel koolitusel omandatud uued metoodilised oskused võimaldavad 

neil oma teadmisi edasi anda. 

. 

MINIMAALNE ARV ÕPILASI:  9  MAKSIMAALNE :  15 

VEENDUGE, ET KÕIGIL OLEKS VÕIMALUS VÄLJENDADA OMA IDEID JA  

ARVAMUSI JA RAKENDAGE MAKSIMAALSELT PAARIS- JA GRUPITÖÖD 
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STIMULATE WORK IN PAIRS OR IN GROUPS 

 

2 MIKS KRIITILINE MÕTLEMINE? 

Mis on kriitiline mõtlemine? Miks on kriitiline mõtlemine nii oluline. Miks me peaksime 

tahtma, et õppijad täiustaksid ja harjutaksid kriitilist mõtlemist? Kuidas õpetada kriitilist 

mõtlemist. Kaks ühes - õppimine ja kriitiline mõtlemine. Näited – mis on ja mis ei ole 

kriitiline mõtlemine. Kriitiline mõtlemine ja võtmepädevused. 

MIS ON KRIITILINE MÕTLEMINE? 

Meie eesmärk on arendada kriitilist mõtlemist oma sihtrühmas: täiskasvanud õppijates 

kriitilist mõtlemist kursustel, mis põhinevad metoodikal, mille kohta praegu loete.. Kui 

koolitajad soovivad arendada oma sihtrühmade kriitilist mõtlemist, peavad nad täielikult 

mõistma kriitilise mõtlemise mõistet, mis see tegelikult on. Muidugi mitte ainult koolitajad, 

vaid ka need, kes oma oskusi täiendavad. On olemas tohutu hulk lähenemisviise ja 

määratlusi. Aga jah, kõige kõnekamad määratlused ei ole tavaliselt kõige lihtsamad. 

pakume mõned selgitused: 

Mõiste kriitiline mõtlemine all mõistame "intellektuaalselt distsiplineeritud protsessi, mille 

käigus aktiivselt ja oskuslikult kontseptualiseeritakse, rakendatakse, analüüsitakse, 

sünteesitakse ja/või hinnatakse teavet, mis on kogutud või genereeritud vaatlusest, 

kogemusest, refleksioonist, arutlusest või suhtlusest nagu juhendit uskumuste ja tegude 

juurde” (Scriven & Paul, 2007, lk 1). Lisagem, et „kriitiline mõtlemine on uskumuste või 

väidete süstemaatiline hindamine või sõnastamine ratsionaalsete standardite alusel. See 

toimib ratsionaalsete standardite kohaselt, kuna uskumusi hinnatakse selle järgi, kui hästi 

need on põhjendatud” (Vaughn, 2005, lk 4). 
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Joonis1. Näited kriitilise mõtlemise pädevustest 

 

B Kuid vaatame lähemalt fakte, mis tulenevad kriitilise mõtlemise mõistest: 

● kriitiline mõtlemine on oskus, mida saab õpetada, arendada või täiustada, 

● kui inimesed seda protsessi õpivad, saavad nad seda aktiivselt ja teadlikult kontrollida 

ning see on positiivne uudis nii koolitajatele kui ka koolitatavatele ☺, 

● pangem tähele, et kriitiline mõtlemine on “intellektuaalselt distsiplineeritud protsess”. See 

tähendab, et see on järkjärguline ja  süstemaatiline protsess, 

 ●see hõlmab erinevaid oskusi ja meetodeid, mida on vaja arendada. Näiteks teabe 

analüüs, selle hindamine, oma argumentide põhjendus jne. Võtame need kokku nn. 

“Kriitilise mõtlemise oskuste panka”.  Seetõttu võibki üks kriitilise mõtlemise arendamisele 

keskendunud tegevustest olla üks osalejate stiimulitest või ühest toetusvormist nende teel 

kriitilise mõtlemise parandamiseks. Need oskused viivad kriitilise mõtlemiseni, mis on 

isejuhtiv, enesedistsiplineeritud, ennast jälgiv ja ennast korrigeeriv igapäevaelu 

situatsioonides.  

 

MIKS KRIITILINE MÕTLEMINE NII TÄHTIS ON? 

Mööngem, et sageli on palju mugavam mõelda mittekriitiliselt või üldse mitte mõelda. Miks 

peaksime siis arendama kriitilist mõtlemist? Seda tüüpi mõtlemise puhul parandavad 

inimesed mõtlemise kvaliteeti seda oskuslikult analüüsides, hinnates ja rekonstrueerides. 

Inimesed, kes mõtlevad kriitiliselt, püüavad järjekindlalt püüda elada ratsionaalselt, 

mõistlikult, empaatiliselt (Scriven & Paul, 2008, lk 1). Seega kerkib retooriline küsimus: 

kellele ei meeldiks nii elada? 

Nagu eespool öeldud, parandab kriitiline mõtlemine mõtlemise kvaliteeti üldiselt, kuid 

samal ajal peame rõhutama, et kriitilise mõtlemise omandamise protsessil on olulisi 

eeliseid. Seega on kriitiline mõtlemine oluline, sest et see: 

● toetab teistest inimestest sõltumatut autonoomset mõtlemist, 
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● motiveerib meid tegema otsuseid lahendatud probleemi enda seisukohast lähtuvalt, 

● tõstab enesekindlust positiivse tagasiside näol, mida pakuvad meie enda lahendused, 

● leiame oma potentsiaali ja identiteedi, 

● see ei lase meil segadusse sattuda, lasta end teabega manipuleerida või meid 

ümbritsevaid sündmusi mittekriitiliselt aktsepteerida; 

● ei lase meil teha rutakaid otsuseid. 

Samas tuleb märkida, et kriitiliselt mõtleva inimese üks tüüpilisi omadusi on empaatia. See 

ei ole viis halastamatu egotsentrismi arendamiseks. Vastupidi, kriitiliselt mõtlev inimene 

võtab arvesse arvamusi ja oma otsuste mõju teistele inimestele. Kuid samas ei lase ta end 

teistel inimestel kergesti mõjutada. Ta kohandab reaktsioone ja see on põhjus, miks 

saame kriitilist mõtlemist tõhusalt arendada ainult kahepoolses suhtluses. 

.    

MIKS PEAKSIME ME TAHTMA ÕPPIJAID PARENDADA JA PRAKTISEERIDA 

KRIITILIST MÕTLEMIST? 

Kriitilise mõtlemise valdamise positiivseid külgi oleme juba maininud, kuid küsimus on 

selles, miks peaksid 45+ ja 60+ täiskasvanud õppijad taas kriitilise mõtlemise arendamise, 

tugevdamise või täiustamise juurde tagasi pöörduma. Võib tunduda, et täiskasvanud 

õppija tahab ja juba teab, kuidas teha iseseisvaid otsuseid või olla autonoomne. Jah, 

kuid... 

Mis juhtub meie mõtlemisega vananedes vähehaaval? Esiteks väheneb selle paindlikkus, 

mis tähendab, et inimestel kulub otsuse tegemiseks kauem aega. Siiski kipuvad nad 

mõtlema mõistlikumalt. Nad saavad kasu varasemast kogemusest ja teabest ning nende 

arvamused on püsivamad, mis võib samuti viia rutiini poole. Samal ajal muudavad nad 

üllataval kombel sageli oma lähenemist mõne probleemi või probleemiga tegelemisel. Ja 

see on seotud kriitilise mõtlemisega. 

Kriitilise mõtlemise osas suureneb see lapsepõlve lõpust kuni kahekümnendate 

keskpaigani ja kujuneb välja kuni kolmekümnendate keskpaigani. Siis kahjuks väheneb 

kuni seitsmekümnendateni. (Friend & Zubek, 2016, lk 413). Huvitav fakt on see, et kuigi 

vanematel inimestel on üldiselt madalam kriitilise mõtlemise tase, on mõnedel inimestel 

kõrged väärtused, isegi kõrgemad kui palju noorematel. Võime eeldada, et inimesed, kes 

töötavad oma arengu kallal, saavad oma kriitilise mõtlemise võimest siiski märkimisväärset 

kasu. Seetõttu on rohkem kui kasulik hoida seda oskust aktiivsena, kuna otsustus-, 
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planeerimis- ja organiseerimisoskused või analüüsioskused kuuluvad töötajatele vajalike 

ülekantavate oskuste hulka, mida tööturul hinnatakse. (Eurobaromeeter, 2010, lk 36). 

 

KUIDAS KRIITILIST MÕTLEMIST ÕPETADA?  

Pole vahet, kas räägime koolitajatest või koolitatavatest, kriitilise mõtlemise arendamisel 

on mõlemale rühmale oluline teave:  

● teada, kus me praegu oleme. Igal inimesel on teatud vanuses teatud tasemel kriitilise 

mõtlemise oskus. Kriitilise mõtlemise arendamist juhendavale koolitajale on oluline teada, 

milline on koolitatavate grupi tase, kus nad on. See on oluline ka koolitatavate jaoks. 

Reegel on see, et kõigepealt peame teadma või lähtepunkti ja seejärel kavandama oma 

eesmärgid ja nende saavutamise viisi. See on põhjus, miks meie tegevused on järjestatud 

ja korraldatud nii, et esimesed, vähem keerulised tegevused annavad meile võimaluse 

saada teavet ja keerulisemad annavad meile võimaluse oma arenguks. 

● teadma, mida arendada ja kuidas seda teha. Teame, ilmselt see nii ei tundu, aga kriitilise 

mõtlemise oskusi saab üsna lihtsalt arendada. Kuid esiteks vajame oskuse modelleerimist, 

seejärel oskuse harjutamist ja tulemuslikkuse kohta tagasiside andmist (Mulnix, 2012, lk 

475) ja just seda süsteemi meie tegevus järgib. Muidugi aitab alati kaasa ka natuke 

õpetamise ja õppimise annet ☺. 

●  teadma, kuhu minna ja kuidas iseseisvalt areneda. Kui kriitilise mõtlemise arendamine 

on protsess, siis võib ette kujutada, et seda on vaja pidevalt korrata ja praktilistes 

eluolukordades kasutada. Seetõttu rakendasime kursusel selliseid olukordi, mis tulevad 

päris elust. Samuti eeldame, et koolitatavatel on palju lihtsam ja mugavam mõnda 

protseduuri ja meetodit kursuselt oma ellu üle kanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Teada, MIDA 
arendada ja 

Teada, KUHU 
edasi minna   

 

 

Teada, 
kuidas 
iseseisvalt 
areneda 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.   
 
 
 
 
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

Project   News  

 

         

 

 

 

            Joonis. 2. Kriitilise mõtlemise arenguetapid 

 

KOOSTÖINE ÕPPIMINE JA KRIITILINE MÕTLEMINE 

IOn tõestatud, et kriitilise mõtlemise arendamine on tõhus ainult grupi, inimeste kogukonna 

kontekstis. Me kõik teame seda: inimene seisab grupis silmitsi erinevate uuenduslike ja 

pealegi väga mitmekesiste viisidega, kuidas läheneda ühele ja samale tuntud probleemile 

☺.Kuid kui me räägime õppimisest kursuste ja moodulite sees, peame rõhutama, et see ei 

tähenda ainult inimeste paaridesse või rühmadesse jagamist. Sellest ei piisa, kui koolitaja 

ütleb, et koolitatavad peavad koostööd tegema. Ülesanded tuleb seada nii, et see tõesti 

nõuaks koostööd. Ja seda tehakse siis, kui ülesanded:  

• nõuavad vastastikust suhtlemist, 

● suurendavad rühmaliikmete vastastikust sõltuvust ülesannete lahendamisel; 

● nõuavad, et iga liige panustaks lahenduse leidmisse, 

● pakuvad võimalusi sotsiaalsete oskuste rakendamiseks; 

● võimaldavad liikmetel läheneda rühma esituse kvaliteedile. (Trabalíková, 2017, lk 43) 

Ainult sellistes tingimustes saab kriitilise mõtlemise parenemine ja arendamine toimuda 

just tänu inimeste mitmekesisusele. Kursustel korraldame tegevused viisil, mis eeldab ka 

koostööd ning samas loome ruumi iga inimese arutlustele ja tegevustele. Just koostöös 

õppimise tehnikad võimaldavad: kuulata teisi ja nende arvamusi, argumente ning 

reageerida probleemide lahendamisel konstruktiivselt. Nii arendame koostööõppes oluliselt 

kriitilise mõtlemise oskusi. 

 

NÄITED – MIS ON JA MIS EI OLE KRIITILINE MÕTLEMINE  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.   
 
 
 
 
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

Project   News  

 

 Joonis.3.Mis on ja mis ei ole kriitiline mõtlemine. (Allikas:https://blog.nclexmastery.com/critical-thinking-ugh/) 

 

KRIITILINE MÕTLEMINE JA VÕTMEKOMPETENTSID  

Iga päev peame lahendama uusi probleeme. Me seisame silmitsi uue väljakutsega mitte 

ainult isiklikul tasandil, vaid ka oma peredes, kogukondades ja ühiskonnas. Kas me 

arvame, et koolis, vanemate juures või töökohal omandatud oskustest, teadmistest ja 

hoiakutest piisab meie eluks ka tulevikus? 

Kindlasti mitte. Peame veel oma oskusi ja kompetentsust täiendama. Põhjused on 

järgmised: 

• tahaksime aktiivselt elada, 

● tahame olla ja peame olema uuenduslikud, 

● tahame oma ideid jagada, 

● tahame elada nii, nagu plaanime, 

● kõik meie ümber areneb, 

● see on kasulik meie karjäärile ja isiklikule kasvule, 

● see toetab kõiki meie õppetegevusi. 

Tahaksime elada aktiivselt, olla uuendusmeelsed ja oma ideid jagada. Kõik areneb ja kui 

tahame elada nii, nagu plaanime, siis peame ikka oma kompetentsi täiendama. 
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Nende areng sõltub ühelt poolt iga inimese vajadustest, kuid kui tahame olla aktiivsed 

kodanikud, peame kujundama ka kompetentsi, mis ei kehti mitte ainult meile, vaid toob 

kasu ka meie kogukonnale. 

Pädevused on defineeritud kui kontekstile vastavate teadmiste, oskuste ja hoiakute 

kombinatsioon. Võtmepädevused on need, mida kõik inimesed vajavad isiklikuks 

eneseteostuseks ja arenguks, kodanikuaktiivsuseks, sotsiaalseks kaasamiseks ja 

tööhõiveks. (Recommendation, 2006, lk. 13) 

 Lisaks nendele võtmepädevustele on elemente, mis on enamiku jaoks ühised ja võivad 

hõlbustada nende parandamist. Meie kui koolitajate ja õppijate jaoks on ülioluline 

keskenduda neile ja neid õigesti arendada, et need oleksid kasulikud meie karjäärile ja 

isiklikule kasvule. 

Keele, kirjaoskuse, arvutamisoskuse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 

põhioskused on õppimise oluline alus ning õppima õppimine toetab kõiki õppetegevusi. 

Lähteraamistikus rakendatakse mitmeid teemasid: kriitiline mõtlemine, loovus, 

algatusvõime, probleemide lahendamine, riskihindamine, otsuste tegemine ja tunnete 

konstruktiivne juhtimine mängivad rolli kõigis kaheksas võtmepädevuses. 

(Recommendation, 2006, lk. 14) 

Mis on transversaalsete elementide tähendus ja roll? Üldisi või läbivaid elemente või 

pädevusi defineeritakse sageli kui pädevuste kogumit, mida saab rakendada igas 

ametialases olukorras või ülesandes, olenemata nende omandamise kohast. Nende eelis 

koolitaja ja õppija jaoks seisneb selles, et nad ei piirdu valdkonna, aine või teemaga. 

Transversaalsed ehk läbivad elemendid on rohkem seotud väärtuste ja hoiakutega, mis 

ulatuvad antud valdkonda või õppekavasse ning on transdistsiplinaarse iseloomuga. Meie 

kui koolitajate ja õppijate arv ei ole piiratud. Vastupidi, me võime rakendada neid elemente 

erinevates hariduslikes teemades . 

„Hariduse üks olulisemaid ülesandeid on kujundada ja arendada eelkõige läbivaid 

pädevusi, mis on põhilised ja tagavad, et inimene saab hakkama oma tulevaste rollidega. 

(Tsankov, 2017, lk 129) 

Kõik raamistikud ühendavad erinevaid pädevusi, osaliselt piiratud temaatilise fookuse 

raames või konkreetse sihtrühma jaoks. Nad kõik lähevad kaugemale kognitiivsetest 

oskustest ja rõhutavad mittekognitiivseid oskusi, hoiakuid või väärtusi. Viimaseid peetakse 
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positiivseks mõjuks nt. töötulemusi ja samal ajal võivad need kujuneda hariduse, koolituse 

ja õppimise kaudu. (UNESCO, 2016, lk 2) 

Nn transversaalsed ehk läbivad oskused, nagu kriitiline mõtlemine, loovus ja probleemide 

lahendamine, on kõigis pädevusraamistikes olulisel kohal. (Euroopa Komisjon, 2018, lk 21) 
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3 ÜLEVAADE KURSUSE DISAINIST  

Kuidas kasutada projekti NEWS metoodikat. ow to use methodology of the NEWS.  

Teemade ja moodulite jaotus. Koolituskursuse struktuur – kursuse faasid. Tegevuse 

struktuur..   

 

KUIDAS KASUTADA PROJEKTI „NEWS“ METOODIKAT EESMÄRGIPÄRASELT 

Uue tõhusa metoodika ja õppekava kujundamine on projekti NEWS peamine 

intellektuaalne väljund nr.2. Just kriitilise mõtlemise rakendamine üldpedagoogikas on 

aluseks edasisele arengule, nimelt : 

A. meediaõpetus, B. IKT ja C. võõrkeeleõpe. 

Projekti „NEWS“ õppekava on peamine õppesisu arendamiseks kasutatav metoodiline 

dokument. Selle struktuur sisaldab: 

1. Üldharidus 

● Kursuse ülevaade, mis kirjeldab ja keskendub kriitilise mõtlemise probleemile ning 

selgitab, kuidas koolitusprogramm on kohandatud 45+ täiskasvanud õppijate vajadustele 

● See kirjeldab üldhariduse valdkonna õppijate võtmepädevuste omandamise meetodeid 

● Laiaulatuslikud õpieesmärgid, mis hõlmavad kõiki moodulispetsiifilisi kavandatud 

õpitulemusi (ILO). 

● Kursuse metoodika, mis annab ülevaate koolitusprogrammi arendamise aluseks 

olevatest lähenemisviisidest 

● Pädevuspõhine lähenemine õppekavale 

● Kursuse struktuur, mis sisaldab koolitusprogrammi moodustavaid õppeplokke/mooduleid 

ja lühikirjeldusi 

● Õppetegevused iseseisvaks ja koolitaja juhendatud õppimiseks. 

:2. Projekti „NEWS“ IKT-, võõrkeelte- ja meediahariduse õppekavad on käsitletava 

valdkonna alusel sarnase ülesehitusega. 

Partnerorganisatsioonides läbiviidud uuringu (Intellektuaalne Väljund I) tulemuste põhjal 

oleme määratlenud võtmepädevused hariduse ja spetsiifilise hariduse jaoks 

meediapädevuse, IKT ja võõrkeelte valdkonnas. Uus pädevus aitab kujundada võimete 

kogumit, mille abil õppijad uurivad enda ja teiste mõtlemist teabe kohta, mida nad saavad 

vaatluse, kogemuse ja erinevate suhtlusvormide kaudu. Klassifitseeritakse kriitilise 
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mõtlemise ja uue pädevuskomplekti ülesehitamise seos ning kriitilise mõtlemise 

pedagoogika õppekava aluseks olevad põhimeetodid, vormid ja eesmärgid. 

 

TEEMADE JA MOODULITE JAGUNEMINE 

Õppekava viitab tavaliselt teadmistele ja oskustele, mida õpilased peaksid õppima, mis 

hõlmab õpistandardeid või õpieesmärke, mida neilt oodatakse; õppeühikud ja tunnid, mida 

koolitajad õpetavad; õpilastele antud ülesanded ja projektid; kursusel kasutatud raamatud, 

materjalid, videod, esitlused ja lugemised; ning õpilaste õppimise hindamiseks kasutatavad 

testid, hinnangud ja muud meetodid tulemuslikkuse hindamiseks. 

● Haridusmoodul on organiseeritud kursuste ressursside kogum. See moodustatakse 

aktiivõppe suurendamiseks ja kriitilise mõtlemise ning probleemide lahendamise oskuste 

parandamiseks. Samuti annab see koolitajale võimaluse viia läbi kujundavat hindamist 

klassiruumis. Seega pakub moodul paindlikumat õpikeskkonda nii juhendajatele kui ka 

õppijatele 

 

MOODUL 1 ÜLDINE METOODIKA 

Olulisemad üldised võtmepädevused on õppima õppimine, digipädevus, probleemide 

lahendamine, suhtlemine ja kriitiline mõtlemine. 

Kestus: moodulõpe kestab 2 päeva, s.o 6 tundi. Iga tund on 45 minutit. 

Struktuur: 2 moodulit on jagatud sissejuhatuseks, 5 võtmepädevuste tunnikavadeks ja 

hindamiseks, st 7 vormi/plaani. 

  

MOODUL 2 IKT 

Olulisemad üldised võtmepädevused on kriitilise mõtlemise digipädevus, õppima õppimine, 

probleemide lahendamine ja suhtlemine. 

Kestus: moodulõpe kestab 1 päev, s.o 6 tundi. Iga tund kestab 45 minutit. 

Struktuur: Sissejuhatus, 2 vormi/plaani tegevusteks võtmepädevuste kombinatsiooniga, 

kriitilise mõtlemise pädevus on läbiv ja hindamine, st kokku 4 vormi/plaani. 

 

MOODUL 3 MEEDIAHARIDUS 

Olulisemad üldised võtmepädevused on kriitiline mõtlemine, meediakirjaoskus, õppima 

õppimine, probleemide lahendamine ja suhtlemine. 
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Kestus: moodulõpe kestab 1 päev, s.o 6tundii. Iga tund kestab 45 minutit. 

Struktuur: Sissejuhatus, 2 vormi/plaani tegevusteks võtmepädevuste kombinatsiooniga, 

kriitilise mõtlemise pädevus on läbiv ja hindamine, st 4 vormi/plaani. 

 

MOODUL 4 VÕÕRKEELEÕPE 

Olulisemad üldised võtmepädevused on kriitiline mõtlemine, meediapädevus, õppimise 

oskus, probleemide lahendamine ja võõrkeelne suhtlus. 

Kestus: moodulõpe kestab 1 päev, s.o 6tundii. Iga tund kestab 45 minutit. 

Struktuur: Sissejuhatus, 2 vormi/plaani tegevusteks võtmepädevuste kombinatsiooniga, 

kriitilise mõtlemise pädevus on läbiv ja hindamine, st 4 vormi/plaani. 

. 

 

KOOLITUSKURSUSE STRUKTUUR – KURSUSE FAASID  

Individuaalkoolitustel järgitakse tasandite metoodilist lähenemist, st tegevused 

realiseeritakse omavahel seotud ja üksteisele järgnevate sammudena. Need on seotud 

kõige vähem nõudlikest keerukamate mõtlemisprotsessidega ja põhinevad muudetud 

Bloomi taksonoomial ja Finki taksonoomial ning muudel hariduslikel lähenemisviisidel ja 

meetoditel. 

Kursuse ülesehitus on järgmine: 

1. SAMM: Sissejuhatus 

     1. Tegevus: tutvustus 

2. SAMM: Kriitilise mõtlemisoskuse modelleerimine 

              2. Tegevus: sisend (teamine) 

3. SAMM: Kriitilise mõtlemisoskuse treenimine 

3. Tegevus: (arusaamine, mõistmine ) 

4. Tegevus: (rakendamine) 

5. Tegevus: (analüüsimine) 

4. SAMM: Kriitilise mõtlemisoskuse hindamine ja tagasiside andmine 

6. Tegevus: väljund (hindamine ja loomine) 

7. Tegevus: Kokkuvõtte tegemine 
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Tab.1. Koolituskursuse sisu  

 

See struktuur võimaldab koolitajatel olla paindlik, kuna nad võivad mõnele probleemile 

üksikasjalikult läheneda, lähtudes õpperühma kriitilise mõtlemise taseme hinnangust. 

Soovitame õppegrupis kasutada üksteise tundmaõppimist soodustavaid tegevusi, st 

atmosfääri loovaid või nimemänge, soojendusi (mainitud punktis 2.1) 

 

Kirjeldame kursuse üksikuid faase ja samme võtmepädevuse kriitilise mõtlemise näitel: 

- SAMM 1: sissejuhatus – see on tegevus, mis tutvustab teemat koolitatavatele ning nii 

nemad kui ka koolitajad püüavad hinnata, kui palju nad antud teemast juba teavad. 

 

- 2. SAMM: oskuste modelleerimine – selles kursuse faasis soovitame kasutada 

mõistekaarte ja argumentide kaarte. Mispärast? Siin on selgitus: 

Ülioluline on see, et õpilaste kriitilise mõtlemise oskused paranevad kiiremini, kui 

õpetamine põhineb mõistete ja argumentide kaardistamisel (Van Gelder, 2005, lk 45). 

Seetõttu vajavad õpilased oma oskuste arendamiseks tugevat alust tõendite ja nende 

poolt toetatavate järelduste erinevuse äratundmiseks. 

 

 

      

  

 

põhifaa
sid 

 
Bloomi 
taksom
oomial
e 
toetuv
ad 
tegevu
sed  

 
SAMM 1 

10 min. 

 

sissejuhatus 
 
 

TUTVUSTUS 
 

1. TEGEV
US    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAMM 2 

15 min. 

 

Kriitilisemõtlemi
seoskuse 
modelleerimine 

 
      SISEND 

2.TEGEVUS         

(teadmine ) 
 
 
 

 
SAMM 3 

80 min. 

 

Kriitilise 
mõtlemisoskuse 
praktiseerimine 

 
 
3.TEGEVUS    

(mõistmine) 
4. TEGEVUS            

(rakendamine) 
5.TEGEVUS 

( analüüsimine) 

 
SAMM 4 

70 min. 

 

hindamine ja 
tagasiside andmine  

VÄLJUND  
      6. TEGEVUS 

(hinda ja loo) 
 

Kokkuvõtete 
tegemine 

 
 
7. TEGEVUS 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.   
 
 
 
 
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

Project   News  

Üks viis, kuidas saame õpilasi selles osas aidata, on argumentide kaartide ulatuslik 

kasutamine. Arutlusahelad ja tõendid on struktureeritud hierarhiliselt, kusjuures mõned 

eeldused toetavad teisi ja toetavad järeldust kas kaudselt, ühiselt või iseseisvalt ning me 

saame neid struktuure diagrammide abil vormistada. (Dawson, 2000, lk 80) 

Samuti on tõendeid selle kohta, et tõsine kriitiline mõtleja mõistab kriitilise mõtlemise 

teooriat. See tähendab osaliselt erialasõnavara omandamist. Selle asemel, et öelda: "See 

argument on halb", võib kriitiline mõtleja öelda, et ta ei nõustu järeldusega, kuigi ta annab 

eeldused, sest järeldus on näide post hoc ergo propter hoc- „pärast seda, järelikult 

sellepärast“ ekslikust. (Van Gelder, 2005, lk 44). Kui nad tahavad olla edukamad kriitilised 

mõtlejad, peavad koolitatavad õppima argumendimustrite ja eksimuste termineid. Seega, 

ainuüksi kriitilise mõtlemise teooria õpetamine ei paranda õpilase kriitilise mõtlemise 

võimet. 

- 3. SAMM: oskuste harjutamine – mitmes tegevuses korratakse põhilisi ja lihtsamaid 

tegevusi, need võetakse omaks ja omandatakse keerulisemates tegevustes. Lisaks 

saavad koolitatavad üksikasjalikku tagasisidet. (Mulnix, 2012, lk 475). 

 

- 4. SAMM: tulemuslikkuse hindamine ja tagasiside andmine. 

Järgime oma struktuuris Mulnixi (2012, lk 475) ja teistes teemades, mis järgivad kriitilise 

mõtlemise suunda, kasutame individuaalse pädevuse jaoks etappe 2, 3 ja 4. Kokkuvõtteks 

võib öelda, et koolitajad võivad kasutada ka tegevusi, mis on pühendatud tööde või 

lõputegevuste kokkuvõtte tegemiseks punktis 2.1 

 

TEGEVUSTE STRUKTUUR 

 

Lisaks järgib iga tegevus sama selget ja tõhusat struktuuri: 

Tegevuse kirjeldus: 

Pealkiri: 

Metoodiline ülevaade: 

eesmärgid: 

meetodid: 

täiustatud võtmepädevused: 

paranenud kriitilise mõtlemise oskused: 
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Kestus: 

Materjal: 

Protseduur: juhatage kursus sisse, küsige ja motiveerige, andke juhiseid, korraldage 

reflektsiooni, tehke järeldusi. 

Täiendav teave (abi, näpunäited, edutegurid/nõrkused, piirangud, ülekantavuse 

võimalused, vajalikud ressursid...) 

 

TEGEVUSE kirjeldus: 

Toome välja tegevuse eesmärgi. See on lühike kokkuvõte olulistest elementidest, millele 

koolitajad peavad tähelepanu pöörama, kui nad kavatsevad oma koolitatavatega eesmärki 

saavutada. 

Pealkiri: 

Valisime välja mitte ainult lihtsad, vaid ka huvitavad pealkirjad. Selle eesmärk on äratada 

tähelepanu, inspireerida või tekitada huvi ja küsimusi toimuva kohta. See on oluline 

element, et saada koolitatavate tähelepanu. 

Eesmärgid: 

Tegevused on korraldatud vastavalt muudetud Bloomi taksonoomia üksikutele tasemetele, 

sealhulgas Finki taksonoomia elementidele. Selles etapis seame välja konkreetsed 

eesmärgid, st ütleme, mida koolitatavad peaksid omandama, arendama või omandama. 

(Bajtoš, 2013, lk 13). Väljendame nii kognitiivseid kui ka afektiivseid eesmärke, kuna meie 

eesmärk pole mitte ainult teadmiste, kognitiivsete oskuste, loovuse ja arutlusvõime 

arendamine, vaid ka väärtushinnangud ja sotsiaal-kommunikatiivsed oskused. 

Järgisime oma eesmärkide sõnastamisel Mageri meetodit: 

Eesmärgid väljendavad koolitatavate sooritust: seda saab jälgida. Väljendasime seda 

tegusõnade rakendusega isikulises kõneviisis. Ja on ilmne, milliseid põhilisi ja 

konkreetseid eesmärke me valitud tegevusega saavutada tahame, milliseid tegevusi 

koolitatavad sooritavad või milliseid tegevusi nad pärast tegevust paremini teevad. 

Eesmärgid väljendavad tingimusi edukaks soorituseks:  kuidas ja millistel tingimustel tuleb 

sooritus teostada. 

 

 

Näide: 
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 Koolitatavate sooritus – 

jälgitav tegevus (isikulises 

kõneviisis). 

 

Soorituse tingimused 

Koolitatav  ... selgitab ja kaitseb ...  kriitilise mõtlemise 

oskuste tähtsuse järjekord 

rühmaliikmetele 

 

Meetodid: 

Rakendame erinevaid kasvatusmeetodeid ja tehnikaid ning siinkohal nimetame neist 

olulisemad konkreetses tegevuses. Nende valikul lähtume kavandatud eesmärkidest ja 

tänapäeva teadust täiskasvanud õppijate kriitilise mõtlemise tõhusaks arendamiseks 

(täpsemalt punktis 1.3). Rakendame individuaalõppe meetodeid rühmades koolitatavatele 

mõeldud meetoditega, st. koostöömeetodid, dialoogid ja probleemide lahendamise 

meetodid. 

Parendatud võtmepädevused:  

Valime välja need võtmepädevused, mida tegevuses valdavalt omandatakse ja 

arendatakse. On ilmne, et me ei saa õhekaupa mingit pädevust arendada. Vastupidi, 

saame oma tegevuses kasu nende sünergilisest mõjust. 

Parendatud kriitilise mõtlemise oskused:  

 Oskustega tegeleme teatud kriitilise mõtlemise oskuste tahtliku arendamise tasemel, et 

toetaksime inimese võimete arengut ning lõpuks ka individuaalseid ja valitud pädevusi 

kriitilise mõtlemise arendamise kontekstis (õppimine, digipädevus, probleemide 

lahendamine ja suhtlemine). ), vaata 1.4. Väljakujunenud kriitilise mõtlemise oskusi 

kirjeldatakse peatükis Top Critical Thinking Skills.  

Kestus:  

Ideaalsetes tingimustes on see planeeritav aeg. Tegevused on kavandatud nii, et 

koolitajad otsustavad, milliste tegevustega on vaja täpsemalt tegeleda ja millised nõuavad 

rohkem aega. See sõltub sellest, kuidas nad hindavad oma koolitatavate rühma 

võtmepädevuste taset. Soovitame koolitajatel teavitada koolitatavaid iga tegevuse alguses 
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õppeperioodist ja seejärel tegevuse käigus seda meelde tuletada. Mõni minut enne 

tegevuse lõppu võivad nad anda märku üksikute või rühmatööde lõpetamisest. 

Materjal:  

Põhimaterjalid. Muidugi võivad koolitajad olla loomingulised materjali rakendamisel 

vastavalt seadmetele, tingimustele või tehnoloogiale. 

Protseduur: 

Meie metoodika järgib Kolbi õppetsüklit, mida rakendatakse kogemusõppes. Meie 

eesmärk oli rõhutada oma tegevuses kogemust. Kogemused kanduvad kergesti üle 

reaalsetesse olukordadesse. Kasutame tegevuste korraldamisel 5 faasi. Tegevus algab 

sissejuhatusega ja seejärel motiveerime praktikante, anname neile juhiseid, kajastame 

kogemust ja lõpetame tegevuse (Trabalíková & Zemančíková, 2015, lk 17). 

Sissejuhatus: 

Toome näite, kuidas koolitajad saavad tegevust tutvustada, alustada ja selgitada. 

Küsi ja motiveeri:  

Koolitatavate koostööle motiveerimine on tegevuse käigu ja kogemusest saadava 

maksimaalse kasu seisukohalt oluline. Võime neid motiveerida, esitades küsimusi, 

esitades näite või selgitades tegelikku olukorda. Koolitatavate tähelepanu on koondunud 

mingi tegevuse seostele igapäevaelu probleemidega. 

Andke juhiseid: 

Koolitajatele on antud juhised, mida koolitatavatele tegevuste ajal anda. Need on selged ja 

aitavad osalejate tööd juhtida. Rõhutasime nende selgust ja ühemõttelisust, kuna see on 

seotud tegevuse eesmärkidega. Koolitajad annavad esmalt juhiseid ja seejärel esitavad 

küsimusi. Koolitajad jälgivad tegevusi, ärgitavad kõiki probleeme lahendama ja abistavad. 

Korraldage reflekteerimist:  

Lõppfaasis toimuvad nii refleksiooni- kui ka tagasisidetegevused. See on mõnikord 

olulisem kui tegevus ise ja me ei alahinda seda. Sageli on just tänu refleksioonile, kui 

koolitatavad saavad kasu kogemustest, mis aitavad neid ka reaalsetes olukordades. 

Verbaalse refleksiooni puhul ei kasuta me mitte ainult tegevuse tulemusega seotud 

küsimusi, vaid ka KUIDAS üksikisikud on lahenduseni jõudnud, millised on nende tunded 

tulemusest ja kuidas nad seda oma elus rakendavad. Samuti pöördume tagasi eesmärkide 

juurde, mida kavatseme saavutada. 

Järeldus: 
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Kui sissejuhatav tegevus tutvustab, viib järelduse tegevus selle lõpuni. Koolitajad võtavad 

kokku, millised olid eesmärgid ja kuidas me need saavutasime. 

Täiendav informatsioon:  

Vajadusel esitame ka metoodilised märkused hõlbustamiseks, teatud näpunäited, 

tähelepanekud, edutegurid/nõrkused, piirangud, ülekantavuse võimalused, vajalikud 

ressursid. 

Tegevused on jagatud kahte versiooni. Üks on koolitajatele ja teine koolitatavatele. 
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4 MOODULITE EESMÄRGID 

 Bloomi taksonoomia ja kriitilise mõtlemise parandamine. Finki taksonoomia ja kriitilise 

mõtlemise täiustamine.  

 Mida te silmas peate, kui küsime teilt hariduse eesmärkide kohta? Mis emotsioonid teil 

on? Nende küsimuste põhjuseks on see, et mäletame, et meie selle sfääriga seotud 

emotsioonid olid koolitusi ja loenguid alustades üsna segased☺. See küsimus tundub 

olevat tõesti komplitseeritud ja keeruline. Tõde on see, et kui koolitaja mõistab eesmärkide 
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olulisust ja mõistab kursuse ja tegevuste eesmärke, tähendab see nende täitmise alust, et 

koolitatavad jõuavad eesmärkideni ja kursus on tõhus. Kui tahan kelllegile küüti pakkuda, 

pean just mina teadma, kuhu oma autoga sõita☺.  

Alustame kergelt ja lihtsalt: 

Meie kursused järgivad Bloomi hariduslike eesmärkide taksonoomiat ja ka Finki olulise 

õppimise taksonoomiat. Otsustasime Bloomi taksonoomiakasuks, kuna see on läbiuurtuim  

vorm (Turek, 2006, lk 22) ja valiti üheks võimalikuks kursuse eesmärkide 

definieerimiseksks ja liigitamiseks kategooriatesse ning sellest tulenevalt ka eesmärkide 

seadmiseks järgnevateks küsimusteks ja ülesanneteks (täpsemalt punktis 1.2). See on 

tungivalt soovitatav algajatele koolitajatele. Meie valitud võtmepädevuste (kriitiline 

mõtlemine, õppima õppimine, digipädevused, probleemide lahendamine ja suhtlemine) 

ulatus tähendab ka arengut erinevate kiindumiste või huvide sfääris. Töötame sealhulgas 

muudatustega emotsionaalses sfääris, väärtuste ulatuse, sotsiaalse suhtlemisoskuse ja 

õppima õppimise kallal. Sel põhjusel ühendame nimetatud organiseeritud metoodika 

olulise õppe autori L.D.Finki taksonoomiaga. 

 

 

BLOOMI TAKSONOOMIA EESMÄRK JA KRIITILISE MÕTLEMISE PARENDAMINE  

 

Seoses kriitilise mõtlemise parendamisega rakendasime seda taksonoomiat, kuna see 

võimaldab jagada koolitaja antud ülesanded „madalama järgu“ ja „kõrgema järgu“ 

üksusteks. Esimesed nõuavad vähem keerulisi mõtlemisoperatsioone, teised aga 

keerukamaid. Selle tulemuseks on tõsiasi, et me tõstame õppija psühholoogilise protsessi 

keerukust individuaalsel tasandil. Bloomi täiendatud taksonoomia hõlbustab ka meie 

tegevuste kattumist, olenemata nende keerukusest. 

On selge, et koolitaja antud ülesande tüübi ja taseme ning koolitatava sooritatud tüübi või 

mõtlemistaseme vahel on seos. Määratud ülesannete või keeruliste küsimuste keerukus ja 

raskus võib mõtteviisi oluliselt mõjutada. Koolitatavad, kes on enam võimelised mõtlema 

„kõrgemal tasemel“, oskavad teavet kasutada ja rakendada paremini kui need, kes 

töötavad ainult faktilise teabega oma mälestustes. Selle fakti rakendamine nõuab aga 

ülesannete määramisel ja  küsimuste esitamisel koolitajatelt vastava tehnikate valdamist. 

. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.   
 
 
 
 
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

Project   News  

Madalamat mõtlemisoskust nõudvad ülesanded 

1.Teadmisi (reproduktsiooni) nõudvad ülesanded: koolitatavad mäletavad või tunnevad ära 

konkreetseid fakte, teadmisi, termineid, toiminguid, reegleid, kriteeriume, üldisi ja 

abstraktseid teadmisi, seadusi ja teooriaid. Me räägime mälu taastootmisest ja see ei 

tähenda, et koolitatavad mõistavad neid ja teavad, kuidas neid rakendada. 

2. Mõistmist (tõlgendust) nõudvad ülesanded: koolitatavad saavad aru verbaalses, 

visuaalses või sümboolses vormis esitatud teabe tähendusest ja sisust. Sisu tuleb 

töödelda nende jaoks tähenduslikuks kujundiks, muidu on see kasutu. Näiteks sisu ja 

sõnumi tõlgendamine oma sõnadega.  

3. Rakenduse (üldistamise) ülesanded: koolitatavad peavad valdama abstraktsioonide ja 

üldistuste (teooriad, seadused, põhimõtete seosed, meetodid, käsud, reeglid või mõisted) 

tähendusrikkaid rakendusi konkreetsetes olukordades. Neile tuleks anda võimalus kõike 

õpitut rakendada. Ja isegi uutes olukordades. See tähendab “kõrgema järgu” 

mõtlemisoperatsioonide alust. 

Kõrgematasemelist mõtlemisoskust nõudvad ülesanded 

4. Analüüsi nõudvad ülesanded: Koolitatavatelt oodatakse keeruka teabe analüüsi 

elementide ja osade kaupa. Lisaks sellele peaksid nad määratlema elementide hierarhia, 

põhimõtted, nende korralduse, nende suhted ja vastastikused vastasmõjud. See nõuab 

mõtlemisoskust kahes kategoorias: teabe liigitamist ja kategooriate kaupa paikapanemist.. 

5. Ülesanded hindamiseks: koolitatavad peavad kaaluma ideid, suhteid, töid, meetodeid 

jne. Järgige seatud kriteeriume ja standardeid täpsuse, tõhususe, ökonoomsuse ja 

eesmärgi seisukohalt. See hinnang võib olla nii kvalitatiivne kui ka kvantitatiivne. 

6. Loovuse ülesanded: koolitatavad peaksid ühendama osad uhiuueks üksuseks ja see 

võib olla aruanne, plaan, projekt, abstraktsete suhete kogum. Nad võivad luua uue üksuse 

või parandada vana. 

Kui koolitajad valdavad individuaalseid mõtlemistasemeid, teavad nad, kuidas hinnata ja 

arvestada koolitatavate pädevuste taset. Nad mõistavad, milliseid tasemeid koolitatavad 

juhivad ja valdavad ning oskavad anda ülesandeid ja esitada küsimusi nii, et koolitatav 

jõuab kõrgemale mõtlemisoskuse tasemele. Lõpuks õpivad isegi õppijad, kuidas ennast 

juhtida ja hinnata. Siin on näide Teemast 5, Kriitiline mõtlemine: on vahe, kas koolitatavad 

teavad kursusel: 

1. tase: 
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Teab: nimetada kriitilise mõtlemise tüüpilisi jooni algtasemel, määratleda selle 

konkreetseid näiteid suhtluses, 

2. tase:  

Saab aru : illustreerib oma näitega kriitilise mõtlemise tähtsust oma elus, 

3. tase:  

Rakendab: rakendab kriitilise mõtlemise teadmisi päeva jooksul oma tegevuste juhtimises 

muudatuste kavandamisel, 

4. tase: 

 Analüüsib: üksikasjalikult esitatud pildi tüüpilisi elemente ja rakendab kriitilist mõtlemist, 

5. tase: Hindab: hindab reklaami mõju nende enda ostuviisile ja kujundab tulemusi oma 

tulevase käitumise jaoks, 

6. tase: Loob: koostab oma kujunduse (nt meie puhul reklaamlause ja logo näide) ja 

rakendab loominguliselt argumente, kui nad simuleerivad oma toodete müügiprotsessi. 

Muidugi eeldame, et nad kannavad üle ja rakendavad selle kursuse kogemusi 

igapäevastes olukordades... Aga see on juba teine lugu.Lugu enesedistsipliinist, 

enesemotiveerimisest ja enesehinnangust. Nii et sellest Bloomi taksonoomia räägibki ☺. 

Ja kuidas on Finki omaga ? 

 

FINKI TAKSONOOMIA JA KRIITILISE MÕTLEMISE PARENDAMINE 

 

Finki teooria kohaselt koosneb oluline õppimine: 

● põhiteadmised: mõista ja meeles pidada konkreetset teavet ja ideid; 

● rakendus: oskused; kriitiline, loov ja praktiline mõtlemine; projektide juhtimine; 

● integratsioon; ühendamine: ideed, inimesed, eluvaldkonnad; 

● inimmõõde: iseenda ja teiste tundmaõppimine; 

● hoolimine: uute arendamine: tunded, huvid, väärtused; 

● õppimise õppimine: paremaks õpilaseks saamine, aine kohta uurimine, ennastjuhtivad 

õppijad; 

Tahaksime rõhutada, et selle taksonoomia üks oluline tunnus on see, et see ei ole 

hierarhiline, vaid pigem suhteline ja isegi interaktiivne (Fink, 2003, lk 6). Diagramm näitab 

(joonis 3) selle taksonoomia interaktiivset olemust. See interaktiivne omadus on õpetajate 

jaoks oluline, kuna see tähendab, et erinevad õppimisviisid on sünergilised. 
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Kokkuvõtteks võib öelda, et kursuse efektiivsuse seisukohalt on oluline arusaam 

eesmärkide klassifikatsioonist, millele järgnevad ülesanded ja vastavad küsimused. See 

on vajalik tingimus aktiivse õppimise ja kriitilise mõtlemise toetamiseks. 

Fink, L. D. (2003) Mis on oluline õppimine? Oklahoma ülikool.  

Jossey-Bass. Turek, I. (2006). Základy vysokoškolskej didaktiky. STU vs Bratislave. 

Turek, I. (2006). Základy vysokoškolskej didaktiky. STU v Bratislave.   

 

 

Joonis 4. Rakendatud taksonoomiad 
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5 SIHTGRUPPI 

Koolitajad. Koolitatavad: 45+ ja 60+. Grupisuhtlus. 

Rühmade dünaamika. 

 

KOOLITAJAD. KOOLITATAVAD:  45+ ja 60+ 

Meie haridusprojekti  sihtrühmaks on täiskasvanud õppijad vanuses 45+ ja 60+. Haridus 

on meie elu põhivajadus igas vanuses. Täiskasvanud õppijate haridusel on aga oma 

eripärad. Täiskasvanud õppijad astuvad haridusse oma tööalase karjääri ja isikliku elu 

jooksul saadud teadmiste ja isiklike kogemustega. Vananemise seisukohalt on 

õppimisvõime hea kogu karjääri jooksul ja pärast selle lõppu, kui haridust määravad 

ootused (Ilmarinen, 2005, lk 224). Seetõttu on vajalik, et õppijate ootused oleksid meie 

huvide keskmes ja kogu õppeprotsess vastaks neile ootustele. 

Õppetöös osalejatel on palju kogemusi ning nad on suhteliselt hästi informeeritud ja väga 

sageli ka rahaliselt sõltumatud. Nad on huvitatud oma pädevuse suurendamisest. Nad 

kipuvad sageli tegelema oma hobidega, tahavad aktiivselt oma kogukonnaga suhelda. 

(Reidl, 2012, lk 66). Loomulikult tahaksid nad terved püsida, sest see on igapäevaelu 

põhieeldus. Nad ootavad pädevat lähenemist, mille abil koolitaja annab neile selget ja 

arusaadavat teavet. Õppimine ei ole passiivne info vastuvõtmine, vaid pigem aktiivne 

töötlemine. (Ilmarinen, 2005, lk 225). On hea, kui koolitaja tajub vanemate õppijate 

ambitsioone ja nende õppimistahet kui võimalust, millele koolitajad kasvatusprotsessi üles 

ehitavad.  

Täiskasvanud õppijate kognitiivsed funktsioonid erinevad teie inimeste omadest. 

Mehaaniline mälu väheneb vanusega. Haridus ja kogemused ei mängi selles protsessis 

olulist rolli. Kui pikaajaline mälu väheneb minimaalselt, siis uute faktide meeldejätmine 

väheneb järsult. Sidemälu aga kompenseerib selle. (Ilmarinen, 2005, lk 224). Uued ja 

tundmatud asjad on seotud vanemate ja tuntud asjadega. Uus teabekiht on üles ehitatud 

eelmisele kõvale ja tugevale kihile. Seetõttu peame julgustama täiskasvanud õppijaid 

siduma uusi teadmisi oma varasemate kogemustega. Oluline on näidata ja selgitada, miks 

need teadmised parandavad nende tööd ja võimet antud ülesannetega toime tulla. Samuti 

peame meeles pidama, et vanem teave ei tohiks olla takistuseks uue õppimisel. Ei tohi 
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unustada ka negatiivseid hoiakuid ja hirmu, mis võivad haridusprotsessi takistada. Vead 

on lubatud. Ka vanemad õpilased õpivad oma vigadest. 

 

 Ka ensoorsed funktsioonid muutuvad vananedes. Vanema inimese silm vajab rohkem 

valgust. Valgus hõlbustab uue teabe hankimist ja vähendab visuaalset pingutust. Kuulmine 

on häirivate elementide suhtes tundlikum. (Ilmarinen, 2005, lk 227). 

On loomulik, et 45+ ja 60+ õppija jaoks on meelte kaudu tajutav tajumine silmatorkavalt 

erinev. See on põhjus, miks me peame teadma rühmas õppijate vanust, et parandada 

rühma dünaamikat. Seejärel saame valida oma ülesannete haldamiseks vajaliku tempo ja 

aja. Kogemusest õppimise põhjal võime eristada mitut stiili (Ilmarinen, 2005, lk 228): 

● Aktiivsed osalejad – alati valmis uue olukorraga silmitsi seisma. Tähtis on osalus ja 

konkreetne tegevus, neile meeldivad spontaansed sammud. Aktiivsed osalejad on 

inimesed ja reageerivad vastavalt oma tunnetele. 

● Ettenägelikud vaatlejad – nad kipuvad istuma taga ja on keskendunud vaatlusele. Nad 

on sageli introvertsed, kuid teavad rohkem olukorrast grupis ja ka sisesuhetest. 

● Loogilised mõtlejad – nad püüavad üksikasjalikult mõista mitme nähtuse põhjuseid ja 

mõjusid. Nad proovivad mitmeid tõlgendusi ja otsivad teooriat või mudelit, mis sobiks 

nende tähelepanekutega. Nende eelis on mõtlemine. 

● Eksperimentaalsed elluviijad – nad loovad ideid ja riskivad. Nende järeldused põhinevad 

kogemustel ja nad katsetavad uusi meetodeid. Nad on ekstravertsed ja vihkavad 

ebakindlust. 

Rahulik ja turvaline keskkond on ka kõigi täiskasvanud õppijate kõigi õppetegevuste vajalik 

tingimus. Peame arvestama ruumilise korralduse ja kasvatusnõuetega (Krystoň, Šerák, 

Tomczyk, 2014, lk 69). Eriti 60+ täiskasvanud õppijate puhul peame tagama, et: 

● õppekoht on olemas, kergesti ligipääsetav ja kergesti leitav (nt parkimiskoht, liiklusjaama 

lähedal); 

● sobiv valgustuse intensiivsus; 

● vajalik varustus klassiruumis ja ruumis orienteerumine; 

● teabe- ja orientatsiooniallikate mõistlik suurus, kontrastsus ja graafika; 

● libisemisvastaste elementide ja stabiilsuselementide olemasolu. 

. 
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OBJEKTIIVNE GRUPISUHTLUS  

 

Suhtlemisel täiskasvanud õppijatega, eriti 60+ rühma kuuluvate õppijatega, on sobilik 

arvestada sõna seenior sagedast kasutamist, seeniorisõbralik tegevus või seeniori 

lähenemine. Mitte kõik neist ei tahaks, et nendega niimoodi käsitletaks, sest mõnes riigis 

seostatakse lõputööde kollokatsiooni ootusega rahalisele toetusele, tervishoiule ja 

passiivsusele. 

Saksa ajakirjanduse andmetel esindab 7 sõna arusaadavat lauset. 10 sõna on ka hästi. 

Seitsmeaastase lapse puhul katkeb mõistmine pärast 8. sõna. See on kolmandiku 

täiskasvanud elanikkonna puhul 11. sõna. Iga teine täiskasvanu ei mõista lauset pärast 14. 

sõna. (Reidl, 2012, lk.69). 

See on seotud meie ajutegevuse ja selle võimega teavet töödelda. Lausete keerukus 

muudab vajaliku teabe mõistmise kõrgemas eas keerulisemaks. See kehtib nii kirjutatud 

kui ka öeldud sõna kohta. Varasemad kogemused ja teadmised suunavad täiskasvanud 

õppijate ootusi selge ja arusaadava, faktidel põhineva info poole, ilma üleliigsete ülivõrreta. 

Teine probleem on emakeele ja inglise keele segamine (see ei sõltu mõnikord vanusest). 

Ühes rühmas võib olla erinevaid võõrkeeleoskuse tasemega osalejaid ja see võib viia 

mõne mõiste ebatäpse tõlgendamiseni. 

Kursus ja selle tegevused põhinevad osalejate aktiivsel tööl, omavahelisel koostööl ja 

ideede jagamisel grupis. On tavaline, et igas rühmas on mõned domineerivad ja aktiivsed 

osalejad. Teised osalejad peaaegu ei osale aruteludes. Ja koolitaja roll on sel juhul 

võtmetähtsusega, sest haridus põhineb vastastikusel õppimisel. Selged juhised alguses 

peaksid sisaldama ka tahet jagada ideid, kogemusi ja hajutada domineerimist. Hariduse 

käigus peame jälgima süstemaatilist sooritust. On ilmne, et me õpime 12 inimese 

märkustest, ideedest, kogemustest ja strateegiatest rohkem kui 2 inimeselt. Siiski peame 

meeles pidama, kuidas me täiskasvanud õppijatega räägime. Emotsioonid ja info peavad 

olema tasakaalus.  

 

GRUPI DÜNAAMIKA 

 

Sotsiaalne rühm on inimeste kogum, kellel on ühine kuuluvustunne. Tavaliselt on nad 

omavahel seotud vastastikuste suhetega, neil on ühised eesmärgid, nad austavad samu 
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käitumisstandardeid, suhtlevad ja sõltuvad üksteisest teatud viisil. (Matula, 2009, lk 4). 

Mõiste dünaamika on kreeka päritolu (dynamikos) ja selle tähendus on "võimas". Grupis 

Dynamics pöörame tähelepanu liikmete omavahelistele suhtlusele. See tekib ja kujuneb 

grupitegevuse algusest ning see on iseloomulik peaaegu igale rühmale (Matula, 2009, 

lk.10). Meie puhul käsitleme 45+ ja 60+ täiskasvanute rühmade tunnuseid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis5.   Põhjused, miks grupis osaleda. 

 

Meie koolitusrühmad on ametlikud rühmad. Nende üksikud liikmed juhivad mõningaid 

ülesandeid, neil on rühmahierarhias teatud rollid ja positsioonid ning nad on valmis  täitma 

seda, mida neilt oodatakse (Matula, 2009, lk 9). 

Juhtimine on optimaalse tulemuse saavutamiseks üks võtmeelemente. Et mõista, millega 

grupp hakkab tegelema, tuleb olla valmis ja võimeline aitama kriitilistest hetkedest üle 

saada, pakub B.W. mudel. Tuckman. Tema 1965. aastast pärit mudel põhineb põhimõttel, 

et iga rühma elutsükkel on enam-vähem sama. Igal viiel faasil on teatud tüüpilised 

tunnused. Faasiga tegutsemisek ja siis . teisele tasemele ülemineku aeg on igas rühmas 

erinev. Grupi tundmise ja suhete loomise periood on väga lühike ja see sõltub suuresti 

koolitaja tegevuse efektiivsusest 

 

Vormistamine – hariduse eesmärke täitva rühma ülesande määratlus. Hariduses 

osalemine on vabatahtlik. Seega eeldame, et iga koolitatav teab oma rolli meie  rühmas 

osalemisel. Sellele vaatamata võib mõni koolitatav olla mures, tal. võib tekkida kahtlusi 

tulevastes tegevustes. Teisest küljest võivad mõned koolitatavad  ollaka  entusiastlikud ja 

täis ootusi. Koolitaja roll on võtmetähtsusega hariduse eesmärkide, tööjaotuse, üksikute 

liikmete ülesannete, suhtlemispõhimõtete ja käitumismustrite määratlemisel.  
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 Tormimine – konfliktid toimuvad tavaliselt selles faasis. Põhjuseks võib olla erinev 

õppimisstiil või probleem reeglite ja rollidega samastumisel, püüdes neid muuta. Teisest 

küljest võivad need, kes on reegliga nõustunud, tunda stressi või motivatsioonipuudust. 

Tavaliselt juhtub see siis, kui rühma töö ei ole selgelt määratletud. Seetõttu on vaja järgida 

määratletud reegleid ja lahendada võimalikud probleemid. Ka siin mängib võtmerolli 

koolitaja.  

 

 Normimine – grupi sidususe arendamine. Liikmed hindavad kolleegide tugevaid külgi ja 

austavad nii autoriteete kui juhte ning meeskonna standardeid ja reegleid. Ühised ootused 

on kujunenud käsikäes sotsiaalse suhtlusega, valmisolekuga jagada ideid ja arvamusi. 

Rühmaliikmete koordineerimine ja väljaselgitamine on loodud. Arusaam, et iga indiviid 

panustab oma osa ja rolliga ühise eesmärgi saavutamisse, on ülioluline. 

 

Sooritamine – rühm saavutab oma tempo ja jõudluse, täidab alguses seatud eesmärgid. 

Toimub loomulik liikmete hierarhia (ülemus ja alluvus) ja see põhineb loomulikul osalejate  

panusel eesmärkide saavutamisse. See on eriti nähtav rühmategevustes, kui rollid 

loomulikult muutuvad. 

  

Sidustamine – grupi „lõpp“ eesmärgi täitmisel. Meie puhul on see selgelt määratletud 

mitmete õppetundide ja  ajastatud ametliku lõpuga. Äärmiselt oluline on lõpetada kursus 

positiivse emotsiooniga, hinnata koos ootust ja eesmärke. Oluline on sisemine 

rahulolutunne ja panus, nt. mõnel muul kursusel osalemise hõlbustamiseks. 

 

Mida atraktiivsem on rühm oma liikmete jaoks, seda suurem on selle mõju liikmetele. Grupi 

dünaamika seisneb suhtluses grupi liikmete vahel sotsiaalsetes olukordades. Koolitaja 

peaks gruppi kõige paremini tundma, jälgima selle arengut ja grupi mõju selle liikmetele ja 

organisatsioonile, kus nad tegutsevad. See arusaam aitab saavutada seatud eesmärke 

lihtsamalt ja positiivse emotsiooniga. 
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6 VÕTMEPÄDEVUST -  TEOREETILINE 

MIINIMUM KOOLITAJATELE JA 

KOOLITATAVATELE  

Mis on võtmepädevus. Mida see täiskasvanuhariduses tähendab? Miks just need viis 

pädevust on seoses kriitilise mõtlemisega. Miks on need koolitajale ja koolitatavale 

olulised? 

 

      

MIS ON VÕTMEPÄDEVUSTE EESMÄRK  

 

Vaadake pildil olevat võtmekimpu. Juhtumisi on nende arv sama kui viie võtmepädevuste 

arv projektis NEWS. Need võtmed esindavad meie tarkuse võtmeid – meie 

võtmepädevusi. 

Alustame pädevuse lihtsa määratlusega. Mõistet kompetents ehk pädevus kasutatakse 

igapäevases ja asjatundlikus keeles sageli ning selle tähendus pole alati selge. Selle 

pädevuse sünonüümid on: võime, oskused, efektiivsus, suutlikkus, nõutav kvaliteet jne. 

Nagu selgitab J. van Lakerveld (2014), võime seda näha ka oskuste, teadmiste ja hoiakute 

sünteesina. Pädevused koosnevad üldiselt kolmest omavahel seotud koostisosast: 

a. teadmiste komponent (mõistmine), 

b. a käitumuslikud komponendid ja 

c. väärtuskomponent (väärtused, uskumused ja hoiakud). 
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MISSUGUSED ON PÄDEVUSED TÄISKASVANUKOOLITUSES? 

 

Võtmepädevuste idee pole uus, selle tõi esmakordselt välja D. Mertens 1970. aastatel. 

Siiani pole nende määratlus palju muutunud. Võtmepädevused on üldoskused, mis 

võimaldavad inimesel teadmisi sobival viisil kasutada ja muutuvate tingimustega 

kohaneda. 

Mõelgem sellele küsimusele – milliseid pädevusi võib pidada 21. sajandi 

võtmepädevusteks? Milline neist peaks muutuval tööturul olema osa meie oskuste 

portfooliost  

Koolitajad peaksid teadma, et mõistet võtmepädevused saab kasutada nn. pehmete 

oskuste kohta. Erinevus kõvade ja pehmete oskuste vahel on siin selge. Nende tähtsust 

on märgata värbamisprotsessis. Kui kahel kandidaadil on sarnane haridus, 

spetsialiseerumine, töökogemus ja praktika, on pehmed oskused tõenäoliselt otsustavaks 

teguriks. Nende olulisust kinnitasid ka Maailma Majandusfoorumi eksperdid, kes pidasid 

täiskasvanute koolitajaid ja pehmeid oskusi elukestva õppe võtmepädevusteks. 

Tänapäeval nimetatakse neid ka transversaalseteks ehk läbivateks pädevusteks (Wang, 

2014).  
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 Joonis 6 Võtmepädevust täiskasvanuõppes. (World Economic Forum, 2016, lk. 4) 

 

Miks peaksime olema teadlikud võtmepädevuste tähtsusest kriitilises mõtlemises, kaasa 

arvatud need, mis meil on ja arvesse võtma meie tugevad ja nõrgad küljed? Mõnda neist 

tuleb arendada, osa on meie isiksuse lahutamatu osa. Soovime neist osa saada, kuid 

peame tunnistama, et pikk tee on veel minna. Paljusid võtmepädevusi saab arendada. 

Kas olete kunagi tööd otsinud? Millised olid töökoha nõuded? Kas need hõlmasid 

võtmepädevusi? Igas töökuulutuses on tõenäoliselt märgitud järgmised: suhtlemisoskused, 

proaktiivne suhtumine, loov ja kriitiline mõtlemine, esinemisoskus, probleemide 

lahendamine ja muud. S. Mühleiseni ja N. Oberhuberi (2008) leidude põhjal on need 

olulised meeskonnatöö seisukohalt, mõjutavad sotsiaalset õhkkonda, töö- ja isiklikku elu.  

 

Kuidas pädevusi õppeprotsessis rakendada? Pädevuspõhine õpe peab hõlmama 

motiveerivat keskkonda ja näiteid reaalsest elust. Selle aluseks on sotsiaalse 

konstruktivismi idee – st. haridus peaks aitama õppijatel areneda – konstrueerida oma 
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oskusi, teadmisi ja võimeid. Siinkohal tuleb rõhutada õppijate omaalgatuse tähtsust(Van 

Lakerfeld, 2014).  

 

KUIDAS ON NEED VIIS PÄDEVUST SEOTUD KRIITILISE MÕTLEMISEGA  

 

Projekti "NEWS" eesmärk on tutvustada uuenduslikke viise, kuidas täiskasvanute 

koolitajad jõuavad noorte täiskasvanute koolitajate ja täiskasvanud õppijateni sellistel 

teemadel nagu meedia, kriitiline mõtlemine ja keeled. Lisaks püüdletakse noorte 

kaasamise ja taasintegreerimise poole tööturule, tehes neist kvalifitseeritud täiskasvanute 

koolitajad. 

Üheks meetodiks kasutati igas partnerriigis läbiviidud küsitlus „Täiskasvanuhariduse 

valdkonna vajaduse kohta“ eesmärgiga tuvastada : täiskasvanute koolitajate praegusi ja 

tulevasi vajadusi. Küsitluses osales 150 kogenud elukestva õppe koolitajat konkreetsetes 

riikides – Saksamaal, Slovakkias, Eestis, Leedus, Hispaanias ja Horvaatias. Oma 

kogemuste põhjal tuvastasid osalejad 5 võtmepädevust: 

1. Õppima õppimine 

2. Digipädevus 

3. Suhtlemine 

4. Probleemide lahendamine  

5. Kriitiline mõtlemine 

 

1. Õppima õppimine on esimene pädevus, mida arendama peab. Kõik õppijad peavad 

avastama, millised on nende eelistatud iseõppimismeetodid, mis motiveerivad neid oma 

oskusi ja teadmisi täiendama. Seda pädevust võib defineerida kui „isiklikku pädevust oma 

praktika, õppimise ja isikliku arengu süstemaatilises refleksioonis: olla täielikult 

autonoomne elukestev õppija” (Buiskool et al., 2010). 

Õppima õppimine võib tugineda varasemale haridus- ja elukogemusele, kuid peab andma 

õppijale ka ruumi iseõppimise uute perspektiivide ja kõige tõhusamate strateegiate 

avastamiseks 

 2.Digipädevus on oskus digitaalses maailmas mõtestatult toimida ning ohutult ja 

uuenduslikult kasutada kaasaegset IKT-tehnoloogiat. Digipädevus ei piirdu ainult arvuti 

kasutamisega, see mõjutab kõiki meie igapäevaelu valdkondi. Projekti DigComp21 raames 
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selgitati välja 6 digipädevust rakendavat teemat, millega täiskasvanud saavad end 

tuvastada – reisimine, internetiostlemine, internetisuhtlus, hobid, kultuur ja meelelahutus, 

isiklik majandamine ja tervislik eluviis (Aquilina, 2016). 

3. Suhtlemispädevuse määratlusi on palju, aga üks neist, mis meie eesmärkidega kõige 

paremini sobib, on "võime tõhusalt suhelda, teabe, emotsioonide edastamise tehnikate ja 

oskuste omamine, inimestevahelise taju ja mõistmise kõrge tase" (Moskvitševa & 

Kostromina, 2019). Siia kuuluvad kõik suhtlusviisid – verbaalne, mitteverbaalne, kirjalik, 

telefoni teel, erinevate kaasaegsete IKT seadmete kaudu. See pädevus on tihedalt seotud 

EQ ja isikliku terviklikkusega, kõrgelt arenenud suhtlemisoskustega inimene ei hakka neid 

sobimatult kasutama nt. argumenteerides oponendiga. 

4.  Probleemide lahendamine hõlmab erinevat tüüpi oskuste rakendamist konkreetse 

probleemi lahendamisel. Tavaliselt nõuab see teatud toimingute jada järgimist. 

Täiskasvanutele probleemide lahendamise õpetamisel tuleb kasutada mõtestatud 

keskkonda, elulisi olukordi, simulatsioone, rollimänge jms, et muuta probleemid 

asjakohaseks ja rakendatavaks  

5. Kriitiline mõtlemine  

Puudub üldine üksmeel selles, mis on kriitiline mõtlemine. Põhjaliku vaate tutvustas S. D. 

Brookfield (1988), kes väitis, et kriitiline mõtlemine koosneb kahest peamisest 

komponendist: eelduste tuvastamisest ja vaidlustamisest, samuti alternatiivide uurimisest 

ja väljamõtlemisest. Sellest definitsioonist lähtuvalt on kriitiline mõtlemine loomeprotsess, 

aga ka protsess, millel on kindel eesmärk ja meetodid. Selle lihtsustamiseks võib öelda, et 

see hõlmab probleemide lahendamist ja loovat mõtlemist. Konkreetsed vaimsed 

tegevused on mitmekesised, nende hulka kuuluvad: planeerimine, analüüs, süntees, 

klassifitseerimine, võrdlemine, üldistamine, diskrimineerimine, järeldused, ennustamine ja 

põhjus-tagajärg seoste tuvastamine. 

 

MIKS ON VÕTMEPÄDEVUSED TÄHTSAD NII KOOLITAJALE KUI KA KOOLITATVALE 

? 

Nende 5 võtmeoskuse arendamine tooks kaasa parema õppimise ja õpetamise. Õppima 

õppimine annab koolitajale ja koolitatavale iseseisvuse ja enesekindluse oma teadmiste 

teekonnal edasi liikuda. Digipädevus pakub selleks vahendid ja muudab selle ka 

turvaliseks. Suhtlemispädevuse treenimine toob kaasa kvaliteetsemad suhted ning 
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koolitaja ja koolitatava isiksuse tervikliku arengu ning parema eneseväljendusoskuse. 

Jagatud olemasoleval kogemusel põhinev probleemide lahendamise pädevus annab 

juhiseid probleemide lahendamiseks, millega koolitatavad ja koolitajad võivad kokku 

puutuda. Kriitiline mõtlemine lisab õppeprotsessi ratsionaalsust ja loovust. 

Võtmepädevuste interoriseerimine on elukestev protsess. Neid toetades kasvab inimesest 

haritud ja ambitsioonikas inimene, kes on valmis panustama oma kvaliteetsesse isiklikku ja 

töökeskkonda. 
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6.1 KRIITILINE MÕTLEMINE 

Kriitiline mõtlemine igapäevases elus. Kriitiline mõtlemine täiskasvanuhariduses. Kriitilise 

mõtlemise parendamine. Kriitiline mõtlemine ja koolitajad. Kuidas seda pädevust 

arendada? 

 

KRIITILISE MÕTLEMISE EESMÄRK IGAPÄEVASES  ELUS 

Kriitilised inimesed, kriitiline olukord, kriitilised sõnad. Me elame kriitilises ühiskonnas ja 

kriitilisel perioodil. Me kõik teame seda ja suudame kuidagi ette kujutada, mida see 

tähendab. Aga kriitiline mõtlemine? Kas see tähendab, et mõtlemine on ülimalt oluline 

nagu väljendis “kriitiline tegur”? Või on see tõsine ja ohtlik nagu väljendis "meie olemuse 

kriitiline seisund"? Ei, see ei ole raskelt haige kui “vigastatu kriitilises seisundis” ega taha 

kedagi või kedagi kritiseerida. 

Kriitiline lähenemine tähendab ka uurimist või hinnangu andmist. "Kriitiline", mis tuleneb 

kreeka sõnast kritikos, mis tähendab hindama, tekkis sellest ajast, kuidas analüüs ja 

sokraatiline argument hõlmas mõtlemist. (McGregor, 2007, lk 9)  

Me kasutame iga päev kriitilist mõtlemist. Näiteks kasutame kriitilist mõtlemist, kui mõtleme 

tootele, mida tahaksime osta. Miks on see toode parim valik? Oh, see on kvaliteet. Ei, see 

on selle populaarsus. Või on see ettevõte, kes seda toodab, päritoluriik või hind. Kõik need 

ideed tähendavad kriitilist mõtlemist. 

Miks me siis sellele nii palju tähelepanu pöörame? Kui vaatate ringi, jookseb meile suurel 

kiirusel nii palju teavet. Peame sellele lähenema, seda töötlema ja rakendama. Kasvab nii 

info hulk kui ka kiirus. Seega muutub teabe töötlemise tõhusus kriitiliseks. 

  

KRIITILINE MÕTLEMINE TÄISKASVANUHARIDUSES  

 

Kas mäletad päevi, mil käisid põhikoolis või keskkoolis? Veame kihla, et mäletate aineid, 

mis teile meeldisid ja aineid, mis teile ei meeldinud. Kas teie lähenemine põhines õpetajate 

lähenemisel või meetodite keerukusel, mida te õppimisel järgisite? Usume, et oled palju 

omandatud teadmisi ja oskusi päriselus kasutanud... 

Kasutame praktikas kriitilise mõtlemise meetodeid, et muuta oma elu paremaks, 

mugavamaks ja arusaadavamaks. Tahaksime olla aktiivsed kodanikud, aga ka 
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uuendusmeelsed ja loovad ning inspireerida inimesi enda ümber. Need meetodid aitavad 

meil probleemiga toime tulla ja oma ideid teistele inimestele edastada. Just kriitiline 

mõtlemine on transversaalne, st see on olemas kõigi teiste täiskasvanuhariduse 

võtmepädevuste arendamisel. 

Kasutame seda kirjaoskuse arendamisel; mitmekeelne pädevus; matemaatikapädevus ja 

pädevus loodusteadustes, tehnoloogias, tehnikas; digipädevus; õppimise õppimine; 

kodakondsus; ettevõtlikkust või kultuuriteadlikkust. (Euroopa Komisjon, 2018, lk 41) 

 

KRIITILISE MÕTLEMISE PARENDAMINE 

Kriitilise mõtlemise oskused ja nende arendamine on väga sageli määratletud lähituleviku 

hariduse ühe eesmärgina. Mõned ülikoolid või keskkoolid pakuvad juba kursusi või aineid, 

mis keskenduvad kriitilisele mõtlemisele. Mõned hoiakud väidavad, et kriitiline mõtlemine 

peab esinema kõigis õppeainetes kõigis tulemustes. Ja pole üllatav, et on inimesi, kes 

väidavad, et seda pole vaja, kuna meie haridus on piisavalt tõhus, et valmistada õppijaid 

ette reaalseks maailmaks ja tegelikuks tulevikuks. 

Ja milline on meie arvamus arvamuste segus? Tegelikkus näitab seda iga päev. Üks 

tüüpilisi sõnu tänapäeval on muutus. Ja kui soovime muutustega toime tulla, peame 

arendama selleks oskusi. „Euroopa sotsiaalse mõõtme refleksioonidokument“ (European 

Commission, 2017, lk 19) rõhutab õigete oskuste ja pädevuste kogumi tähtsust 

elatustaseme säilitamiseks Euroopas. Sellised oskused nagu loovus, kriitiline mõtlemine, 

algatusvõime ja probleemide lahendamine mängivad tänapäeva ühiskonnas keerukuse ja 

muutustega toimetulekul olulist rolli. 

 

KRIITILINE MÕTLEMINE JA KOOLITAJAD  

Paljud ametlikud strateegilised dokumendid rõhutavad kriitiliste oskuste arendamise 

tähtsust, eriti kui käsitletakse võtmepädevusi elukestvas õppes (vt Key Competences for 

Life Long Learning, 2007, 2010). See tähendab, et on elemente, mille kaudu saame 

arendada kõiki strateegilisi võtmepädevusi. Küsitluses nõustus 72% osalejatest, et sellised 

oskused nagu kriitiline mõtlemine, otsuste tegemine ja probleemide lahendamine peaksid 

uues raamistikus olema rohkem esile toodud. Tegelikult rõhutati erinevates 

konsultatsioonitegevustes tugevalt kriitilist mõtlemist kui võib-olla kõige olulisemat oskust, 

mis peaks olema uues raamistikus eriti silmatorkav. (Euroopa Komisjon, 2018, lk 35)  
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Ainus viis, kuidas õppijaid reaalseks maailmaks ja ühiskonnas toimuvateks muutusteks 

ette valmistada, on tõsta nende kriitilise mõtlemise oskusi. Kuidas aga teha seda 

ettekavatsetult, tõhusalt ja ilma kõrvalmõjudeta? Selle matši võtmemängijad on koolitajad. 

Nad peavad kriitiliselt mõtlema ja teadma, kuidas seda oma koolitatavatele õpetada. Nad 

peavad arendama oma oskusi ja kasutama koos koolitatavatega tõhusat metoodikat 

 

KUIDAS SEDA PÄEDEVUST ARENDADA?  

 

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb arvesse võtta mitmeid aspekte. Kui räägime kriitilise 

mõtlemise oskustest, tuleks mõelda järgmistele oskustele: teabe analüüsimine, 

probleemide lahendamise oskus, eneseregulatsiooniline mõtlemine, uudishimu ja 

küsimuste esitamine, ratsionaalne mõtlemine ja loov mõtlemine. (Veličkovič, 2019) 

● Teabe analüüsimine tähendab objektile või probleemile üksikasjalikku l

 lähenemist. Selle omaduste, spetsifikatsioonide ja rakenduste iseloomustamiseks. 

● Probleemilahendusvõime on võime olla keskendunud seatud eesmärgile. See 

on keeruline ülesanne, mis jaguneb tavaliselt mitmeks etapiks, nagu tuvastamine, 

andmete kogumine, hindamine,  lahenduste väljatöötamine ja kontrollimine. 

● Enesereguleeriv mõtlemine tähendab oma emotsioonide ja mõtteviiside 

teadvustamist ning nende vältimist või rakendamist. 

● Uudishimulik olemine ja küsimuste esitamine on käitumine nagu Sokrates on 

defineerinud - esitada küsimusi, leida põhimõtteid, detaile ja vastuseid. 

● Ratsionaalne mõtlemine keskendub enamasti arutlusprotsessidele, st väldib 

kujutlusvõimet ja intuitsiooni. 

● Loovat mõtlemist võib pidada vastandina mõnele eelpool nimetatud oskusele. 

Õigesti rakendades täiustab see aga mitte ainult kogu protsessi, vaid ka isiksust 

. 

 

Kriitilise mõtlemise üks tüüpilisi tunnuseid on püüd mõista igasugust teavet selle laiemas 

kontekstis. Kriitiline mõtlemine sunnib meid treenima oma arutluskäiku, mida me püüame 

iga väite, argumendi või artikliga automaatselt tõestada. Püüame  mõista autorite 

sõnumeid ja kavatsusi. Kui me seda arendame, aitab see meil omandada ja täiendada 

kõiki teisi võtme- ja valdkonnaüleseid pädevusi, mis on vajalikud meie tulevaseks eluks. 
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6.2 KOMMUNIKATSIOON 

Suhtlemine ehk kommunikatsioon igapäevaelus ja täiskasvanuhariduses. Suhtlemise ja 

kriitiline mõtlemise parendamine. Suhtlemine ja koolitajad. 

.  

 

"Inimestel on üks suu, aga kaks kõrva. Tõenäoliselt tahtis keegi, et me kuulaksime kaks 

korda rohkem kui räägiksime. Seda seetõttu, et kuulamine on kaks korda raskem kui 

rääkimine." 

                                                                                                                Autor teadmata 

 

KOMMUNIKATSIOONI EESMÄRK IGAPÄEVAELUS JA TÄISKASVANUHARIDUSES 

 

Ladinakeelne sõna communicare tähendab jagama, usaldama. Jah, läbi suhtlemise 

jagame oma kogemusi ja arvamusi, usaldame need teistele, esitame selle kaudu oma 

otsuseid ja loomulikult võtame neid erinevates vormides ka teistelt vastu. 

Kas olete kunagi mõelnud, kes ja millal õpetas teile tõhusalt ja sisukalt suhtlema? Me ei 

pea silmas lihtsalt rääkimist.. Selle all mõtleme seda, kas keegi on teile kunagi 

konkreetselt selgitanud, kuidas peaksite suhtlema : 

● suhelda tõhusalt – s.t mõista üksteist paremini, austada üksteist vaatamata 

erinevatele arvamustele ja seeläbi parandada meie inimestevahelisi suhteid; 

● suhelda sisukalt ja mõtestatult – kuidas mõtteid konkreetselt väljendada ja 

aktiivselt kuulata 

K as sa mäletate, et teile kommunikeerumist on õpetatud? Paljud meist jõuaksid 

järeldusele, et keegi ei õpetanud meile teadlikult suhtlemisoskusi. Koolisüsteemis 

alahinnatakse selle pädevuse eesmärgipärast arendamist ja peres oleme lapsest saati 
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pigem jäljendanud keskkonna suhtlusmustreid. Hiljem õpime enam-vähem katse-eksituse 

meetodil, kuidas neid konkreetsetes olukordades reaalses era- ja tööelus rakendada. 

Kindlasti oleme sotsiaalses suhtluses tekkinud arusaamatuste eest palju kordi erinevatel 

viisidel lõivu maksnud. 

Kui sotsiaalne suhtlemine on protsess, kus toimub inimestevaheline vastastikune 

suhtlemine, arvamuste ja hoiakute vahetamine, oma kogemuse ja suhtluses osalejatega 

suhte väljendamine (Herényiová, Martinčeková, 2015, lk 6), siis on selge, et inimestega 

suhtlemise tase mõjutab oluliselt meie elukvaliteeti. Kogemused näitavad, et isegi 

täiskasvanueas ei ole liiga hilja omandada teatud tähendusrikka ja tõhusa suhtlemise 

elemente ja tehnikaid ☺. 

  

SUHTLEMINE JA KRIITILISE MÕTLEMISE PARENDAMINE  

 

Otsustasime tugevdada koolitatavate suhtlemisoskust kui üht võtmepädevust kriitilise 

mõtlemise kontekstis. Meie kriitilise mõtlemise vaatepunktist (2.1) järeldub, et kriitilise 

mõtlemise paranemisele aitab oluliselt kaasa tõhus omavaheline suhtlus rühmas. Kriitiline 

mõtlemine eeldab ka aktiivset kuulamist, selgitamist, arvamuste esitamist ja 

meeskonnatööd. Kursustel keskendume peamiselt nendele inimestevahelise verbaalse 

suhtluse elementidele, mis mõjutavad kõige enam koolitatavate koostöö kvaliteeti kriitilist 

mõtlemist treenivates rühmades. Muidugi oleme teadlikud, et seda mõjutab meie 

emotsionaalne kaasatus või kõne helitugevus. Sel moel kajastame  tegelikke igapäevaseid 

olukordi. 

 

Koolitaja  peaks tutvustama rühmale tõhusa suhtluse elemente: 

a) kursuse alguses, 

b) rõhutama neid konkreetsete tegevuste kallal töötades, 

c) vajadusel tuletada  neid meeldeka tegevuse kajastamisel (arendame elemente 

tegevustes välja). 

Lihtsustatult öeldes eeldab suhtlemine ühelt poolt oma mõtteid sõnastada oskavat inimest 

–enesekindlat suhtlejat ja teiselt poolt inimest, kes oskab neid kuulata – aktiivset kuulajat. 
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Skeem 

 

enesekindel suhtleja 

topelt nool

 

 

 

aktiivne kuulaja  

 

Vaatame neid omadusi lähemalt: 

A) enesekehtestamine ehk enesekindlus on võime väljendada oma tundeid, arvamusi ja 

vajadusi suheldes teiste inimestega. See hõlmab oskust suhelda, mitte nõustuda, küsida, 

aga ka kritiseerida ilma manipuleerimise, agressiivsuse ja passiivsuseta ning põhineb 

samaväärsuse põhimõttel. Me võime seda määratleda kui "oma mõtete vaba ja avatud 

väljendamist; avatud, aus ja asjakohane suhtlemine inimeste vahel, teiste tegude 

mõistmine ja talumine, enda kohta otsuste tegemine, kompromissivõime, mis viib ühelt 

poolt nt enesekehtestamiseni, oskuse väljendada vahetult seda, mida inimene tunneb ja 

hoolib ning teisalt ühtekuuluvustunnet ja kõigi asjaosaliste vajaduste rahuldamist. 

B) Aktiivne kuulamine on vastutulelik, osaluskuulamine vestlustes, kus nt. osalejad 

hoiavad silmsidet, pööravad üksteisele täiel määral tähelepanu, tajuvad lisaks sõnadele ka 

nende taga olevaid tundeid ja esitavad küsimusi (Seemann, 2018, lk 33). 

Kursusel kavandatud tegevused keskenduvad seoses kriitilise mõtlemisega sellele, kuidas 

täiustada, kuidas väljendada suhtluses kindlaid enesekehtestava suhtlemise ja aktiivse 

kuulamise elemente ja tehnikaid ning seeläbi tõhusalt ja sisukalt suhelda. 

Kas saate nüüd aru, mida tähendab enesekindel suhtlemine ja aktiivne kuulamine? Kui ei, 

siis proovime seda uuesti lugeda ☺. Kui meenutada, mida tähendab kriitiliselt mõtlemine, 

siis nüüd on meile selge, et kriitilise mõtlemise parandamine sõltub otseselt 

enesekehtestavast suhtlemisest ja aktiivsest kuulamisest. Alleni jt uurimistulemused. 

(2009) näitavad, et kui koolitatavad saavad suhtlemisjuhise, areneb nende kriitiline 

mõtlemine oluliselt. 
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SUHTLEMINE JA KOOLITAJAD 

"See, kes tunneb teisi, on tark, 

   Kes ennast tunneb, on arukas.. 

   Seetõttu võib tark olla karm aga ei kahjusta, 

   ta võib olla terav ega tee haiget, 

   ta võib olla otsene ja mitte piirav, 

   ta võib särada ja see ei pimesta. " 

                                                                

                                                              (Konfucius, Mencius, Sun-c´ lk. 124)          

 

Iga suhtluse kõige olulisem osa on koolitaja ise. See, kes ta on ja kuidas ta end tajub, 

mõjutab otsustavalt seda, kuidas ta teistega suhtleb ja neile reageerib. 

Suheldes käitume ja reageerime enamasti hetkeolukorrast ja ka oma minevikust, 

varasemast elukogemusest, hoiakutest, harjumustest ja stereotüüpidest lähtuvalt. 

  Kujutage ette, et olete laeva kapten ja meeskond on koolitatavad. Peame uurima, kas 

saame koos minna Vaikse ookeani kruiisile (20 päeva merel). Kaptenina pean ma teadma, 

kas olen selleks valmis. Enne sadamast lahkumist teeme väikese testi. Õpime tundma 

oma isiksust – tundmatuid või ainult vähemtuntud kohti: 

avatuse ala, pimeduse ala, peiduala ja tundmatu ala, 

mis on üksteisest sõltuvad. Täpselt nagu seikluslikul 

teekonnal, asuge teekonnale oma isiksuse sees. Meid 

võib inspireerida Johari aken. . 

Johari Akna mudel loodi Joseph Lufti ja Harrington 

Inghami poolt 1955 aastal, kui nad uurisid grupi 

dünaamikat. (Mudel sai oma nime meeste eesnimede 

kombinatsioonist – Joe ja Harry). 

Milliseid suhtlemisoskusi peaks laevakaptenil – koolitajal 

olema, et pikal merereisil edukas olla? Meie puhul siis 

koolituses? Koolitajal peaks olema eneserefleksiooni ja empaatilise kuulamise oskus ning 

ta peab jõudma koolitatavateni.. Küsimus koolitajale: millal omandab koolitatav suurem 

eneseväärikuse tunde, s.t tunneb, et saab vabalt rääkida, tema mõtted koolitusel ja 

kasvatusel võetakse vastu ilma hinnanguid andmata? See on siis, kui õppetunni õhkkond 
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on motiveeriv ja toetav. Johari akna mudelis avardub avatud ruum, kahaneb peidetud ala, 

suhtlus on parem, dialoog on avatud ja pimeala kahaneb, sest saadakse tagasisidet. 

Carl Rogers rõhutas teise inimese tõelise ja empaatilise kuulamise tähtsust. Ta ütles, et 

kuulaja, meie puhul koolitatav, kuuleb isiklikku tähendust, mis koolitaja kõnel on, ta kuuleb 

isegi väljaütlemata, ridade vahele peidetud tähendust. Selline suhtlusviis tekitab rääkivas 

ja kuulatavas inimeses positiivseid tundeid (Vybíral, 2000, lk 101). 

Tegevuste juhtimisel peaks koolitaja olema teadlik ja ka osalejatele meelde tuletama, et 

meie suhtlemist mõjutavad ka meie vaimne seisund, sümpaatia, antipaatia, must-valge 

nägemus, vale esmamulje, meie ootused jne (Fontana, 2014) ja me peaksime õppima 

nende mõjudega teadlikult töötama. 

Lõpetuseks pakume välja luuletaja Walt Whitmani mõtte: "Kui tahame, et meil oleksid 

suured luuletajad, peavad meil olema ka suurepärased kuulajad" (DeVito, 2001, 81). 

Küsimus on: kas teie arvates võib sama kehtida ka suhtlemise kohta?  
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PROBLEEMIDE LAHENDAMISE EESMÄRK   6.3  

Probleemide lahendamine päriselus ja täiskasvanuhariduses. Probleemide lahendamine ja 

kriitilise mõtlemise parendamine. Kuidas seda pädevust parandada? Kuidas seda tunnis 

rakendada? 

  

PROBLEMIDE LAHENDAMINE IGAPÄEVAELUS JA TÄISKASVANUHARIDUSES  

 

Kas olete kunagi kogenud päeva ilma probleemideta? Kõikidel probleemidel on midagi 

ühist – vajadus neid lahendada. Seda on lihtsam öelda kui teha. 

Probleemi lahendamist võib defineerida kui oskust analüüsida ja leida probleemile parim 

lahendus. Rakendame oma probleemide lahendamise oskusi iga päev erinevat tüüpi 

olukordades, sealhulgas hariduskeskkonnas. Probleemide lahendamine võib meile palju 

õpetada meid ümbritseva maailma, asjade ja teiste inimeste toimimise kohta. Nagu 

öeldakse, "probleemid on ainult võimalused peamurdmiseks". 

Hariduse seisukohalt on probleemide lahendamine inimese kognitiivne pädevus ja seda 

võib liigitada inimese intelligentsuse komponentide hulka. Vaatame lähemalt keskseid 

termineid – probleem ja probleemi lahendamine.  

Probleemi  võib defineerida kui kompleksset või konfliktset probleemi, mida tuleb kriitiliselt 

hinnata – PRO ja CONTRA. Probleemi lahendamine tähendab rahuldava vastuse, 

seletuse või lahenduse leidmist (Atkinson&Shiffrin, 1968). Ülaltoodud definitsioonide 

sünteesil võib väita, et probleemide lahendamine on tähelepanu ja juhtimist nõudvatele 

olukordadele lahenduste otsimine ja leidmine..  
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Probleeme on kahte tüüpi – rutiinsed ja mitterutiinsed. Rutiinseid probleeme on kõige 

lihtsam lahendada – võime lihtsalt korrata varem tõhusaks osutunud meetodit. 

Mitterutiinsed probleemid on sellised, mida ei saa lahendada lihtsalt, lihtsalt, 

etteaimatavalt, kuid nende lahendamine nõuab palju loovat mõtlemist ja vastuseid on 

sageli rohkem kui üks. Näiteks konkreetse toote loomingulise reklaamikampaania 

koostamine on ebarutiinne probleem ja eelarve või töögraafiku koostamine on ilmselt 

rutiinsed probleemid. 

  

PROBLEEMIDE  LAHENDAMINE JA KRIITILISE MÕTLEMIS PARENDAMINE   

 

 Hariduses on jätkuv trend kaasata probleemide lahendamine võtmepädevusena, mida 

tuleb arendada iga õppijaga. Probleemide lahendamine kaasaegses hariduses eeldab 

reaalset elu, motiveerivaid näiteid ja olukordi – mõtestatud konteksti. Avastamise teel 

õppimine on üks tüüpilisi näiteid. Mitmed autorid (nt Michalewicz, Falkner ja Sooriamurthi, 

2010) kinnitasid, et probleemide lahendamine on kriitilise mõtlemise arendamise 

võtmekomponent, kuna õpilased peavad probleeme defineerima ja analüüsima, andma 

hinnanguid ning hindama ja välja töötama strateegiaid probleemi lahendamiseks. 

  

KUIDAS SEDA PÄEDEVUST ARENDADA?  

Probleemide lahendamisel peaksid õppijad arendama algoritmilist mõtlemist. See oskus 

on väga kasulik nt. digitaalse kirjaoskuse ja muude pädevuste arendamisel. On olemas 5-

etapiline protseduur nimega DITOR, mis on üldise probleemilahendusalgoritmi tüüp, mida 

saab rakendada mis tahes probleemilahendusele ja õppijad peaksid sellest teadlikud 

olema (Zelinová & Zelina, 1990, Turek, 2006, lk. 146): 

1. Määratlege probleem. Saate selle jagada alamprobleemideks. Täpsustage 

lahenduseesmärgid. 

Kujutagem ette, et tahame kaalust alla võtta – probleemi võib defineerida kui liigset 

kaalu. Eesmärk oleks sel juhul kaotada 7 kg. 

2. Hankige teavet nt. ekspertidelt, kirjandusest, kaaslastelt jne. Mis puudutab 

ülaltoodud probleemi, siis on mitmeid võimalikke meetodeid, parim lahendus oleks 

nende kombineerimine. Võime konsulteerida toitumis- ja fitness-ekspertidega, otsida 
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Internetist ja kirjandusest kõige tõhusamaid kaalulangetamise meetodeid või küsida 

oma sõpradelt. 

3. Toota võimalikult palju erinevaid, eelistatavalt originaalseid lahendusi, ideid, 

hüpoteese. 

Sel juhul saame valmistada mitmeid lahendusi, mis ühendavad väiksema 

kaloritarbimise ja suurema kehalise aktiivsuse vajaduse. 

4. Hinnake lahendusi nende teostatavuse, uudsuse ja kasu seisukohalt. Siin peame 

otsustama, milline lahendus on meie elustiili seisukohalt teostatav ja annab 

tõenäoliselt soovitud tulemusi – paremat figuuri! :D 

5. Rakenda valitud lahendus. Kui oleme otsustanud, peame kaalulangetamise 

plaanist kinni pidama. 

.  

 

Mis puutub metoodikasse, siis on palju väljakujunenud probleemide lahendamise 

meetodeid, nt. ajurünnak, kiirrünnak, HOBO meetod, Gordoni meetod, "eelised, puudused 

ja kurioosumid" meetod, Phillips 66, "arvesta kõiki aspekte" meetod, sünektika, 

morfoloogiline maatriks ja teised. Nende rakendamine sõltuks valdkonnast, meie 

kavatsusest ja muudest teguritest (Turek, 2006, lk 151-154). 

 

KUIDAS SEDA PÄDEVUST TUNDIDES RAKENDADA? 

 

Meie metoodika pakub palju sobivaid tegevusi ja näpunäiteid. Selle probleemi paremaks 

mõistmiseks proovime lahendada näidisprobleemI. Lahenduse ajal keskendu oma 

loomingulisele ja kriitilisele mõtlemisele. Need on eriti kasulikud uute või ebatavaliste 

probleemide lahendamisel. Võime takerduda mõttemustrisse, mis on minevikus olnud 

edukas. Mõnikord on see edukas, kuid kui seisate silmitsi uue probleemiga või kui teie 

lahendused on ebaõnnestunud, võib teil olla raske uusi ideid genereerida.  

 

Juhend on järgmine: Ühendage 9 punkti 1 joonega. 
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Kas seda probleemi saab lahendada? Jah muidugi. Kas lahendusi on üks või mitu? On 

üks lahendus. Mis on selle lahenduse võti? See seisneb raamidest välja mõtlemises, 

standardlahenduste piiridest väljas. Kas siin rakendati kriitilist mõtlemist? Muidugi, kui ei, 

siis rutiinne lähenemine sellele probleemile takistaks meil seda lahendada.  

 

Probleemide lahendamise nauditavaks ja tõhusaks treenimiseks on palju spetsiifilisi 

tehnikaid ja meetodeid. A. Bates (2019) loetleb 5 klassiruumis väga kasutatavat 

probleemilahendustegevust: 

1. Ajurünnak. Selle meetodi abil saab siduda koolitatavate ajaloo- või 

kirjandusteadmised probleemide lahendamise oskustega. Nad saavad uurida 

ajaloolise või väljamõeldud sündmuse arengut ja oletada, kuidas see sündmus võis 

juhtuda teistsugusel, tavaliselt soodsamal viisil. 

2. Probleemide lahendamine rühmana. Koolitatavad saavad oma anonüümsed 

probleemid kokku koguda, konteinerisse panna ja grupina püüda neile parimaid 

lahendusi leida. 

3. Andke mulle vihje. See on mäng, mis hõlmab esemeid – vihjeid, konkreetsete 

elukutsete, sündmuste, loomade jms seostamist. Pärast nende konteinerisse või 

kotti asetamist valivad koolitatavad need ja arvavad ära sündmuse, elukutse jne. 

4. Ellujäämise stsenaariumid. See tegevus hõlmab stsenaariumi, kus koolitatavate 

rühm jääb kaugele saarele. Nad peavad seal elama 3 päeva. Nende ülesanne oleks 

välja mõelda erinevaid ellujäämisstrateegiaid. 

5. Moraalne dilemma. Koguge kokku võimalikud moraalsed dilemmad. Koolitatavad 

peavad valima ühe ja otsustama selle lahendamise viisi. 
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MIKS PEETAKSE PROBLEEMILAHENDAMISOSKUST PÄDEVUSEKS? 

 

Koolitatav arendab ja täiustab põhiprobleemide lahendamise pädevust, mis põhineb 

algoritmilisel mõtlemisel ja loovusel. Peame seda pädevust koolitama, sest probleemid on 

meie elus kesksel kohal, puutume nendega kokku peaaegu iga päev. Mõned neist on 

tõsisemad või keerulisemad kui teised, kuid neile kõigile on lahendusi! 

 

 

 

 

KASUTATUD ALLIKAD: 

Bates. A. (2019). 5 Problem-Solving Activities for the Classroom. Available online: 

https://resilienteducator.com/classroom-resources/5-problem-solving-activities-for-the-

classroom/ 

Lynch, M. (2016). Strategies and Methods to Teach Problem-Solving and Critical Thinking 

Skills. In: Edvocate, 16. 06. 2019. Available at:https://www.theedadvocate.org/strategies-

and-methods-to-teach-students-problem-solving-and-critical-thinking-skills/ 

Michalewicz, Z, Falkner, N. G. J, Sooriamurthi, R. (2010). In:  Brown, R. (2011). Teaching 

Strategies – A Critique. Available at: https://renaebrown.weebly.com/problem-solving.html 

Shiffrin, R. M., & Atkinson, R. C. (1969). Storage and retrieval processes in long-term 

memory. Psychological Review, 76. 

Turek, I. (2006). Základy didaktiky vysokej školy. Bratislava: STU.  

6.4 DIGITAALNE PÄDEVUS 

 Digipädevus igapäevaelus. Digipädevus täiskasvanuhariduses. Digipädevuse ja kriitilise 

mõtlemise parendamine. Digipädevus ja koolitajad. Kuidas seda pädevust arendada?  

 

DIGIPÄDEVUS IGAPÖEVAELUS 
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Digitehnoloogiad, digitooted, digipädevus. “Digitaalne” on kõikjal meie ümber, trendikas on 

“olla digitaalne”. Aga mida digitaalne tegelikult tähendab? See pärineb ladina keelest 

digitus, mis tähendas sõrme või varvast. Ja nagu me teame, oleme loendamiseks 

kasutanud sõrmi. Me kasutame asjade loendamiseks sageli kümmet numbrit 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9. 

Arvutid aga kasutavad binaarkoodi, st 0 ja 1 ning need 1 ja 0 määravad, kuidas arvutid 

võtavad sisendeid, salvestavad ja töötlevad teavet ning toodavad väljundeid oma 

kasutajatele – seega meile ☺. 

Digitaalne tähendab ka teabe esitamist elektroonilise kujutise kujul, näiteks digitaalsel 

kuvarill, või see puudutab ka kasutamist või on seotud digitaalsete signaalide ja 

arvutitehnoloogiaga, nagu näiteks digitaalkaamera. Ja millised on teised näited 

digitehnoloogiast? Olen kindel, et võite nimetada ka neid näiteid: sotsiaalmeedia, 

võrgumängud, multimeedia ja mobiiltelefonid. Need on kõik elektroonilised tööriistad, 

süsteemid, seadmed ja ressursid, mis genereerivad, salvestavad või töötlevad andmeid. 

Nagu näete, on digisüsteemid lihtsalt kõikjal ja teadmine, kuidas seda enda, pere ja 

ühiskonna jaoks õigesti kasutada, on ja kindlasti on väga oluline. Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kiire areng viimaste aastakümnete jooksul on 

radikaalselt mõjutanud kodanike individuaalset ja sotsiaalset elu ning muutnud 

tööstuskeskse ühiskonna uueks dünaamiliseks ühiskonnaks, mida kirjeldatakse kui 

infoühiskonda, teadmistepõhist ühiskonda või globaalset universaalset ühiskonda. 

(Jimoyiannis, 2010, lk 41) 

Digipädevus hõlmab infoühiskonna tehnoloogia  sihipärast ja kriitilist kasutamist tööl, vabal 

ajal ja suhtlemisel. Seda toetavad IKT põhioskused: arvuti kasutamine teabe otsimiseks, 

hindamiseks, salvestamiseks, tootmiseks, esitamiseks ja vahetamiseks ning Interneti 

kaudu suhtlemiseks ja koostöövõrgustikes osalemiseks. (Euroopa Parlamendi Soovitus, 

2006, lk 15) 

Sellest määratlusest on ilmne, et peame mõistma infoühiskonna tehnoloogia olemust, rolli 

ja võimalusi meie igapäevaelus, sotsiaalses suhtluses või töös. See tähendab mõnikord, et 

peaksime teadma nii teabe edastamise ja säilitamise põhimõtteid kui ka võimalikke riske ja 

nende juhtimist. Neid saab kasutada isiklikuks kasvuks (nt veebikursused), loovuseks (nt 

kunstiteosed) ja uuendusteks (nt autode või hoonete projekteerimine). See käib tavaliselt 
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käsikäes eetiliste põhimõtete ja teabe usaldusväärsusega. (Euroopa Parlamendi Soovitus, 

2006, lk 16) 

 

DIGIPÄDEVUS TÄISKASNUHARIDUSES  

 

Milliseid tehnoloogiaid kasutasite lapsepõlves õppimiseks? Paljud meist kasutasid 

arvutamise õppimiseks arvelauda. Mõned meist vaatasid videoid või kuulasid muusikat või 

kasutasime vanemate tuge, et mõista põhimõtteid ja omandada vajalikud oskused. Teisalt 

õpetavad tänapäeval lapsi (mitte alati koolis) arvutid, erinevate rakendustega nutitelefonid, 

interaktiivsed tahvlid, märkmikud, mängukonsoolid või tahvelarvutid. Nad on reaalselt 

kodus olemas  ja kasutavad probleemideta. 

Mitte ainult selleks, et neid mõista, vaid ka selleks, et olla aktiivne, kasutada 

digitehnoloogiate eeliseid ja elada mugavamat elu, peame arendama teatud oskusi. Need 

oskused on seotud teabe otsimise, kogumise ja kriitilise ning süsteemse kasutamisega. 

Sellest lähtuvalt suudame toota, esitada ja mõista internetipõhistes teenustes leiduvat 

teavet. 

 

DIGIPÄDEVUSE JA KRIITILISE MÕTLEMISE PARENDAMINE  

 

Nagu eelmistest ridadest lugesime, ei piisa millegi õppimisest, vaid me peaksime teadma, 

kuidas seda kasutada ja kuidas seda õigesti kasutada. 

Digimaailmast rääkides räägime enamasti informatsioonist, selle vormidest, säilitamisest, 

edastamisest, mõistmisest ja kasutamisest. Teabe leidmise oskusest ei piisa. Peame 

seda, selle allikat, autorit ja sõnumit „hindama“. Seda tehes saame töötada teabega, mida 

vajame ja mida tahaksime teistega jagada. 

Seetõttu peame lähenema teabele "kriitiliselt". See tähendab, et püüame leida selle õige 

väärtuse. Kas see on tõene. Sobiv. Hea. Ja see on mõnikord väga raske, kuna elame 

infotulva  ookeanis. Ja need ookeanid lihtsalt lähevad järjest sügavamaks...  
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DIGIPÄDEVUS JA KOOLITAJAD 

 

Olla digipädev on21. sajandi kodaniku ülesanne ja see tähendab ka vajadust digipädevate 

koolitajate järele, kes saaksid koolitada ja arendada koolitatavates digipädevust. 

Ja milline on üks tõhusamaid viise digipädevuse omandamise arendamiseks? Jah, 

hariduse digitaliseerimine. Õppe digitaliseerimine on protsess, mille käigus haridus ja 

koolitus ning üldiselt oskused, omandamine, arendamine ja tunnustamine muutuvad 

digitaaltehnoloogia kasutamisega. (Euroopa Komisjon, 2018, lk 3) 

Me ei pea väga kaua praktilist näidet otsima. Kindlasti märkasite „koroonaperioodil“, et mis 

tahes haru õpetajad olid sunnitud muutma oma traditsioonilisi viise oma õppurite 

koolitamiseks. Ja nad olid õnnelikud ja rõõmsad, kui koolitatavad olid digitaalselt pädevad 

uues olukorras õppima.  

 

KUIDAS DIGIPÄDEVUST PARENDADA?  

 

Vastavalt The Digital Competence Framework 2.0-le (Gigipädesuse Raamdokumendile) 

räägime tänapäeval digipädevuse põhikomponentidest viies valdkonnas: 

Info- ja andmepädevus, Suhtlemine ja koostöö, Digitaalse sisu loomine, Ohutus, 

Probleemide lahendamine. 

Kui soovime arendada digipädevust, peame arendama neid võtmekomponente. 

Mida me nende tingimuste all ette kujutame? 

Info- ja andmepädevus tähendab vajaliku teabe otsimist ja filtreerimist, selle hindamist ning 

haldamist ja salvestamist. 

Suhtlemine ja koostöö on suhtlus ja suhtlemine digitehnoloogiate kaudu, oskus jagada 

teavet, osaleda ühiskonnaelus ja teha koostööd. Samuti peaksime looma ja arendama 

oma digitaalset identiteeti ning järgima autoriõigusi ja eetilisi põhimõtteid. 

Digitaalse sisu loomine tähendab, et saame luua ja redigeerida oma digitaalseid tooteid, et 

muuta teave paremaks ja uuenduslikumaks. Peaksime teadma, kuidas anda süsteemile 

õigeid juhiseid.  

Ohutus seisneb süsteemide, isikuandmete ja privaatsuse kaitses. See on seotud ka 

füüsilise ja vaimse tervise ning keskkonna ja ühiskonna kaitsega. 
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Probleemide lahendamine on oskus lahendada tehnilisi probleeme, ennetada probleeme 

ja olla jätkuvalt digiharidusega. Digitehnoloogiad arenevad kiiresti ja meie pädevused ei 

tohi maha jääda.. 

 

Kokkuvõttes tähendab kriitilise mõtlemise rakendamine digipädevuse mõistes lihtsalt 

teadmist, kuidas digimaailmas turvaliselt liikuda, kuidas otsida veebist usaldusväärset, 

kehtivat ja ajakohast teavet ning kuidas seda kasutada ja rakendada asjakohaselt ja 

loovalt. Loodame, et meie käsiraamat ja tegevused aitavad seda täiskasvanud õppijate 

pädevust tõsta ja täiustada. Vanus ei ole digipädevuse arendamisel mingiks takistuseks! 
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6.5 ÕPPIMA ÕPPIMINE  

Õppima õppimineigapäevaelus ja täiskasvanuhariduses. Õppima õppimine ja kriitilise 

mõtlemise parandamine. Õppima õppimine ja koolitajad. 

 

ÕPPIMA ÕPPIMINE IGAPÄEVAELUS  

 

Comenius mainib, et erinevalt tahvlist, millel on äär – piir, pole meie inimmõistusel mingit 

piiri. Sa võid kirjutada või maalida igale tahvlile ja kui seda ei juhtu, on see kirjutaja süü. 

Comenius ütleb meile, et igaüks on haritav ja võib õppida erinevatel eluperioodidel 

(Comenius, lk 11). 

Miks on vaja õppida? Ja kas me teame, kuidas õppida? Isiklikus elus õpime loomulikult, 

spontaanselt, me ei mõtle sellele. Üks UNESCO dokumentidest võib olla vastuseks meie 

küsimustele. 

Õppimine on inimelus nii oluline protsess, et UNESCO rahvusvaheline komisjon peab 

seda dokumendis Haridus 21. sajandile (2018, lk 34) üheks hariduse alustalaks. Lisaks 

tegutsema õppimisele, koos elama õppimisele, olemise õppimisele on see ka: 

Uurima õppimine, mis tähendab samal ajal õppimist ja seeläbi elukestva õppe 

võtmepädevuste arendamist. See tähendab ka õppimist, kuidas omandada vajalikke 

oskusi,tööriistu uurimiseks, uute teadmiste mõistmiseks ja enda arendamiseks, sest 

tegelikud teadmised konstrueerib õppija ise. Mõtlemisoskused võimaldavad inimesel 

muuta oma kogemused õppimiseks. Õppima õppides peame pigem keskenduma 

"teadmisele kuidas", mitte "teadmisele mida" õppida.. Need on isikliku arengu 

vundamendiks ning annavad olulise panuse sotsiaalsesse ja majanduslikku arengusse, 

aidates arendada õpilasi, kellel on võime mõelda ja tegutseda loovalt, tulla toime 

väljakutsetega positiivselt ja tõhusalt ning näidata oma mõtlemises initsiatiivi ja 

ettevõtlikkust. ning õppida (Fisher, 2000, lk 2). 

 

Vaatame, mida tähendab õppimine: 
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Õppimine on protsess, mille käigus ja tulemusena inimene muudab oma teadmiste 

kogumit, käitumisvorme, tegevusviise, hoiakuid, isikuomadusi ja minapilti arengu ja 

kõrgema efektiivsuse suunas. Need muutused toimuvad individuaalse või sotsiaalse 

kogemuse põhjal. Õppimine sõltub ka sellest, kes õpetab ja kellega koos õpitakse – 

sotsiaalsest keskkonnast (Kulič, 1992, lk 32). Lisaks on õppimine aktiivne protsess – 

õppida peab tahtma. Õppimisvõime arendamise tulemuseks on õppimise 

eneseregulatsioon - kui inimesest saab ise oma õppeprotsessis tegutseja. Õppimise 

eneseregulatsioon põhineb oskusel juhtida enda motivatsiooni, tähelepanu, emotsioone ja 

ebaõnnestumisi (Mareš, 1998, lk 173). 

Meie kursuste tegevused on disainitud nii, et koolitatav saab lisaks põhiteadmistele 

õppimisest, mälu fenomenist kasutada ka erinevate õpioskuste omandamiseks. 

Õppimistunde tajumine hõlbustab kogu õppeprotsessi. Samuti austame kursustel 

täiskasvanute mõtestatud õppimise tunnuseid (Vašašová et al., 2016, lk 21-24 – 

kohandatud D. P. Ausubeli järgi): 

 - õppetegevus - julgustame koolitsvste aktiivsust ja pingutusi, 

- konstruktiivne õppimine - koolitatavad töötavad õppekavaga ainulaadsel viisil 

sõltuvalt oma varasematest teadmistest, kogemustest, huvidest - nad koostavad 

selle ise , 

 - õppimise kumuleerimine - õpime tundma praktikantide olemasolevaid 

teadmisi ja oskusi ning lisame lihtsalt täiendavaid "kihte", 

 - autoregulatiivne õpe - siin on fookus hädavajalik - koolitatavatel on oluline 

teada õppimise eesmärke ja muuta need oma isiklikeks eesmärkideks. 

 

Millised asjaolud muudavad meie õppimise tõhusaks? See, kui õppimises austatakse 

motivatsiooni, ülekande, tagasiside ja kordamise seadust (Vašašová et al., 2016, lk 60). 

Selgitame: 

Igaüks meist õpib kõige paremini siis, kui oleme motiveeritud õppima. Kui oleme sisemiselt 

motiveeritud, oleme õigel teel, et midagi tõeliselt õppida. Õppitu põhjal on meil lihtsam 

õppida muid asju ning kui lisaks saame piisavalt ja õigeaegselt infot selle kohta, mis on 

meile hea ja mis mitte, õpime end kontrollima. Oleme avanud tee ja oleme nõus kõike, 

mida oleme õppinud kasutam sagedamini ja ikka ja jälle uuesti midagiõppima.  
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ÕPPIMA ÕPPIMINE JA KRIITILINE MÕTLEMINE  

 

Oleme lapsepõlvest saati õppinud loovalt ja kriitiliselt mõtlema. Tuletame meelde: kas sa 

lahendasid mõistatusi? Kas mängisite peitust? Kas sa ehitasid kuubikutest torni? Juba siis 

lahendasime väljamõeldud ülesandeid, mida täna täiskasvanuna nimetaksime 

ülesanneteks või probleemideks. Juba siis õppisime mõtlema spontaanselt, loovalt ja 

kriitiliselt üheaegselt. 

 

Kriitilise mõtlemise oskused on erinevatel teemadel ja erialadel erinevad: matemaatikas, 

loodusteadustes, ajaloos, st. teisisõnu saab kriitilise mõtlemise õpetamine kõige paremini 

toimuda konkreetses kontekstis. Seda saame seletada näitega. 

Kas teate lugu, mille järgi Archimedes avastas suplemisel 

loodusseaduse olemuse? Ta mõtles, kuidas paljastada 

juveliiri pettus, kes oli asendanud kuningliku krooni kulla 

mõne teise, vähem peene metalliga. Teadaoleva kaaluga 

metallesemete mahtude võrdlemise idee tekkis tal veetaset 

jälgides vannis, millesse ta sukeldus. Väidetavalt viis 

avastus ta sellisesse transi, et ta jooksis alasti mööda linna 

karkus „Eureka!“ (Ma leidsin!) (Wikipedia). 

 

Kui ta tahtis analüüsida, lahendada ja kriitiliselt hinnata juveliiri süüd selles loos, siis pidi tal 

olema pädevus õppida: uurida dokumente, materjale ajaloost, hinnata lugu, olukorda, 

mõelda ajaloolises kontekstis, analüüsida ja joonistada naeratades järeldus☺. 

Ka kriitiline mõtlemine on loov, nagu lugu näitab. Õppeprotsessis on see seotud 

originaalsete lahenduste otsimise, uuendusliku mõtlemise ja otsustamisega. Kas 

Archimedese lugu sisaldab peale kriitilise mõtlemise ja õppimise ka muid oskusi ja 

võimeid? Milliseid me leiame? (Probleemide lahendamine, loov ja uuenduslik mõtlemine). 
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ÕPPIMA ÕPPIMINE JA KOOLITAJAD  

 

Kujutagem ette, et meil on koolitatavad (vanemad õppijad), kellel on oma ametialane ja 

isiklik staatus. Inimesed, kellel on õppima õppimise pädevus, mille nad on omandanud 

varasest noorusest kuni praeguse eluperioodini. Nende õppimine põhines elukogemusest 

õppimisel, tööalaseid saavutusi ja ebaõnnestumisi ning vastuolusid kogedes. Nad õppisid 

spontaanselt, loomulikult ja organiseeritult. 

Iga koolitatava jaoks on õppimispädevuse omandamisel vajalik pingutuse, aja ja 

pühendumise tasakaal. Kuid see võib olla ka väljakutse leida koht elus, leida rõõmu, täita 

ambitsioone ja ületada oma piire. 

Soovitame oma mõtisklust EPALE platvormilt: 

"Õppima õppimine" on võime jätkata õppimist, korraldada oma õppimist tõhusa aja- ja 

infojuhtimise kaudu kas individuaalselt või rühmas“. 

See on isiklik, sotsiaalne ja hariduslik võime – oskus mõelda iseendale, juhtida tõhusalt 

aega ja teavet, teha konstruktiivset koostööd teistega, jääda vastupidavaks ning juhtida 

oma õppimist ja karjääri. See hõlmab ka oskust tulla toime ebakindluse ja keerukusega, 

õppida õppima, edendada füüsilist ja emotsionaalset heaolu, empaatiat ja juhtida konflikte. 

 

Positiivne suhtumine sisaldab motivatsiooni ja enesekindlust jätkata õppimist ja saavutada 

õpiedu kogu elu. Probleemide lahendamisel põhinev suhtumine toetab õppeprotsessi ja 

indiviidi võimet tulla toime takistuste ja muutustega. Soov rakendada varasemat haridust ja 

elukogemust ning uudishimu, mis on seotud haridusvõimaluste ja selle rakendamisega 

erinevates kontekstides, on positiivse suhtumise olulised elemendid (EPALE platvorm). 
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