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Kui hindamine on hästi paika pandud, 
võib see kaasa aidata õppimisele ja 
teadlikkusele, tegelikult on õppimist ja
teadlikkust ilma selleta palju raskem
saavutada. 

Bena Kallick



Põhikooli riikliku õppekava üldosa   

Hindamise eesmärk on:
1) toetada õpilase arengut
2) motiveerida ja suunata õpilast sihikindlalt 

õppima
3) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja 

individuaalse arengu toetamisel
4) anda tagasisidet lapsevanemale või hooldajale, 

õpetajale ja koolijuhtkonnale õpilase õpiedukusest
5) toetada õpilase positiivse ja adekvaatse 

enesehinnangu kujunemist, suunata edasise 
haridustee valikut

6) anda alus otsusteks klassi, kooliastme ja 
haridustaseme lõpetamiseks



Kujundav hindamine

Definitsioonid
Tagasiside andmine, et edendada ja kiirendada õpilaste õppimist 
(Sadler, 1998) 

Dünaamiline hindamine (dynamic assessment; Shepard, 2000)

Varane hoiatav hindamine (early warning assessment; Johnson, 2005)

Viis, kuidas hindamist kasutatakse (Afflerbach 2005)

Pidev hindamine (continuous assessment; Erickson, 2007)

Planeeritud protsess, milles õpetajad kohandavad õpetamist 
vastavalt õpilaste õppimisega (Popham 2008)

Protsess, millesse on kaasatud nii õpilane kui õpetaja (Brookhart 
2009)



Õpilast toetava hindamise (kujundava 
hindamisena ) mõistetakse õppeaasta kestel 
toimuvat hindamist, mille abil 

• kogutakse andmeid õpilaste eelteadmiste kohta 
• antakse neile tagasisidet õppimise 

tulemuslikkuse kohta mingis antud ajavahemikus 
õpitava ulatuses 

• motiveeritakse ja suunatakse õpilasi edasisel 
õppimisel :  

• aidatakse  õpilastel teadvustada oma vajadusi, 
seniseid saavutusi ning vajakajäämisi,

• kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja 
teed

Õpetajapoolsed sisulised nõuanded ja 
juhendamine



Kujundav hindamine- õpilast 
toetav hindamine 

uurib, diagnoosib ja annab

tagasisidet,  et aidata õpilastel 

võtta

VASTUTUST OMA ÕPPIMISE EEST



PRODUKT PROTSESS



Õpilast toetava hindamise 
eesmärk

• Kaasata õpilased õppimise eesmärkide sõnastamisse

• aidata õpilastel leida seos eesmärkide ja praktiliste 
tegevuste vahel

• leppida kokku kokkuvõtva hinde saamise viis  
(kontrolltöö, referaat, voldik, ettekanne, plakat, 
lugemispäevik või -mapp,  jne).



Mis peaks muutuma  õppetöös seoses õpilast 
toetava hindamisega

1. Eesmärkide seadmine õppetöös õpilase  enda 
poolt muutub määravaks.

2. Õppetöö sooritamisel on laps iseseisvam.
3. Õpetaja aitab leida parimaid viise eesmärkideni 

jõudmiseks (meetodid).
4. Õpetaja on suunanäitaja- Õpilasel suureneb oskus 

tagasiside abil oma tegevust vajalikus arendada 
korrigeerida/ muuta

5. Eneseregulatsioon – õpilane kannab ise hoolt oma 
arengu eest, püstitab eesmärke, suudab 
planeerida, jälgib oma tegevust ja motiveerib 
ennast ise. 



Põhiküsimused

Kuhu ma lähen? (mida mul on vaja teada, 
osata, suuta?)

Kus ma olen? (mida ma praegu tean, oskan 
ja suudan?)

Kuidas ma saan täita tühimiku? ( mida ma 
pean selleks tegema, et teada, osata ja 
suuta?)

(Brookhart 2009)



Kuidas tagada iga õpilase areng 
õppeprotsessis?



STRATEEGIAD



Eesmärkide jagamine

Õpetaja loob tingimused, et õpilased saaksid 
eesmärgid püstitada:

Õpitulemuse sõnastamine ja õpieesmärkide 
läbiarutamine õpilastega 

lase õpilastel selgitada, kuidas nad mõistavad 
konkreetset õpieesmärki ja õppeülesannet, mida 
neil tuleb täita.

õppimise eesmärgid tuleks “tõlkida “ tegevuse 
keelde. Õpilane täidab reaalset ülesannet, mitte 
abstraktset eesmärki. 



Eesmärk:  SMART

• Spetcific konkreetne

• Measurable mõõdetav

• Acceptable kokkulepitav

• Realistic realistlik

• Time Realated tähtajaline

Õpilasele peab selgeks tegema:

• milleks seda  vaja on , mida nad õpivad

• mis ta peab selleks tegema, et omandada nõutavad  
teadmised ja oskused



Eelhindamine – kus on start? (olukorra 
kaardistamine, häälestamine)

eelhindamine- teadmised õpetajale, kus minu 
õpilased on (stardipositsioon ehk vastused küsimusele 
KUS MA OLEN?)

•Eelhindamise tegevused on pigem kollektiivsed 
kui individuaalsed 

•Eelhindamist EI HINNATA HINDEGA.

•Eelhindamise lisaväärtus on õppijates huvi 
tekitamine ja nende häälestamine 
õppeprotsessiks



Eelhindamine- eelhindamise 
ülesanded

• Mis  õpitulemus(ed) on  eelhindamise 
ülesannete  valimisel aluseks?

• Mis on  eelhindamise fookus?

• Mõtle  ülesannetele, mis  aitaksid  õppijates 
tekitada huvi ja häälestada positiivselt õppimise 
suhtes?

• Kuidas kontrollid eelhindamise tulemusi



Õppimise organiseerimine. 

RÕK- mõistetakse õpetamist kui  õpikeskkonna ja  
õppetegevuse organiseerimist viisil, 

• mis seab õpilase tema arengule vastavate, kuid 
pingutust nõudvate ülesannete ette,

• mille kaudu tal on  võimalik omandada kavandatud 
õpitulemused. 



Õppimise  organiseerimine  

1. Eesmärgistamine - nõutavad õpitulemused- KUHU 
MA LÄHEN? 

2. Eelhindamine- teadmised, kus minu õpilased on 
(stardipositsioon ehk vastused küsimusele KUS MA 
OLEN?)

3. Õppeprotsess-ÕPPIMINE ehk  pingutust nõudvad  
ülesanded - kuidas ma saavutan nõutavad õpitulemused 
(Vajalik täita tühimik)

Õppimine - vastuste leidmine küsimustele

ÕPETAJA- FASILITAATOR
http://www.scribd.com/doc/119601407/FASILITAATOR-MODERAATOR-JA-KONTINUAATOR

http://prezi.com/yiy1htuiu5g0/umberpooratud-klassiruum-matemaatika-opetamisel/



Õppimist alustades on vaja luua 

tegevuskava: 

•Mis on ülesanne? 

•Miksma pean seda tegema? (eesmärk) 

• Kuidasma saan seda teha? (plaan) 

• Kustma abi saan? (info otsimine) 

• Kes mind aidata saab? (koostöö) 

•Millal ma pean valmis töö esitama? (aeg) 



Küsimused õppeprotsessis

Õpetaja 

•Huvi, uudishimu ja tähelepanu 
äratamine

•Diagnoosimine ja 
tagasisidestamine 

•Teatud faktide  või 
informatsiooni 
meeldetuletamine ehk õpitu 
kordamine

•Mõtlemise ergutamine

•Arvamuse väljendamine, 
mõtlemise julgustamine 

Õpilased ( ka arvamused/ 
vastused) 

•Hüpoteeside formuleerimine, 
prognooside tegemine; 

•oma väidete / seisukohtade 
tõestamine  ja otsuste  
põhjendamine; 

•Järelduste tegemine. 

Õpetaja ülesanne on luua klassiruumis tingimused diskussiooniks  ja 
kaasata   õpilased õppeprotsessi



Millele tähelepanu pöörata
umbes 70-80% niisuguseid küsimusi, mis nõuavad lihtsalt 
meeldetuletamist või fakte. 

vaid 20-30% küsimustest nõuavad selgitamist, üldistamist, järelduste 
tegemist. 

Efektiivne õpetaja: peab koostama küsimusi vastavalt sellele, 
missugune on õppimise eesmärk ning missuguseid teadmisi ja oskusi 
õpilased vajavad. 



Võimalused küsimiseks
KÜSIMUSTE KOMPASS David Kolbi kogemuslik 

õppetsükkel



Mõningaid tähelepanekud seoses 
küsimuste esitamisega:
Kuidas kontrollida arusaamist ja teadmiste 
rakendamisoskust?
•Esitada küsimus teistmoodi kui õpikus, tv-s,  kordamisküsimustes.

•Kasutada teistsuguseid jooniseid, lasta tuua teistsuguseid näiteid 

•Lasta koostada oma sõnadega selgitus, mõiste,  joonis jne.

Milleks veel esitatakse küsimusi? 

Karistamiseks  õpilasele :
•kes tundi segab - kes kunagi ei vasta vabatahtlikult,

•kes valesti vastab 

Premeerimiseks:
•võimalus teiste ees särada, 

•näidata teadmisi ja anda õige vastus- see on igale õpilasele innustav 

kogemus. 



• Keeruliste, kahemõtteliste  topeltküsimuste küsimine

• Õpetaja,  jõudmata ära kuulata õpilase vastust, hakkab ise 
vastama oma küsimusele või küsib järgmist õpilast

Soovitusi: 

• Esita küsimused napisõnaliselt, selgelt ja asjakohaselt. 

• Anna õpilastele aega mõelda ( 7 sek)

• Hoia õpilased pinges (esita enne küsimus ja siis õpilase nimi, 
küsi juhuslikult, et kõik teaksid oodata oma nime) 

• Anna õpilastele piisavalt aega vastuse lõpetamiseks 

• Anna õpilasele kohe tagasiside.

Vead küsimisel ja soovitusi



• Anna vihjed (sümbolid, täiendused);
• Anna juhtnööre: nt „Alusta vastust sõnaga ….
• Küsi täiendavaid-selgitavaid küsimusi
• Sõnasta küsimus ümber, järsku õpilane ei saanud 
• sellest aru
• Küsi sama küsimus teiselt õpilaselt või lase kaaslasel 

see teisiti sõnastada
• Kontrolli hiljem valestivastanud õpilase vastust samale 

küsimusele.

Mida teha, kui õpilane vastab 
valesti?

Diskussioon küsimuste- vastustega on parim 
indikaator, et mõista, kuidas õpilased on ülesandest  
aru saanud. 



DIALOOG

RÄÄKIMINE

KUULAMINE

INFORMASTIOONI 
VASTUVÕTMINE

MÕISTMINE

Dialoogis osalemine eeldab inimeselt rääkimise ja 
kuulamise oskust ehk suhtelmist 

Õppimine on koostöö ja see toimub dialoogi 
kaudu. 

Strateegia 3
Kuulamine õppeprotsessis



Hea õpetaja õpilaste 
arvates: 
1. aitab, kui õpilane on hädas (on abivalmis) 

2. seletab õppematerjali arusaadavalt; 

3. suudab klassis korda hoida; 

4. on huumorimeelega (saab naljast aru) 

5. on sõbralik, tal on head suhted õppijatega 

6. õpetab huvitavalt ja nauditavalt; 

7. kuulab õpilasi. 



SUHTLEMINE-
SUHTLEMISTASANDID (E. Berne)

• Kajastuvad inimese hääletoonis, kehaasendites, sõnavaras, ja 
muudes käitumise aspektides 



SELGE SUHTLEMINE toimub mina-keeles

Mina-teade räägib minust, väljendab minu arvamust,, selgitab probleemi 
ausalt; avardab suhteid; vähendab konflikte; võimaldab neid edukalt 
lahendada.
Lihtsa mina-teate vormid:
Ma arvan .....
Ma tahan ......
Ma tunnen ....

Sina-teadet võib kasutada:
•kui on tugev ajasurve
•kui olukord on tuttav ja stabiilne
•kui meie vahel pole hetkel konflikte

Kriitilistes olukordades mõjub sina-teade etteheitvalt, ähvardavalt, solvavalt, 
arvustavalt, survet avaldavalt, suhteid kahjustavalt.



Võimalike suhtlemistakistuste vältimise eelduseks on  
aktiivse kuulamise  oskus

•Et õpilast aidata, on vaja teda mõista, et õpilast 
mõista, on vaja teda kuulata.

Ka õpilastele võiks selgitada, et on kaks põhilist 
viisaka kuulamise viisi: 
•vaikne empaatiline ehk sisseelav kuulamine – ei tormata 
vastu vaidlema ega oma arvamust peale suruma 

•peegeldav kuulamine – esitatakse täpsustavaid küsimusi, 
sõnastatakse kuuldut ümber (kas ma sain õigesti aru, et…), 
kuuldust kokkuvõtte tegemine jms



Tegevused, mida sageli tehakse 
kuulamise asemel:

• võrdlemine – partneri jutu ajal võrreldakse kuuldut 
iseendaga, otsitakse sarnaseid lugusid.

• samastumine – partneri jutu ajal keskendutakse isiklikele 
kogemustele ja tunnetele, mis on samalaadsete 
olukordadega seotud.

• mõtete lugemine – kuulaja omistab kaaslase jutule 
mõttes selliseid tõlgendusi, mida seal algselt pole; jutu 
sisu asemel kerkivad esiplaanile oletused, mida partner 
„tegelikult“ öelda tahtis, mida ta minust arvab.

• takka kiitmine – soov vestluskaaslasele meeldida toob 
kaasa tingimusteta nõusolemise kõigega, mida räägitakse 
ning sellega kaasneva üsna pealiskaudse kuulamise



• vastuseks valmistumine – sel ajal, kui vestluspartner räägib, 
tegeleb kuulaja oma vastuse ettevalmistamisega, 
vastuargumentide või originaalsema sõnastuse otsimisega

• sõelumine, valikuline kuulamine – kuulaja eraldab vaid ühe 
osa vestluskaaslase jutust

• unelemine, unistamine – kuulaja laseb kuulamise asemel 
oma mõtetel vabalt fantaasiamaailmas või mööda isiklike 
meenutuste rada rännata

• nõuandmine – enne, kui kaaslane on oma probleemi 
esitamisega lõpule jõudnud, on kuulajal talle juba pakkuda 
hulk „õigeid“ soovitusi ja „häid“ nõuandeid

• teema vahetamine

• oma õiguse tagaajamine, väitlemine



KLASSIRUUMIS

KUULAMINE ÕPPEPROTSESSI JUHTIMINE 

Õpetaja rollid:
•Kuulab ,  vaatleb  ja kogub informatsiooni
•Selgitab   välja õppeprotsessi jooksul tekkivad võimalikud 
mittemõistmised, väärarusaamad või tõrked- küsimused

MITTEVERBAALSED 
INDIKAATORID

VAHEHINDAMINE



Mitteverbaalseid indikaatoreid

• Valikvastustega küsimused - õpilane reageerib õpetaja küsimusele, 
milles ta annab valikud (nt A,B,C,D) vastava kaardi tõstmisega. 

• Nooremate laste puhul võib kasutada kahte valikut (õige/vale või ei/ja)

• Selge/ebaselge kaart identifitseerimaks, millest õpilased tunnis kõige 
paremini aru said ja millest üldse aru ei saanud (nt nimeta üks asi, 
millest sa kindlasti aru said ja üks asi, millest tahaksid rohkem teada). 

• Klassist väljapääsu pilet, tundi  sissepääsu pilet

• loe-kirjuta-selgita meetod, 

• kokkuvõtete kirjutamine, nn eilsed uudised;

• kiri kirjanikule, teadlasele jne;



Vahehindamine

• Vahehindamise all mõistetakse õpilast toetavas hindamises tagasiside 
andmist erinevates valmimisjärkudes olevatele töödele. 

• Õpilased peavad mõistma, et vahehindamine on turvaline, 

sest selle eesmärk ei ole anda hinnanguid, vaid jagada kasulikku 
informatsiooni selle kohta, kuidas tööga edasi liikuda või kuidas selle 
kvaliteeti tõsta.

• Õpilastel peab hindamismudeli kaudu olema teada, kas ja mil määral 
vahehindamine mõjutab töö lõpphinnet.

Võimalused: 

Kavand

Prooviesitlus 

Mustand



Tagasiside kirjeldab õigeaegselt ja võimalikult täpselt 

õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab 

ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad 

õpilase arengut.

Tagasiside võib teenida kolme eesmärki:

motiveerida õppijat
muuta sooritust
kinnitada õpitut.

Strateegia 4Efektiivne tagasiside



Efektiivne tagasiside annab õpilasele informatsiooni, mille 
põhjal ta saab oma tööd paremaks muuta

Tagasiside andmine eeltööle (mustandile)

Õpetaja lähtub hindamismudelist ja õpilase 
enesehindamisest

Sõnaline tagasiside eelkõige nendes kohtades, kus 
õpilase ja õpetaja hinnangud lahknevad

Õpilasel on võimalus oma tööd parandada enne selle 
esitamist lõplikule hindamisele
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Efektiivne tagasiside

Kinnita
õppimine

Anna infot

Motiveeri

“Tagasiside burger”
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Tagasiside
Oht - tagasiside sõltuvus
�Mõned õpilased võivad jääda tagasisidest liigselt sõltuvaks

�Kui tagasisidet ei anta, võib sooritus halveneda

�Seega mitte anda liiga palju ja tihti tagasisidet, mis võib 

põhjustada tagasiside sõltuvuse!

Mitteverbaalse tagasiside liigid

�Naeratus

�Vihane näoilme

�Käte plaksutamine

�Pea raputus või noogutus

�70 % kogusuhtlemisest on mitteverbaalne



MIS OLULINE TAGASIDE ANDMISEL



MUDEL: Millel tugineb tagasiside?

�võrdle õpilase sooritust tugeva tööga, mis oli kriteeriumiks, ja/või 
hindamismudeliga

�ära võrdle õpilase sooritust teiste klassikaaslaste sootitustega

FOOKUS: Millele pöörata tähelepanu?

�kirjelda nii sooritust kui tööprotsessi

�ära anna hinnanguid õpilase isiksuse kohta

KOGUS: Kui palju tagasisidet on korraga mõistlik anda?

�anna tagasisidet ainult peamise õpieesmärgiga seotud punktides

�juhi tähelepanu tugevustele ja/või nõrkustele soorituse kõige 
olulisemates kohtades anna tagasisidet, arvestades õpilase isikupära

VIIS: Kuidas anda selget positiivset ja negatiivset tagasisidet?

�tugeva soorituse puhul too välja selle kõige tugevamad küljed

�nõrga soorituse puhul kirjelda hinnanguvabalt selle kõige olulisemaid 
puudusi ja anna positiivseid soovitusi
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AJASTUS: Millal anda tagasisidet?

�Anna tagasisidet kohe, kui see on võimalik, eriti faktide puhul

�10 sekundit tuleks anda õpilasel aega sünteesida sisemistest 
allikatest saadavat tagasisidet, eriti kehalises kasvatuses harjutuse 
soorituse järel ( ka luuletus jne)

�Minut või enam pausi soorituse ja tagasiside vahel on liiast – õpilasel 
ununeb sooritus ning ka suutlikkus seostada tagasisidet sellega

SELGUS: Kuidas anda õpilase jaoks mõistetavat tagasisidet?

�kasuta sõnu, millest õpilane aru saab

�väljendu lihtsalt ja selgelt

PÕHJALIKKUS: Kui kaugele on mõistlik tagasiside andmisel 
minna?

�anna suunavat tagasisidet, kuid jäta põhitöö õpilase teha

�identifitseeri vead või vea tüübid, aga hoidu vigade parandamisest

TONAALSUS: Missugune peab olema tagasiside keelekasutus?

�kasuta sõnu, mis respekteerivad õpilast ja tema sooritust

�vali sõnad, mis motiveerivad õpilast edasi pingutama



KIRJALIK v. SUULINE TAGASISIDE

� Kirjalikus tagasisides muutub väljenduslaad eriti 
oluliseks, sest kirjapandut ei saa hiljem olematuks teha

� Kirjalikku tagasisidet on mõistlik kasutada 
� uurimusliku isaloomuga tööd (referaadid, esseed, intervjuud, praktiliste 
tööde aruanded, uurimistööd jne);

� loovtööd (kirjandid, muinasjutud, luuletused jne);

� probleemilahendusel põhinevad tööd matemaatikas, loodusainetes 

jne.

Formaadid: 

� Märkmete tegemine õpilase töö peale

� Märkmete tegemine hindamismudelisse
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Hindamine Tagasiside

seisneb tavaliselt võrdlemises 
etaloniga. Antakse hinnang, mille 
ulatuses vastab tulemus etalonile, 
ning heal juhul tuuakse välja 
mittevastavused.

on suunatud õppeprotsessi 
tõhustamisele ja soovitud 
õpitulemuse saavutamisele

numbriline Sisuline 
Informatsioon enda 
arendamiseks

saada tagasisidet õppimise ja 
õpetamise tulemuslikkusest,

Tagasiside tulemusena peab 
selguma, mis on hästi tehtud ning 
mida ja kuidas oleks vaja veel 
teha, et saavutada parem 
tulemus. Ühe võimalusena 
kasutada enam suulist 
tagasisidet.



ÕPILASE ENESEREGULATSIOON

Eneseregulatsioon on mõtete, tunnete ja  
toimingute kogum, mis on plaanipärane ja 
seotud  isiklike eesmärkide saavutamisega 
ka õpiruumis. 

Selleks et õpilased kasutaksid 
eneseregulatsiooni peavad nad olema 
teadlikud oma mõtteprotsessist ja olema 
motiveeritud aktiivselt osalema 
õpiprotsessis (Zimmerman, 2001

Strateegia 5



Mille abil saab aru, et õpilasel on 
eneseregulatsiooni oskused?

Mille abil saab aru, et õpilasel  
puuduvad eneseregulatsiooni 

oskused?



ESITAB KÜSIMUSI ENDALE

OTSIB TÄIENDUST

PÖÖRDUB TAGASI 

ORIENTEERITUD PAREMALE 
TULEMUSELE

TUNNEB RÕÕMU OSKUSEST

TUGINEB KOKKULEPETELE

EI MÕISTA  EESMÄRKI

LÜLITAB ENNAST TEGEVUSEST VÄLJA

PASSIIVNE

LOODAB ABILE

PANUSTAB 1 KORRA
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ENESEREGULATSIOONI 
MÕJUTAVAD:

1. Õige enesehinnang

2. Reaktsioonid (õpitud käitumine)

3. Kahtlused enda võimetes

4. Hirmud



Eneseregulatsiooni etapid



MIKS ON ENESEREGULATSIOON 
VAJALIK?
ANDA ÕPILASELE SUUREM ROLL  HARIDUSE 

OMANDAMISEL

(õppimine on tegevus, mis on tema enda hüvanguks)

• KÄITUMISE KUJUNEMISEL
( käitumine on tegevus, mis loob õpilasele heaolu)

Kuidas saab õppija oma eneseregulatsiooni oskusi arendada

• Mudelite kasutamine 

• Tulemuse  võrdlemine oma eelnevate kontrolltöödega, 
loominguliste töödega jne. ehk oma tulemustega

• oma tulemuse  võrdlus standarditega ning selle võrdluse 
tagajärjed motiveerivad inimest teatud viisil edasi 
tegutsema 



Kokkuvõte
Õppeprotsessi juhtimine klassiruumis

Tegelemine väärarusaamade ja mittemõistmisega

Nõrgemate või aeglasemate õpilaste järeleaitamine

Hindamismudeli kasutamise juhendamine

Kriisist väljatoomine (diskussioon, ajurünnak, töö
paarides individuaalse õppeülesande puhul jne)

Ajagraafikust kinnipidamise jälgimine

Õpilastevahelise koostöö suunamine ( rühmatöö
puhul kokkulepitud rollidest kinnipidamine, paaristöö
jne. )





Mida saame  teha 
koolis?
• hinnete vastamine  → teema vastamine

( Tahan „x“ vastata, …)

• vigade parandus reeglitega + viide õppematerjalile, 
millele tugines

• KT lõpus – Kuidas valmistusid tänaseks tööks?

• eneseregulatsioonikaardid
• arenguvestlused

Eneseregulatsiooni saab õppida, õpetada, kontrollid a.



Kuidas saavutada õppeprotsessi terviklik  juhtimine?

kulminatsioon

tagasiside

areng pööre

õppimine töö parandamine 
tagasiside põhjal

sõlmitus

õppeülesanne

Sissejuhatus lõpplahendus

eesmärkide jagamine tagasiside õpetajale



Õpetaja oma töö kavandaja, 

juhtija ja uurijana.
Õpetaja oma töö kavandaja, juhtija ja uurijana.

Strateegia 6



ANDMETE KOGUMINE ÕPPEPROTSESSI 
ANALÜÜSIMISEKS





Õpilast toetava hindamise käigus saadud informatsiooni 
saab õpetaja kasutada oma õpetamisstrateegiate 
edasiarendamiseks ja järgmise õppeprotsessi 
kavandamiseks. 

•Tegevuste kavandamise ja analüüsi mudelitena on 
kasutusel : 

Saka ring 

Deming’i tsükkel ehk pideva parendamise  tsükkel



Deming’i tsükkel ehk pideva parendamise  
tsükkel





…alustab sealt, kus tema õpilased asuvad

… teab, kuhu tema õpilased on teel

… eeldab, et tema õpilased liiguvad oma eesmärkide poole

… hoolitseb  oma õpilaste eest sellel teekonnal

… annab  tagasisidet, mis aitab õpilastel oma teekonnal 
paremini liikuda

… hindab  pigem kvaliteeti kui kvantiteeti

… ei tööta kunagi rohkem kui tema õpilased

Robin R. Jackson Never Work Harder Than Your Students

Meisterõpetaja



Takistused/ probleemid
• Kõik õpilased pole motiveeritud / ei võta vastutust oma 
tulemuste eest

• Vähene aeg- eesmärkide jagamine , eelhindamine, 
tagasisidestamine jne võtab aega, aga kohustuslik 
õppekava mahukas

• Suured klassid
• Vanematel pole infot õpilase  õpijõudluse  kohta-
tagasiside ei jõua vanemateni

• Vanemad nõuavad hindeid

• Ühiskonna ootused-numbriline tulemus ( väline 
tulemus)



Ain Tõnissonilt plaanidest: 

•Kindlustada tasakaalustatud õpilaste standardiseeritud 
hindamine, hoiduda ülepingutamisest
•Tugevdada kujundava hindamise tava klassiruumides ja 
koolides.
•Kindlustada, et õpilase hindamine arvestab ja reageerib iga 
õppija vajadustele
•Edendada innovatiivseid hindamise formaate, mis väärtustavad 
põhioskuste hindamist
•Võtta kasutusele IKT programmid õpilase komplekseks 
hindamiseks



Maie Kitsingult:
•

Mida parem on õpilaste käitumine, seda paremad on tema 
tulemused funktsionaalses lugemises, samuti matemaatilises 
ja loodusteaduslikus kirjaoskuses.
–Puudumist ei ole
–Vägivalda ei ole
–Lugupidav suhtumine õpetajatesse
–Tundi ei segata
–Alkoholi/uimasteid ei tarvitata
Mida madalamad ootused õpilaste suhtes, seda madalamad 
ka õpilaste tulemused



www.ascd.org (the Association for Supervision and Curriculum 
Development )

www.eyeoneducation.com
Douglas Nancy, FISHER FREYCHECKING

UnderstandingforFormative Assessment Techniques for 
Your Classroom . Association for Supervision and ( 
2007)

TÄNAN KAASA MÕTLEMAST!
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Harjutus  - Johari aken
� Kirjuta paberile 3-4 oma kõige olulisemat tugevust

� Anna oma paber partnerile ja palu tal pöördele kirjutada 3-4 sinu 
kõige olulisemat tugevust.

� Võrdle enda ja partneri poolt välja toodud tugevusi. Mida sa enda 
kohta teada said? 

 

AVATUD ALA 

Mina tean + teised teavad 

PIME ALA 

Mina ei tea + teised teavad 

VARJATUD ALA 

Mina tean + teised ei tea 

TUNDMATU ALA 

Mina ei tea + teised ei tea 



Mõningate geograafiateemade  
käsitlusi  kujundava hindamise 
võtmes

Kersti Ojassalu 

Viimsi Kool



TEEMAPAKETT

Õppekava, ainekava põhjal:

1) teema kohta õppesisu, oskused;

2) vaadata üle õppematerjalid, toetus oskuste omandamisele;

3) formuleerida õppesisu tegevuste kaudu nii õpetajale kui õpilasele;

4) määrata teema käsitlemiseks aeg ja kokkuvõtva hinde vorm



Õpetaja oma töö kavandaja, 
juhtija ja uurijana

Tundra teema käsitlus 8. klassi geograafiatunnis







Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:

Teema õppimisel on tähtis rõhuasetus veega seotud 

protsesside ja probleemide tundmaõppimisel ning seoste 

nägemisel keskkonna ja inimtegevuse vahel

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse:

• Loodusõpetus- Eesti veestiku algteadmised 

• 7.-8  klass- Eesti ja Euroopa veestiku õppimine 

algteadmistele veestikust ja 8. klassis käsitletud 
loodusvöönditega seonduvatele veestikuteemadele. 

• 9. klassis käsitletakse veestikku 

suurema rõhuasetusega inimtegevuse mõjule ja 

keskkonnaproblemaatikale.

LÄÄNEMERI



Õppesisu
• Läänemere eripära ja selle põhjused. Läänemeri kui 

piiriveekogu, selle majanduslik kasutamine ja 
keskkonnaprobleemid. Läänemere eriilmelised rannikud. 

• Põhimõisted: riimvesi, pankrannik, laidrannik, 
skäärrannik, luide, maasäär, rannavall,

• Geograafiliste objektidmärkimine kontuurkaardile.

Väinad: Suur väin, Väike väin, Soela väin, Irbe väin ehk Kura kurk. Taani väinad,

Saared: Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi, Kihnu, Ruhnu, Vilsandi, Osmussaar, 

Naissaar, Gotland, Öland, Ahvenamaa

Poolsaared: Pärispea, Juminda, Viimsi, Pakri, Noarootsi, Sõrve, Kõpu, Tahkuna,

Skandinaavia, Jüüti poolsaar



Õppetegevus ja metoodilised 
soovitused:
• Teabeallikate abil Läänemere eripära ja eriilmeliste 

rannikulõikude iseloomustamine ja võrdlemine.

• Kaardi Läänemere rannajoone , sh.  Eesti rannajoone 
iseloomustamine.

• Rühmatööna Läänemerega seotud keskkonnaprobleemide 
arutamine ja neile lahendamisvõimaluste otsimine.

• Õppevahendid: üldgeograafilised kaardid, õppefilmid , 
esitlused Läänemere kohta

• Lõiming: keemia: vee keemiline koostis, joogivesi, riimvesi, 
Läänemere reostumine; bioloogia: Läänemere elustiku eripära 
ja Läänemerega seotud keskkonnaprobleemid, soode 
ökoloogiline tähtsus; võõrkeel: sõnavara täienemine 
võõrkeelsete materjalidega töötamisel.



Eelküsimustik

Kus ma olen? (mida ma praegu tean, 
oskan ja suudan?) eelhindamine



Märgi skeemile geograafiliste 
objektide nimed ( lahed, saared, 
poolsaared, väinad )



Läänemeri Õpitulemused
Õpilane Kuhu ma lähen ?
• Iseloomustab Läänemerd (sügavus, soolsus, temperatuur, vee 

liikumine, jääolud)
• võrdleb Läänemerd (sügavus , soolsus, temperatuur, vee 

liikumine, jääolud) ning toob välja erinevuste põhjused
• Kirjeldab eriilmelisi Läänemere rannikulõike (pank-, laid-, 

skäärrannik 
• võrdleb eriilmelisi Läänemere rannikulõike (pank-, laid-, 

skäärrannik) ning selgitab erinevate tegurite (lainete kuhjav ja 
kulutav tegevus, geoloogiline ehitus, inimtegevus) mõju 
rannikute ilme kujunemisele;

• lahendusvõimalusi iseloomustab Läänemerega seotud 
majandustegevust

• selgitab Läänemere eripärast tulenevaid keskkonnaprobleeme
• selgitab probleemide lahendusvõimalusi 



Õppeesmärkide jagamine-
Kuhu ma lähen? (mida mul on vaja teada, osata, suuta?)
Kus ma olen? (mida ma praegu tean, oskan ja suudan  eeltest
Kuidas ma tühimiku täidan - vt. tabel



Õppeprotsess 
• Eelhindamine- küsimustiku täitmine- enesekontroll

• Täita töövihikust lk. 30- 35, kasutada õpikut ja 
arvutiklassis Eesti GEO CD . 

• Arvutiklassis täita tööleht Läänemere kohta

• Jälgida filmi ja täita filmiküsimustik

• Omada väljaprinditud LÄÄNEMERE materjali ( 
esitlus)-lisatakse  õpetaja poolt  E- kooli

• Kokkuvõttev kontrolltöö



Tagasiside
• Filmiküsimustikud ja töölehed kontrolliti tunnis ühise arutelu 

käigus nii, et õpilased olid kontrollijate rollis ( iga õpilane sai  
kontrollimiseks kellegi  kaasõpilase töö) , kontrollimine 
fikseeriti allkirjaga ja töölehele märgiti punktisumma

• Töövihiku ülesannete täitmisel kasutasid õpilased rühmatööd, 
arutasid küsimusi rühmas , vajadusel võttis õpetaja nn. AEG  
MAHA ja koos aruleti/ analüüsiti  keerulisemaid ülesandeid. 

• Esitluse kohta ( teooria)   esitas õpetaja kontrollküsimusi ja 
kasutas indikaatoreid arusaamaks, kas õpilased on teemat 
õigesti mõistnud .

• Kontrolltöö - õpetaja parandas tööd, iga küsimuse eest saadi 
vastav arv punkte ( kui punkte maksimumist vähem, siis 
puudulik vastus) , kokku tuli kontrolltöö eest kindel 
punktisumma





Eneseregulatsioon

• Eneseregulatsiooniga õpilane osales aktiivselt õppeprotsessis: 

• Ta küsis  õppeprotsessi ajal tagasisidet, reageeris adekvaatselt  
tagasisidele 

Kokkuvõttev  hinne
Iga  teostatud töö eest oli tulemuseks teatud punktisumma,
punktisummad liideti
e- kooli märgiti kokkuvõttev hinne 



Tagasiside



Teema VÄLISJÕUD

• Eesmärgid
• Eelküsimustik
• Ajakava tegemine  teema  omandamiseks ehk millega tegeleme, 

et  teema selgeks saaks  ( õpikust tekst, töövihik, mõistekaart, 
õpetaja seletus - avatud küsimused, kokkuvõttev kontrolltöö )

• Mõistekaardi mudeli loomine
• Enesehindamine
• Tagasiside



Eesmärgid õppetöös – ÕPPEKAVA

Vesi

Tuul

Murenemine

VVVVÄÄÄÄLISJÕUDLISJÕUDLISJÕUDLISJÕUD

Inimtegevus

Selgitab pinnavormide ja pinnamoe 
muutumist välisjõudude toimel

Toob näiteid pinnavormide 
ja pinnamoe muutumisest
välisjõudude toimel

Tunneb piltidel ära 
pinnamoe 
muutumise 
protsessid

Oskab koostada 
mõistekaarti 



Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

5 klass: Mandrijää osa pinnamoe kujunemises. 
Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese kujundatud 
pinnavormid

Õppesisu: Pinnamoe ja pinnavormide muutumine aja 
jooksul.

Põhimõisted: , porsumine, rabenemine, erosioon, 
uhtorg, soot, seenkalju, barhaan, karst

Õpitulemus õppekavas
toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumisest 
erinevate tegurite (murenemise, tuule, vee, 
inimtegevuse) toimel;



Eelküsimustik



Eesmärgistamine



Õpilane: täitis ise lahtreid



Mõistekaardi hindamismudeli 
läbiarutamine

• Koos läbi arutamine, täiendamine, parandamine



Küsimuste kompass



Teema PINNAMOOD

• Eelküsimustik- kus ma olen?
• Eesmärgid- Kuhu ma lähen
• Ajakava tegemine  teema  omandamiseks :
millega tegeleme, et  teema selgeks saaks 
( õpikust tekst, töövihik, mõistekaart, õpetaja seletus –

avatud küsimused, kokkuvõttev kontrolltöö )

• Mõistekaardi mudeli läbivaatamine ja täiendamine
• Enesehindamine
• Tagasiside



Pinnamood

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:

Pinnamoe teemade õppimisega taotletakse, et

•õpilased teeksid vahet erinevatel pinnavormidel (küngas, nõgu, org, 
mägi, mäeahelik, mäestik, tasandik, madalik, kiltmaa jne), 

•Oskaksid kaardil näidata suuremaid ja tuntumaid pinnavorme nii 
maailmas, Euroopas kui Eestis.

•peaksid õpilased aru saama, kuidas pinnamood mõjutab inimeste elu 
ja tegevust ning kuidas võivad pinnavormid aja jooksul muutuda.



Eesmärgid õppetöös – ÕPPEKAVA

mägedes liikumisega 
kaasnevatest riskidest 
ning nende vältimise 
võimalustest

toob näiteid inimeste elu ja 
majandustegevuse kohta 
tasastel aladel

PINNAMOODPINNAMOODPINNAMOODPINNAMOOD

•kirjeldab joonise ja kaardi 
järgi maailmamere 
põhjareljeefi ning seostab 
ookeani keskaheliku ja 
süvikute paiknemise 
laamade liikumisega;

on omandanud ülevaate maailma 
mägisema ja tasasema reljeefiga 
piirkondadest nimetab ning leiab kaardil 

mäestikud, mägismaad, 
kõrgemad tipud ja 
tasandikud (kiltmaad, 
lauskmaad, madalikud, 
alamikud

iseloomustab 
suuremõõtkavalise 
kaardi järgi 
pinnavorme ja 
pinnamoodi;

iseloomustab piltide, 
jooniste ja kaardi järgi 
etteantud koha 
pinnamoodi ning 
pinnavorme;

toob näiteid inimeste elu ja 
majandustegevuse kohta 
mägistel aladel  



Varem õpitu, millele õppeprotsessis 
toetutakse:

� 5. klassi loodusõpetuses :
Pinnavormid, nende kujutamine kaardil. Kodukoha ja Eesti pinnavormid 

ning pinnamood. Suuremad kõrgustikud, madalikud ja tasandikud, 
Põhja-Eesti paekallas. Mandrijää osa pinnamoe kujunemises. 
Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese kujundatud pinnavormid. 
Nende teemadega seonduvad järgmised mõisted: pinnavorm, küngas, 
org, nõgu, mägi, nõlv, jalam, samakõrgusjoon, suhteline ja absoluutne 
kõrgus, kõrgustik, tasandik, madalik, paekallas, pinnamood, mandrijää, 
voor, moreen, rändrahn. 

� 6. klassi lõpuks õpilased
� - oskavad kirjeldada samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, 

absoluutset ja suhtelist kõrgust ning nõlvade kallet;
� - kirjeldada kaardi järgi oma kodumaakonna ja Eesti pinnamoodi, 

nimetades ning näidates pinnavorme kaardil;
� - tuua näiteid mandrijää mõjust Eesti pinnamoe kujunemisele;
� - selgitada pinnamoe mõju inimtegevusele ja tuua näiteid 

inimtegevuse mõju kohta koduümbruse pinnamoele.



Õppesisu: 

� Pinnavormid ja pinnamood. 

� Pinnamoe kujutamine kaartidel. 

� Mäestikud ja mägismaad. 

� Inimese elu ja majandustegevus mägise pinnamoega aladel. 

� Tasandikud. 

� Inimese elu ja majandustegevus tasase pinnamoega aladel. 

� põhjareljeef. 

� Pinnamoe ja pinnavormide muutumine aja jooksul.



Eelküsimustik: 













Rühmatöö hindamismudel

• http://geograafiaoues.wordpress.com/


