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Saateks
Käesolev käsiraamat on muutunud küllaltki lühikese ajaga Taani
sõjaväes väljaõpet korraldavate ja läbiviivate allohvitseride ja
ohvitseride lauaraamatuks. Autorite poolt biheivioristliku (käitumiskeskse) ja kognitiivse (tunnetuskeskse) õppeteooria põhiseisukohtadele tuginevad praktilised nõuanded on täielikus kooskõlas
Taani väljaõppe ühe olulisema trükise "Kaitseväe pedagoogilised
printsiibid" (Pcedagogiske Principper for Forsvaret, 1984)
nõuetega. Nende juhiste ja nõuannete kasutamine praktikas on
tõstnud Taani kaitseväe väljaõppe tõhusust ja tulemuslikkust.
Taani on üks Euroopa üldise kohustusliku ajateenistusega riikidest, kes tunnistab oma teadusemaailmas sõjaväepedagoogikat
kui täiskasvanupedagoogika täieõiguslikku iseseisvat haru. See
on ka loogiline, kuna ajateenijate väljaõpe erineb oluliselt kaasaegsest täienduskoolitusest nii oma õppurite, õppematerjali kui ka
õppemetoodika poolest.
Kaitseväe väljaõppe põhiline isepära seisneb selles, et õppetöö
käigus on vaja kohustuslikku ajateenistusse kutsutud õppurid ette
valmistada neile määratud reservüksuse ametikoha teenistusülesannete täitmiseks. Sellest tulenevalt on väljaõppe põhieesmärgiks
vajalike oskuste väljaarendamine.
Kaitseväe õpetajad puutuvad selle põhieesmärgi saavutamisel
kokku kahe tõsise probleemiga:
- väljaõppe iseloom,
- õppurite eelnevalt väljakujunenud hoiakud.
On tõsiasi, et palju sellest, millega on seotud kaitseväe väljaõpe,
on vastuolus inimese loomusega ja õppuritele ebameeldiv. Vähe
on inimesi, kellele meeldib ööbida käreda pakasega lageda taeva
all, roomata läbi porilompide, valmistada end ette vastase hävitamiseks.
Paljud ajateenijad tulevad kaitseväkke juba eelnevalt kodus ja
koolis väljakujunenud vastumeelsuse, sageli täielikult vaenuliku
suhtumisega kohustuslikku ajateenistusse.
Need probleemid ei ole uued ja on sama vanad, kui on kohustuslik ajateenistus.

Kaitseväe õpetaja on pedagoog, kes peab õpetama oma õpilast
tegema seda, mis talle ei meeldi ja mida ta ei taha teha.
Seetõttu on oskused ja motivatsioon käesoleva käsiraamatu kaks
põhilist märksõna ning autorid on püüdnud teha parima, et anda
lugejale kasulikke juhiseid ja näpunäiteid, mis aitavad tõsta õpilaste valmisolekut õppimiseks ja saavutada paremaid tulemusi.
Lugeja peab arvesse võtma, et see raamat on Taani sõjaväepedagoogika käsiraamat, kirjutatud Taani sõjaväes Taani ajateenijaid
õpetavatele Taani ohvitseridele ja allohvitseridele. Eesti väljaõppega seotud ohvitser ja allohvitser peab mõistma, et raamatus
antud juhised ja näpunäited ei ole raudsed reeglid, mida saab
kasutada Eesti kaitseväe väljaõppes raamatus toodud kujul. Neid
tuleb kasutada loominguliselt, võttes aluseks Eesti kaitseväe ja
Eesti ajateenijate iseärasusi ning Kaitseväe väljaõppejühendi
nõudeid.
On vaja pöörata tähelepanu terminite kasutamisele. Kahjuks on
eesti sõjandusterminoloogia tervikuna ja eriti sõjaväepedagoogika
valdkonnas alles lapsekingades. Tõsiseid probleeme on ka
paljude üldpedagoogika terminitega. Äratab imestust, kui julgelt
asusid kaks noort tütarlast tõlkima nii erialast teost neile peaaegu
tundmatus valdkonnas ja millise hea tulemuse nad on saavutanud.
Kuid lugeja peab arvesse võtma, et paljud tõlkeprobleemid ei
leidnudki lõplikku lahendust ja teatud termineid tuleb mõista
selle raamatu kontekstis just nii, nagu nad on lahti mõtestatud
tekstis ja juurdelisatud terminite selgitavas loetelus.
"Rakenduspedagoogika õpiku" tõlkimine eesti keelde on järjekordne viljaka aastatepikkuse Taani-Eesti kahepoolse väljaõppealase koostöö praktiline tulemus.
Loodan, et see trükis muutub ka Eesti ohvitseride ja allohvitseride lauaraamatuks.

Arvo Sirel
Reservkolonel
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Eessõna
"Rakenduspedagoogika õpik" on mõeldud peamiselt kasutamiseks metoodikaõpikuna Kaitseväe õppeasutustes. Raamat sisaldab
praktilisi nõuandeid ja juhtnööre pedagoogiliste teooriate rakendamiseks praktikas.
Christian Hvidt
Taani Kaitseväe ülem
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Üldised märkused
Käesolev õpik, FKOPUB PS. 180-6, "Rakenduspedagoogika
õpik", asendab teost FKOPUB PP 180-6, NOV 1989. Õpiku on
koostanud Taani Kaitseväe juhtimiskeskuse (Forsvarets Center
for Lederskab) väljaõppearendusosakond (Uddannelses Udvikling
Afdeling).

Üldeesmärk
Raamat on mõeldud kasutamiseks õpetajate väljaõppes ja abivahendiks allohvitseridele nende töös õpetajatena. Õppeolukorra
osapooli kirjeldades kasutatakse raamatus termineid "õpetaja" ja
"õppur". Sõjaväes levinud nimetused "instruktor", "abiinstruktor", "abikoolitaja" jne on sedakorda kõrvalejäetud, kuna need
nimetused on ennekõike olulised palga ja töölepingu seisukohast
ning ei oma õppeolukorras erilist tähtsust.
Käesolev raamat sobib seetõttu kasutamiseks kõigile, kes puutuvad oma töös kokku praktiliste probleemidega väljaõppe planeerimise, ettevalmistamise, läbiviimise ja kontrolli vallas. Teoses
antakse juhtnööre mitmesuguste õppemeetodite ja -vormide kasutamiseks. Autorid on valinud käesolevasse teosesse koondatud
õppemeetodid paljude võimalike hulgast ning soovitavad kaitseväe õpetajatel eelistada just neid meetodeid.
Lisaks eelnevale on raamatu eesmärgiks nõustada ja juhendada
õpetajat tema töös. Seetõttu algab raamat sissejuhatusega mõiste
"õppimine" olemusest ja õppuri õpimotivatsioonist. Peale selle
hõlmab käesolev teos arvukalt nõuandeid ja soovitusi, kuidas väljaõppe eesmärgi põhjal valida õpetuse sisu ja luua struktuur, mida
silmas pidada õpetamisviisi ja õppevahendite valimisel ning
millised üldised asjaolud on õppesituatsioonis olulised.

Allikad
Raamat põhineb peamiselt alljärgnevatel trükistel:
- FKOPUB PS. 180-3, "Juhtimine ja väljaõpe" (Ledelse og
Uddannelse, 1998), ja
- FKOPUB PP. 180-1, "KV pedagoogilised printsiibid"
(Paidagogiske Principper for Forsvaret, 1984).
Nimetatud teoste sisu kirjeldatakse lühidalt järgmistes lõigetes.
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"Juhtimine ja väljaõpe" (JJV)
JJV on peamiselt mõeldud kasutamiseks käsiraamatuna juhtimise,
psühholoogia ja pedagoogika õpetamisel Taani Kaitseväe õppeasutustes. Raamat sisaldab ainult kõnealustesse valdkondadesse
kuuluvaid teadmisi ega anna praktilisi juhtnööre juhtimise ja väljaõppe elluviimiseks praktikas.
Mis puutub väljaõppega seonduvatesse probleemidesse, jõutakse
teoses "Juhtimine ja väljaõpe" järeldusele, et otstarbekas on tööga
algust teha süsteemselt, kaaludes mitmesuguseid tegureid kindlas
järjekorras. Seejuures kirjeldatakse väljaõppetehnoloogilist
mudelit, mida soovitatakse kaitseväes kasutada. Lugejatel, kes
tunnevad huvi käesoleva teose omandamispsühholoogilise ja
õpetamistehnoloogüise tausta põhjalikuma kirjelduse vastu,
soovitame lugeda "Juhtimise ja väljaõppe" 5. peatükki pealkirjaga "Väljaõpe".

"KV pedagoogilised printsiibid" (KPP)
KPP kajastab Taani KV arusaama inimesest ja annab õpetajale
juhtnööre õpetamise planeerimiseks, ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja kontrollimiseks. Viimatinimetatud mõisted on teose
peatükkide pealkirjadeks. KPP koosneb kolmest põhiprintsiibist,
mis käsitlevad mõisteid "motivatsioon", "koostöö" ja "süsteemsus".
Iga üksiku osaleja motiveeritus ja kõigi osalejate koostöö eeldab,
et inimesed jagavad üksteisega oma teadmisi, hoiakuid, mõtteid,
elamusi ja kogemusi, püüdes neid ära kasutada. Koostöö aluseks
on kommunikatsioon ehk suhtlus.
Ometi ei käsitleta KPP-s kommunikatsiooni iseseisva mõistena.
See-eest tuginevad kõik teoses kirjeldatud põhimõtted otstarbekohaste suhete loomisele üksikisikute vahel ja sedasorti suhete
aluseks on nimelt kommunikatsioon.
Mõistet "kommunikatsioon" eraldi ei kirjeldata, kuid teos
sisaldab arvukalt näiteid sellest, mida tegelikult öeldakse ja
kuidas käitutakse mitmesugustes olukordades, kus tuleb vahendada teadmisi, hoiakuid, mõtteid jms.
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Raamatu kasutajale
Raamat koosneb neljast peatükist (1.-4.) ja kolmest lisast.
Raamatu lõpus on kasutatud kirjanduse loetelu, mille abil lugeja
võib leida täiendavat teavet teoses käsitletud teemade kohta.
Veel sisaldab õpik sõnaseletusi ja indeksit, mille abil on lihtne
leida terminite seletusi ja kohti, kus terminit on kasutatud. Lehekülgede vasakul serval on märksõnad, mis viitavad teksti sisule.
Iga peatüki lõpetab lühikokkuvõte, mis võimaldab lugejal saada
kiiresti ülevaadet peatüki sisust.
Raamatut saab kasutada õpikuna, st seda võib lugeda algusest
lõpuni, sest sisuline järjestatus vastab tööülesannete järjekorrale,
millega õpetaja puutub kokku õppeprotsessi nelja etapi jooksul.
Samuti võib teost kasutada käsiraamatuna.

Raamatu ülesehitus
1. peatükk "Õppimine"
Tegelikult peaks selle peatüki sisu kirjeldama 3. peatükis, mille
pealkirjaks on "Läbiviimine". Siiski on teema raamatus esimesele kohale toodud, sest siin selgitatakse õppimisega seonduvaid
põhimõisteid, nt:
• mida tähendab õppimine?
• kuidas õpitakse?
• mida tähendab mõiste "õpetamine"? jne.
Need mõisted peavad olema selged, enne kui asuda käsitlema
eesmärkide tähendust õppetöös.

2. peatükk "Planeerimine ja ettevalmistus"
Kuna enamus õppejõude lähtub oma töös etteantud eesmärgikirjeldustest, on planeerimine juba eelnevalt aset leidnud. Seetõttu pööratakse 2. peatükis põhitähelepanu ettevalmistustöödele.
Ettevalmistusfaasi jooksul kaalub õpetaja muuhulgas, milliseid
meetodeid ja abivahendeid kasutada ja millist kontrolli rakendada, kuid et peatükk ei muutuks sedavõrd mahukaks, et sel-
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lest oleks raske ülevaadet saada, käsitletakse neid teemasid põhjalikumalt peatükkides 3 ja 4. Selles peatükis aga kirjeldatakse,
kuidas jõuda eesmärgi analüüsimise kaudu õppetundide sisu ja
struktuuri paikapanemiseni.

3. peatükk "Läbiviimine"
Selles peatükis kirjeldatakse õpetamispõhimõtteid ja õppeaine
vahendamisel kasutatavaid meetodeid. Peale selle antakse kokkuvõtlik ülevaade enim kasutatavatest õppevahenditest.

4. peatükk "Kontroll"
Peatüki teemaks on mõiste "kontroll" tervikuna. Tuuakse näiteid
levinumatest kontrollimisviisidest ning kirjaliku kontrolli näitena sisaldab peatükk ka 2.^1. peatükki käsitlevat kontrolltööd.

Lisad
Lisa A, "Väljaõppe tehnoloogiline mudel", näitlikustab "KV
pedagoogiliste printsiipide" süsteemsust ja kirjeldab väljaõppe
süstemaatilise planeerimise, ettevalmistamise, läbiviimise ja
kontrolli meetodeid.
Lisa B, "Ainekava koostamine", on mõeldud kõigile õpetajatele,
kes peavad iseseisvalt koostama ainekavasid ja kontrolltöid.
Sellesse sihtgruppi kuuluvail lugejail oleks soovitatav lugeda
kõigepealt läbi lisa B ja kasutada raamatu peatükke käsiraamatuna vastavalt vajadusele.
Lisa C, "Üksuse korraldatud iseõpe", selgitab selle õppevormi
mõistet. Lisaks kirjeldatakse selles lisas põhjalikumalt, kuidas
üksuse iseõpet ette valmistada ja läbi viia.
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Keelekasutus
Raamatus on püütud kasutada ainult neid võõrsõnu, mis on
erialaselt vajalikud. Võõrsõnad on esmakordsel esinemisel lahti
seletatud ja lugeja, kes alustab lugemist raamatu keskelt, võib
seetõttu kohata erialast oskussõnavara, mille kohta kõnealuses
peatükis ei pruugi olla selgitusi. Seletuse võib sel juhul leida
sõnaseletustest raamatu lõpus või otsides indeksi abil üles koha,
kus arusaamatuks jäänud mõistet põhjalikumalt käsitletakse.
Näidete valimisel on õpikus püütud vältida väljaõppe muutmisel
tekkivat vajadust teksti parandusi sisse viia. Seetõttu on näited
mõeldud ainult põhimõtete näitlikustamiseks.

Õppimine
•

Mida tähendab õppimine?

•

Õppimise definitsioon

•

Õpetamise definitsioon

•

Õppimise tegurid

•

Õppimist soodustavad tegurid

•

Õppimisviisid

•

Õppimisprotsess, unustamine ja üleõppimine

•

Kokkuvõte
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Mida tähendab õppimine?
Tahtmatud
muutused

Inimesed muutuvad kogu elu. Iga päev juhtub meie ümber midagi, mis suuremal või väiksemal määral aitab kaasa muutustele,
millest osa toimub automaatselt, ja seda iseloomustab hästi
vanasõna "Kõrvetada saanud laps kardab tuld". Teised muutused
tulenevad kasvataja või õpetaja mõjutustest, mis käivitatakse
mingit kindlat eesmärki silmas pidades.
Nende muutuste hulka, mida ei põhjusta sihipärased mõjutused,
kuuluvad näiteks arvukad kogemused, mida me saame suheldes
teiste inimestega oma vabal ajal ja igapäevases töös. Kui me käitume ühtmoodi, koheldakse meid sõbralikult, kuid kui otsustame
teistsuguse käitumisviisi kasuks, langeb meile osaks vähem heasoovlik suhtumine. Sellised elamused mõjutavad meid kõiki.
Nõnda oleme mõnikord sunnitud tõdema, et eksisime, ja saame
sel moel tublisti targemaks.
Ka meie keha füüsiline kasvamine ja meie isiklik areng lapsepõlve, noorusaastate, täiskasvanueaja vanaduspõlve jooksul muudab
meid. Tänu keha loomulikule arengule oskab laps ühtäkki pead
tõsta, istuda, roomata, kõndida jne.
Sageli pelgavad lapsed ämblikke ja teisi putukaid. Nad ei karda
mitte sellepärast, et neil oleks putukatega seoses halbu kogemusi,
vaid matkivad hirmu tundes hoopis täiskasvanute tavapärast
reaktsiooni, kui keegi juhtub märkama või paljalt mainima näiteks ämblikku. Ka mängides toimub lastega tahtmatult mitmeid
muutusi, misläbi nad üha enam omandavad täiskasvanute kõnepruugi ja käitumisviisi.

Sihipärased
muutused

Teised muutused sünnivad sihipärase (mitte tahtmatu) kasvatamise ja õpetamise tulemusena.
Lapsed õpivad näiteks oma riideid korralikult kokku panema,
oma tuba koristama, süües lauakombeist kinni pidama jne. Seejuures saavad nad teada, kui olulised on kõik need asjad; ja kui
laps näeb oma vanemaid viisakalt söömas ja tuba koristamas, võtab laps need toimimisviisid omaks ja need muutuvad toiminguteks, mida laps teeb iseendastmõistetavalt.
Peale selle saavad lapsed päeva jooksul vastuseid lugematule hulgale küsimustele, nt: "Kas lõvid on ohtlikud?", "Mida lõvi
teeb?", "Kas naine võib ka esimees olla?" jne. Inimese arengule
elu jooksul kaasa aitavaid mõjutusi on palju ja erinevaid.

Omandamine

1950-ndatel aastatel hakati taani oskuskeeles kasutama mõistet
"õppimine" hoolimata sellest, et sellel terminil oli paljude jaoks
pähetuupimise kõrvalmaitse. Seetõttu on üha enam levima

hakanud sõna "omandamine". See sõna ei hõlma endas paljalt
seda, mida tuleb õppida, vaid ka seda, kuidas õppida, milleks
õpitut kasutada ja kuidas arendada õpitut veel võib-olla seniteadmata suunas.
Hiljem muutusid mõisted "õppimine", "isiksuse areng", "erialase
pädevuse omandamine" ja "ühiskonda sobitumine" ehk "sotsialiseerumine" enam-vähem samaväärseiks. Omandamisprotsessid ei
tähenda enam ainuüksi mingi materjali selgeks õppimist, vaid kogu elu vältavaid omandamis-, kohanemis- ja arenguprotsesse koos
teiste protsessidega, kus teadmised, arusaamad, motivatsioon,
hoiakud, tunded ning kommunikatsioon moodustavad lahutamatu
terviku, mis on pidevas muutumises tänu püüetele täita üha kasvavaid nõudmisi.
Kõik peavad n-ö õppima õppima (ehk teadlikult suhtuma omaenese õpingutesse) ja pühenduma eluaegsele õppimisele, püüdes
olla paindlik ja kohanemisvõimeline.
Hoolimata tõdemusest, et uus arusaam "omandamise" mõistest on
tasapisi vana arusaama kõrvale tõrjumas, käsitleme käesolevas
teoses siiski esmajoones mõistet "õppimine".

Õpivaldkonnad
Muutused võib üldjoontes jagada kolmeks õpivaldkonnaks. Neid
valdkondi tulekski õppurites mõjutada. Ka õppuri seisukohast on
oluline teada, et õppeprotsessi abil mõjutatakse kõiki kolme õpivaldkonda.
Kolm õpivaldkonda moodustavad käitumis- või toimimisviisi,
mille õppur õppeprotsessi jooksul omandab.
Nimetatud kolm valdkonda on järgmised:
• teadmised,
• oskused ja
• hoiakud.

Teadmised
Teadmiste all tuleb mõista tõdemust (midagi, mida inimene teab
ja suudab meeles pidada), mida saab väljendada või tegevuseks
muuta.
Inimese teadmised mingist konkreetsest teemavaldkonnast võivad
olla kas põhjalikumad või napimad ning erineva iseloomu ja
keerulisusastmega.
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Seejuures võib eristada kolme liiki teadmisi, kusjuures iga liiki
iseloomustab oma õppimis- ja keerulisusaste.
Teadmiste liigid

Need kolm teadmiste liiki on:
• faktilised teadmised,
• protseduuriteadmised,
• ühitatud teadmised.
Faktilised teadmised
Faktilised ehk faktiteadmised on teadmised konkreetsetest tõsiasjadest. Faktilised teadmised ei saa reeglina olla vaidlusküsimuseks. Sageli koosnevad ühe inimese faktilised teadmised reast
"väidetest".
Tegemist võib olla isoleeritud väidetega, nt:
- bensiin on lenduvate süsivesinike segu;
- raua erikaal on 7,6;
- Mont Blanc on 4812 m kõrgune;
- paariskaevik sobib kahele laskurile üheaegselt laskmiseks.
Aga faktiteadmised võivad hõlmata ka mitut omavahel seotud
väidet, mis ühtekokku moodustavad juba põhjalikumad teadmised
mingi teema, nt bensiini kohta:
- bensiin on autokütus,
- bensiini saadakse toornaftast,
- bensiinil on iseloomulik lõhn,
- bensiin on kergesti süttiv.
Ka kaevikunäidet võib sarnasel moel edasi arendada:
- paariskaevik on sobiv laskmiseks kahele laskurile;
- paariskaevik on u 2 m pikk;
- paariskaevik on u 0,5 m lai;
- paariskaevik on nii sügav, et inimesed saavad selles püsti
seista, toetades küünarnukke kaeviku servale;
- paariskaevikule võib teha rinnatise ja katte jne.
Kõik eeltoodud väited on paariskaevikut kirjeldavad faktid, mis
üheskoos annavad selgema pildi käsitletavast teemast.
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Kujuteldav
mudel

Sellised pildid võivad olla sedavõrd üksikasjalikud, et neid võib
õppimise seisukohast mõista tervikuina. Terviku moodustab seejuures omavahel seotud väidete kogum, mis omakorda moodustab
nõndanimetatud "kujuteldava mudeli".
Faktilised teadmised võivad seega olla nii lihtsad kui keerukamad. Uusi omandatud faktilisi teadmisi säilitatakse mälus ja ajus
toimuva omamoodi ringliikumise käigus kasutatakse neid hiljem
taas uute faktiteadmiste õppimisel. Uus õpitav teave seostub eelnevalt õpituga ning sel moel õpitakse paremini ja kiiremini.
Seetõttu tuleb enne õpitava teema kallale asumist kindlustada, et
õppur teaks midagi selle teemaga seonduvat, mis võimaldaks
seoste tekkimist. Näiteks teoreetiliste teadmiste omandamine
paariskaevikust muutub lihtsamaks, kui õppur juba teab midagi
kaevamisest, labida kasutamisest, rohukamara eemaldamisest ja
välikindlustustöödest üldiselt. Põhimõtteks, millest lähtuda, on
seejuures seoste loomine varem õpitu ja uute õpitavate teadmiste
vahel.
Nagu näha, on faktiliste teadmiste puhul sageli tegemist päheõpitava teabega, mida võib korrata täpselt selgeks õpitud kujul. Teiste sõnadega, faktilised teadmised on õpitu vastamiseks küsimusele "mis?".
Protseduuriteadmised
Protseduuriteadmised on sügavamad ja keerulisemad teadmised
mingist teemavaldkonnast. Protseduuriteadmised on kombinatsioon ülesannete lahendamisel kogutud teabeosadest. Ühesõnaga,
protseduurilised teadmised on õpitu vastamiseks küsimusele
"kuidas?" ja sellest tulenevalt moodustavad reeglid protseduuriteadmiste tähtsaima osa.
Reeglid tuginevad sageli eelduse-tegevuse põhimõttele. Eelduse
asemel võib siinkohal kasutada ka sidesõna "kui" ja tegevuse
asemel sõna "siis", nagu on tehtud alljärgnevates näidetes:

Näited

"Kui sa tahad mikrolaineahjus kartulit küpsetada, siis tuleb kartul
ahju panna ja ahi 6 minutiks sisse lülitada" või
"Kui sa tahad autot käivitada, tuleb sul torgata võti süütelukku,
kontrollida, kas auto on vabakäigul, vajutada sidur alla ja pöörata
võtit. Kui mootor käivitub, tuleb võti lahti lasta ja kergitada aeglaselt jalg siduripedaalilt, teise jalaga samal ajal gaasipedaalile
vajutades".
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Nagu näha, läheb seejuures tarvis hoopis põhjalikumat arusaama
nähtuste omavahelistest seostest kui faktiliste teadmiste puhul.
Protseduurilised teadmised lähevad sujuvalt üle õpivaldkonnaks
"oskused", mis hõlmab omavahel haakuvate reeglite kogumit.
Ühitatud teadmised
Ühitatud teadmiste puhul on tegemist komplekssete teadmistega
mingist konkreetsest teemast, kusjuures sellised teadmised on
põhjalikumad kui faktilised ja protseduurilised teadmised.
Nimetus "ühitatud teadmised" tuleneb sellest, et tegemist on teadmistega, mida saab kontekstist välja tõsta, üle kanda, kombineerida, seostada ning kasutada teistes olukordades kui õppimise ajal
tutvustatud olukorrad.
Näitena ühitatud teadmistest võib tuua alljärgneva olukorra.
Kaks sõdurit on määratud luurepiilkonda, et teha kindlaks, kui lai
on voolav veekogu (vt joonist).

Veekogu vastaskaldal, otse kalda ääres, kasvab puu. Esimene
sõdur võtab koha sisse otse puu vastas, misjärel teine sõdur liigub
piki veekogu serva edasi, kuni nurk sõdurit ja puud ühendava
joone ja sõduri liikumisteed tähistava kujuteldava joone vahel on
täpselt 45° (8-00 nurgamõõdujaotistega kompassiskaalal).
Nüüd jääb üle vaid mõõta ära vahemaa kahe sõduri vahel, misjärel faktilised teadmised täisnurksetest võrdhaarsetest kolmnurkadest ja protseduurilised teadmised kompassi kasutamisest nurkade mõõtmisel ongi juhatanud meile kätte õige lahenduse. Seejuures on tingimuseks, et ülesande lahendaja peab teadma, millises mälusopis asuvad tema faktilised teadmised geomeetriast, ja
oskama õiget teavet mälust jälle välja võtta ning samal ajal peab
ta oskama näha seost geomeetria ja antud ülesande vahel.
Teisisõnu, tegemist on õpituga vastamiseks küsimustele "miks ja
milleks", mispuhul teadmisi lihtsatest matemaatilistest seostest ja
protseduuridest tuleb kasutada hoopis teistsuguses kontekstis kui
õpiprotsessi ajal.

Oskused
Oskuste all mõistetakse seda, kui inimene ilma pikemalt mõtlemata oskab midagi teha või kui ta oskab kõnealust toimingut sooritada, ise samal ajal mõeldes, mida ta teeb.
Oskused muutuvad pärast korduvat harjutamist automaatseks. Nii
on lood näiteks paljude motoorsete sõjaväeliste oskustega. Mõnel
teisel puhul tuleb aga teadlikult mõelda sooritatava tegevuse üle.
Esimeste oskuste näiteks võib tuua järgnevad tegevused:
- jalgrattaga sõitmine,
- autojuhtimine,
- relva kontrollimine,
- lugemine.
Selliste oskuste hulka, mis nõuavad põhjalikumat mõttetööd, kuuluvad näiteks:
- direktsiooninurkade määramine kaardil,
- suurtüki tõste- ja suunanurkade arvutamine, lähtudes kaugusest ja tuulest.
Enamus oskusi eeldab teatud teadmiste taset. Kui meil tuleb õppida lugema, hääldama ja kirjutama sõna "kaitsevägi", eelneb tulemuse saavutamisele ajavahemik, mille jooksul on oluline meelde
jätta tähtede nimed, hääldus ja kuju. Seega on tähtis ennekõike
asjakohaste faktiliste ja võib-olla ka mõningate protseduuriliste
teadmiste kasutamine.
Sedamööda, kuidas inimene harjutab, hakkab ülesande sooritamine kulgema üha sujuvamalt ja kogenud lugeja jaoks toimub
lugemisprotsess juba täiesti automaatselt. Kogenud lugeja on
jõudnud juba niikaugele, et kogu tema tähelepanu on suunatud
teksti sisule ja mõttele. Lugemisprotsessist on saanud oskus.
Relva ülevaatamise alguses tuleb kasutada protseduuriteadmisi, et
jätta meelde erinevad liigutused. Liigutused jäävad paremini
meelde, kui sõdur on aru saanud, miks liigutuste järjekord on just
selline nagu see on. Hiljem, kui relva on juba mitu korda kontrollitud, on sellest saanud oskus.

Hoiakud
Isiku hoiak on väljendus sellest, et kõnealune isik on igal ajal
valmis reageerima mingil kindlal moel. Hoiak on hinnangu väljund ja sellel on emotsionaalne varjund.

Näide

Tegemist võib olla hoiakutega üldist laadi teemade suhtes,
näiteks:
- religioon,
- poliitika,
- vabadus aborti teha,
- keeleseadus, jne.

Näited

Samuti võivad hoiakud olla seotud vastutustundega igapäevastes
tegemistes, nt vastutusega seoses:
- tööga,
- väljaõppega üksuses,

- ülematega, jne.
Eeltoodud näidete puhul pole tegemist hoiakutega, mille õppimine on eesmärk omaette. Need on näited isiklikest püsivatest suhtumistest, millel pole mingisugust seost õppimisvaldkonnaga
"hoiakud", vaid mis tekivad enam-vähem automaatselt inimese
noorukieas, igapäevaelus, töökeskkonnas jne. Neid hoiakuid mõjutab peamiselt keskkonna tajumine praktikas pikema aja vältel,
nt üksustes ringiliikumine ning kõnealuse keskkonna argimeeleolu ja -õhkkonna tunnetamine. Näiteks peab kogenud õpetaja
meeles pidama, et nooremad ja kogenematud õpetajad kasutavad
teda sageli eeskujuna, matkides või lausa täielikult jäljendades
kõnealuse õpetaja käitumist.
Hoiakud kui
Õppeolukorras on siiski oluline tegeleda ka õpivaldkonda kuuluõppimisvaldkond vate hoiakutega. Sellised hoiakud hõlmavad õppurite suhtumist
ainesse, mida nad õppima asuvad. Teadmistest ja oskustest jääb
väheseks, sest need näitavad ju ainult seda, et õppurid midagi
teavad ja oskavad, kuid ei anna kinnitust sellest, et nad ka kasutavad õpitud teadmisi ja oskusi, kui selle järele tekib tarvidus.

Kinnistunud
hoiakud

Sageli piisab vaid asjaolust, et õppides kasvavad teadmised, et
õppurite hoiak teema suhtes muutuks positiivses suunas, nii et
õppuritel tekib tahtmine õpitut ka igapäevaelus kasutada. Sellest
sünnib aga soov kõnealuse teema kohta veelgi enam teadmisi
omandada, misjärel tung õpitut kasutada kasvab veelgi jne. Teadmiste ja hoiakute tekitamise vaheldumine õppeolukorras on oluline saavutamaks üha keerulisemaid eesmärke mõlemas valdkonnas.
Kui õppurid ei soovi õpitut kasutada, on tegemist puuduliku positiivse hoiakuga aine või kasutusvaldkonna suhtes.

Sellepärast on oluline, et õpetaja tekitaks õppurites sellise "hoiakulise valmiduse", et õppurid ilma pikemalt mõtlemata suhtuvad
positiivselt õpetatavasse ainesse ning on valmis seda heaks kiitma
ja kasutama.
Sel moel saab uutest oskustest osa õppurite isiklikust tegutsemisvalmidusest, ja kui see on saavutatud, on õppimine olnud edukas.
Nõndasama nagu teiste õpivaldkondade puhul, on ka hoiakute
puhul mitmesuguseid tasandeid, mille poole õpetades püüelda.
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Õppimise definitsioon
Definitsioon

mis"Kogemuse vahendusel kujunevad püsivad muutused käitumisviisides."

Käitumine

Käitumise all mõistetakse kõike, mida inimene oma ümbritseva
suhtes "teeb ja ütleb", seega hõlmab käitumine tegevusi, miimikat, žeste ja keelt.

Püsivad
muutused

Lühiajalised käitumislaadi muutused, nagu näiteks pärast alkohoolsete jookide tarbimist, ei tulene õppimisest. Teisest küljest ei
tähenda kestvad muutused tingimata, et tegemist oleks igaveste ja
lõplike muutustega, sest inimene võib unustada, mida ta on õppinud. Õpitu on seega enam-vähem kinnistunud.
Samas ei põhjusta kõiki kestvaid muutusi käitumises sugugi mitte
õpiprotsessid. Eelmainitud inimorganismi kasvuprotsessid ilmnevad samuti kestvate muutustena inimese käitumises, näiteks
puberteedieas, kuid on seejuures suhteliselt sõltumatud keskkonnast. Loomulikult ei saa väita, et tegemist oleks õpiprotsesside
tulemusel toimunud muutustega, kui inimese käitumine muutub
püsivalt mingi puude, näiteks ajukahjustuse tõttu.

Kogemused

Isiklike kogemuste all mõistetakse väliseid ja sisemisi elamusi.
Välised elamused on seotud meeleliste mõjutustega, siseelamused
toimuvad ajuprotsessidena (mõttetegevus). Tavaliselt toimub
õppimine ühtaegu nii väliste kui seesmiste elamuste tulemusena,
kuna välised elamused kutsuvad sageli esile seesmisi elamusi.

Aktiveerimine

Elamusi saab esile kutsuda aktiveerimise teel, esitades õppuritele
ülesandeid, mis nõuavad õppuritelt konkreetset tööd mingi materjali kallal või selle töötlemist. Mida rohkem õppureid õpetamisprotsessi vältel aktiveeritakse, seda parem. Mõistagi ei saa siinkohal rääkida ainuüksi füüsilisest aktiveerimisest, vähemalt sama
oluline on ka vaimne tegevus, mille käivitavad väljakutsed, millega õpetaja järjepidevalt õppureid vastandab, esitades neile küsimusi, algatades arutelusid ning kõigi õppurite osalemist nõudvaid
ülesannete lahendamise protsesse. Raamatu järgmistes peatükkides kirjeldatakse nn aktiivsuspõhimõtet põhjalikumalt.

j
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Õpetamise definitsioon
Mõistete "õpetamine" ja "õppimine" omavahelist suhet võib
vaadelda kui põhjuse-tagajärje suhet, kuna õppimine toimub
sageli õpetamise tulemusena.
Seega võib õpetamist vaadelda kui protsessi, mille käigus püütakse õppurile luua võimalikult soodsad tingimused õppimiseks.
— — —

'

s,

Definitsioon

"Organiseeritud koostöö õpetaja ja õppuri vahel ning õppurite
vahel, mille üldeesmärgiks on, et õppurid saavutavad kehtestatud
õpieesmärgid."

Koostöö

Õpetaja juhib koostööd, milles osalevad kõik, sest koostöö tähendab ühiseid pingutusi ülesannete lahendamiseks ühisel jõul.
Teiste sõnadega, õpetamine tähendab kõigi osapoolte ühendatud
jõupingutusi selle nimel, et sooritada ülesanne, mis seisneb õppurite eesmärgi saavutamises. Õpetaja ülesandeks on seega olla
õppuritele teel eesmärgi poole toeks, aga ka õppurid peavad abistama nii õpetajat kui üksteist.
Seega on õppimine ja õpetamine omavahel tihedalt seotud, kuna
õppimist võib vaadelda kui eesmärki ja õpetamist kui vahendit
või meetodit selle eesmärgi saavutamiseks.
Õppimine on teisisõnu see, mis toimub õppuri peas ja kesknärvisüsteemis. Õpetamine seisneb organiseeritud tegevustes, mille
algatab õpetaja, et võimaldada õppuril ainestikku omandada ja
pikaajalisse mällu talletada, kust seda vajadusel jälle kasutada
saab. Kui see on aset leidnud, võib kinnitada, et õpetamine on
aidanud kaasa sellele, et õppur on midagi juurde õppinud.
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Õppimise tegurid
Õpetaja peab looma olukordi, mis tagavad õppimise toimumise
õppurites. Seejuures tuleb pöörata tähelepanu mõnedele teguritele, mis, nagu kogemused on näidanud, määravad, kas õppimine
üleüldse leiab aset või mitte, või millel võib olla tõhustav mõju
õppimistulemusele. Siinkohal võib rääkida:
• õppimise tingimustest ja
• õppimist soodustavatest teguritest.
On kaks tingimust, mis peavad olema täidetud, et õppimine saaks
toimuda. Õppuritel peab olema soov kõnealust teemat õppida ja
nad peavad olema võimelised haarama ja mõistma seda, mida
õpetaja neile ütleb ja näitab, nii nagu õpetaja seda kavatses. Neid
tingimusi käsitleme põhjalikumalt edaspidi, rääkides motivatsioonist ja tajust.
Peale nende kahe tingimuse on veel rida tegureid, mis aitavad
kaasa õppimise tõhususele ja kindlustavad võimalikult vähese
unustamise. Neid asjaolusid on kirjeldatud alapeatükis "Õppimist
soodustavad tegurid".

Motivatsioon
Nii nagu hobust ei saa sundida jooma, vedades looma rakmeidpidi veeküna juurde, ei saa ka inimesele õppimist peale suruda.
Hobune joob ainult siis, kui tal on janu, ehk siis, kui ta tunneb
vajadust vee järele.
Kui inimesel või loomal on millegi järele vajadus, püüab ta seda
vajadust rahuldada. Kui hobune tunneb janu, üritab ta ise leida
midagi joodavat ja seda ka juhul, kui veekünale on raske ligi
pääseda.
Väljendit "motiveeritud olema (millegi tegemiseks)" kasutatakse
siis, kui kõnealune isik oma tegevusega (käitumisega) püüab
rahuldada mingisugust vajadust.
Õppurite positiivne hoiak kaitsejõududes oluliste ainevaldkondade õppimise suhtes on õpetamise seisukohast otsustava tähtsusega. Kui sellist hoiakut ei ole, peab õpetaja püüdma seda õppurites
arendada, tekitades neis vajaduse õppida just väljaõppes sisalduvaid teemasid. Teiste sõnadega peab õpetaja püüdma õppureid
motiveerida.
Termin "motivatsioon" on ühisnimetajaks mõistetele "vajadused",
"tegutsemismotiivid", "tegutsemispõhjused", "ajendid" jne. Motiveeritud inimene on omamoodi "laetud" olekus, millest võib vai-
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landuda mingisugune toiming, sest motiive võib vaadelda ka
liikuma panevate jõududena, mis käivitavad inimese käitumise.
Sõnapaari "motiveeritud olema" kasutatakse sageli - j a õigusega
- vaheldumisi sõnadega "tahtma" ja "vajama".
Õppuritel, kellel puudub igasugune motivatsioon, on väga madal
tähelepanuvõime. Nende mõtted on laiali ja nad mõtlevad millestki muust, nii et nende õpetamisest pole vähimatki kasu. Õpetaja
räägib kurtidele kõrvadele. Sellises olukorras võiks õpetaja oma
töö samahästi kui pooleli jätta.
Motivatsiooni
puudumine

Nii mõnigi kord muutuvad õppurid tunni ajal korduvalt vaimselt
äraolevaks. Motivatsioon õppetöös osalemiseks pole ehk piisavalt
kõrge ja õppurid rändavad oma unistustes hoopis mujale. Kõigile
õpetajatele tuleb selline olukord tuttav ette ja nad peaksid olema
suutelised tähelepanu hajumist kiiresti märkama, pannes tähele
õppurite haigutusi, äraolevaid näoilmeid, jutuajamisi kõrvalistujatega või tegelemist asjasse mitte puutuvate toimetustega.
Aega, mil õppurid on vaimselt eemalolevad, on mõistagi raskem
tähele panna, ehkki mõnede õppurite puhul võib selline äraolek
venida päris pikaajaliseks.

Motivatsiooni
alalhoidmine

Seetõttu on motivatsiooni tekitamine ja säilitamine kogu tunni
vältel üks õpetaja suurimaid ülesandeid. Õppuritel, keda motiveeritakse mitu korda, on tavaliselt märkimisväärselt kõrgem tähelepanuvõime kui õppuritel, keda motiveeritakse ainult alguses.
Õppureid saab motiveerida, korraldades õppetöö nii, et õppurid
tunnevad, et see vastab nende võimetele. Lisaks sellele peab
õpetamine:
- olema mõtestatud ja kasulik,
- olema nii aktiveeriv kui vähegi võimalik,
- võimaldama õppuritel võimalikult hästi rahuldada oma saavutussoovi.
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Motivatsioon saavutuste kaudu
Nagu järgmistest peatükkidest selgub, mõjub selge ja üheselt
mõistetav eesmärk juba iseenesest motiveerivalt. Õppurid mõistavad eesmärki ja see on eesmärgi vastuvõetavaks tunnistamise
üks eeldusi. Ainult juhul, kui õppurid eesmärgi omaks võtavad,
annab õpetamine häid tulemusi.
Vajadused
tuleb luua

Lisaks sellele peab õpetaja püüdma "oma kaupa" tutvustuse käigus "maha müüa", nii et õppurites tekiks vajadus õppida nimelt
seda, mis on õppe-eesmärk.
Samuti peavad õppurid enne õppe algust tundma kasutatavaid
vahendeid ja meetodeid ning eelistatavalt need ka heaks kiitma.
Juhul kui õppuritele jääb mulje, et neil avaneb võimalus osaleda
huvitavas ja vaheldust pakkuvas õppeprotsessis, mis nõuab neilt
koostöövõimet, leidlikkust ja iseseisvust, on enamus neist sedamaid nõus asjaga pihta hakkama.
Kui õppuritele jääb aga risti vastupidine mulje, peab õpetaja hoolikalt kaalutlema, kuivõrd tal on võimalik õppuritele vastu tulla ja
õppurite võimalikke soove arvesse võttes õppeprotsessi kohandada. Õppurite soovidele tuleb vastu tulla sedavõrd, kuivõrd see on
ilma õppe-eesmärki mõjutamata praktiliselt võimalik.
Ainult väga kogenud õpetajad on võimelised muutma kohapeal
oma õpetamismeetodeid. Seepärast oleks õpetajal soovitatav uute
meetodite ja vahendite kasutuselevõtmisega oodata kuni järgmise
tunnini.
Kui vähegi võimalik, tuleks püüda tulla vastu soovidele, mis
annavad tunnistust huvist ja pühendumisest õppetöös. Mõistagi
esitab see õpetajale üsna suuri nõudmisi ja eeldab lisaks ka head
koostööd õpetaja ja õppurite vahel.

Väline ja sisemine motivatsioon
Liigestus

Motivatsiooni võib jagada väliseks ja sisemiseks motivatsiooniks.
Välise motivatsiooni all mõistetakse olukorda, kus õppur teostab
mingeid toiminguid selleks, et saada tasu. Uurimused näitavad, et
peaaegu iga toimingut on võimalik õppida, kui seejärel saadavat
tasu peetakse piisavaks. Oma igapäevases kõnepruugis kasutame
välisele motivatsioonile viidates mõnikord sõna "präänikupõhimõte".
Sisemine motivatsioon tuleneb isiklikust rahulolust, mida inimene kogeb ülesannet õigesti lahendades või tajudes, et ta oskab
midagi, mida ta varem ei osanud. Õppurid teevad tööd, sest see

meeldib neile. Õpetaja peaks püüdma õhutada ennekõike õppurite
sisemist motivatsiooni, kuigi sageli on õppetöö alguses õpetaja
võimuses just välise motivatsiooni stimuleerimine.

Väline motivatsioon
Välise motivatsiooni kohta leidub meie igapäevaelus rohkesti
näiteid. Näiteks sõdur, kes kutsutakse rivi ette, et teda tubli töö
eest kiita, või kes saab oma saavutuste eest linnaloa. Tasustuse
ootus mõjub igal juhul motiveerivalt.
Välise motivatsiooni puuduseks on oht, et õppurite huvi koondub
rohkem tasu saavutamisele kui õppetöö sisule. Kui väljaõppes
muutub valitsevaks tasustamissüsteem, kalduvad õppurid töötama
õpetaja tunnustuse nimel, selle asemel et püüelda aine sisu põhjaliku valdamise poole. Õppurid keskenduvad õpetaja signaalide
tõlgendamisele ja on rahul, kui õpetaja paistab olevat rahul; õpetaja tegeleb seejuures põhiliselt tulemuste hindamisega ja nende
õppurite tasustamisega, kes saavutavad häid tulemusi.
Seega on õppurite tähelepanu koondatud rohkem lõpp-produktile
kui õppetöös läbiviidavatele tegevustele. Selline olukord võib
mõjuda halvasti õppuritevahelisele koostööle, kuna õppurid hakkavad omavahel võistlema, püüdes võita rohkem õpetaja tunnustust. Mõned õppurid kipuvad hoopis "omapäi" tegutsema.
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Väline motivatsioon

Tunnustusmotiiv

Õpetaja ja teiste õppurite
kiitus ning tunnustus

Materiaalne
motiiv

Isiklikud eelised või
tasustamine raha, aja
või vabaduse kujul

Sisemine motivatsioon
Sisemine motivatsioon tekib näiteks õppetöös, kus õppurid tahavad ülesannet lahendada lihtsalt sellepärast, et neile see meeldib,
sest ülesanne ise on põnev ja huvitav.
Laste mängud ja täiskasvanute hobid on heaks näiteks sisemisest
motivatsioonist igapäevaelus.
Sisemise motivatsiooni tekkimise eeltingimuseks on sobiv tasakaal õppurite eelduste ja ülesannete raskusastme vahel. Õppu-
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ritele tuleb esitada õpiväljakutseid, mis ei käi neile üle jõu, kuid
ei mõju ka liiga lihtlabastena.
Kõiki inimesi mõjutavad uudishimu ja saavutusmotiiv, mis
vallandavad alljärgnevad kõigile tuttavad reaktsioonid:
• vajadus kasutada ära oma võimalusi, nt võimalusi oma teadmisi täiendada, ümbritsevat maailma uurida ja täiesti uusi asju
luua;
• hirm mitte vastata teiste ootustele;
• tung oma saavutusi parandada, karjääri teha jne.
f

Uudishimumotiiv
Sisemine
motivatsioon

Saavutusmotiiv

Tung teada saada,
end täiustada ja täiesti
uusi valdkondi uurida
Kartus mitte olla
piisavalt hea, püüd oma
tulemusi parandada jne

Kui käitumist juhib sisemine motivatsioon, on eeltoodud motiivid
ülekaalus, ja seepärast peab õpetaja kavandama olukordi, mis:
- äratavad üksikisiku uudishimu,
- ergutavad tema tegutsemistungi ja
- tõotavad rahuldada tema soovi ennast arendada.

Motiivivahetus
Sageli peab õpetaja lähtuma nn motiivivahetusest, mispuhul inimene alustab mõnda tegevust mingi kindla motiiviga ja hiljem
jätkab seda juba hoopis teise motiiviga, mis varem oli ebaoluline
või puudus täielikult.
Motiivi
muutmine

Näiteks võib õppur ennast kursusele registreerida välise motivatsiooni mõjul, lootes kursuse läbimisel saada rohkem tunnustust,
suuremat vastutust, kõrgemat palka vms. Kursuse jooksul süveneb õppur teemasse ning talle avanevad ehk tema jaoks seni
tundmatud ja äärmiselt huviäratavad valdkonnad, mis motiveerivad teda erialaseid uuringuid jätkama. Tasapisi muutub esialgne
väline motiiv ja peale jäävad hoopis tugevamad sisemised motiivid.
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Õpetaja võib kursuse alguses tihtilugu kasutada välist motiivi ja
seejärel püüda aega kaotamata samm-sammult kasvatada sisemist
motivatsiooni, valmistades ette ja viies ellu õpiolukordi, mis on
õppuritele meelt mööda ja neile väljakutseks.

Taju ehk pertseptsioon
Kõik inimesed tajuvad asju erinevalt. Kui meie meeled püüavad
kinni mingi ärrituse, saadetakse sellest ajju signaalid, mis ajus
töödeldakse ümber vaimseks elamuseks. Seda protsessi kutsutakse tajuprotsessiks ja alljärgneval joonisel on seda kujutatud
skemaatiliselt.
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Asjaolu, et üks inimene võib tajuda sama ärritust teistest erinevalt, on seotud ajus toimuvate töötlusprotsessidega. Kuna inimeste taust muljete töötlemiseks on erinev, on ka elamused erinevad.
Kui inimene, kes on läbinud esmaabikoolituse, kuuleb sõnapaari
"püsiv küliliasend", näeb ta kohemaid vaimusilmas kõnealusesse
asendisse pandud isikut, samal ajal kui mõnel teisel inimesel,
kelle aju "töötlemisruumis" puudub sellekohane teave, pole õrna
aimugi, millega on tegemist.
Suur osa ajus toimuvate vaimsete protsesside erinevustest on seotud nõnda lihtsate teguritega, nagu seda on meie kogemused ja
vanus. Enamus täiskasvanuid tavatseb tihtipeale muiata laste tõlgenduste üle täiskasvanute vestlustest.
Inimeste ootustel, suhtumisel, isiklikul arenguastmel ning füüsilisel ja psüühilisel hetkeseisundil on taju seisukohast eriline tähtsus, nagu näitab ka alljärgnev joonis.

Joonisel kujutatud neli inimest saavad igaüks oma elamuse ühest
ja sellestsamast inimesest, sest nende eeldused nägemismeele
kaudu saadud muljete töötlemiseks on erinevad.
On ilmselge, et taju on õppimise seisukohast oluline. Mida paremini õpetaja tunneb õppetöös osalejate aistingute töötlemise
organite sisu, seda paremini oskab ta sellest lähtudes kohandada
oma teabe edastamise mooduseid. Teisisõnu, õpetuse sobitamine
õppurite rühmaga eeldab õppurite eelduste head tundmist.
Selgitades mõnda põhimõtet või muud selletaolist, peab õpetaja
olema suuteline oma selgitust mitme erineva näite abil näitlikustama.
Tavaliste inimeste viis ümbritsevat maailma kogeda põhineb
kahel reeglipärasusel. Õpetaja peab neid kahte reeglipärasust
tundma ja õpetades silmas pidama.
Vaata järgmist joonist. Mida sa sellel näed?

Enamus inimesi väidaks sellele küsimusele vastates, et nad näevad kahte nägu, millest üks on rõõmsailmeline ja teine torssis.
Hoolimata sellest, et tegelikult on tegemist ainult joonte ja mitte
nägudega.
Kui järgmisena pärida, kas joonisel kujutatud nägude silmad
mõjuvad erinevalt, kostaks enamus vastajaist, et vasakpoolse
isiku silmad paistavad naeratavat, kuid parempoolse isiku silmad
on pahased. Suurem osa inimesi vastaks sellele küsimusele just
nõnda, vaatamata sellele, et need kaks silmapaari on joonistatud
täpselt ühtemoodi.

Inimesed tajuvad tervikut
Miks öeldakse, et joonisel on tegemist kahe erineva näoga? Miks
tajuvad inimesed silmi erinevalt?
Põhjuseks on asjaolu, et inimesed tajuvad tervikut, mis on ka
esimeseks taju reeglipärasuseks.
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Inimene näeb jooni ja ringe, kuid need töödeldakse ajus millekski, mida need kujundid meile meenutavad, nimelt kaheks näoks.
Horisontaalseid jooni näeme me üheaegselt rõõmsa ja torssis
suuga ja kuna me teame, et rõõmsatel inimestel on rõõmsad silmad ja pahastel inimestel pahased, sisaldavad lihtlabased horisontaaljooned meie jaoks seda elamust.
Meie eelnevad teadmised töötlevad alateadlikult jooniseid. Me
lisame ise puudujääva informatsiooni, nii et see sobiks meile
tuttava tervikuga.
Kokkuvõtteks võib tõdeda, et inimesed tajuvad tervikut. Inimesed
pole sugugi passiivsed andmete vastuvõtjad, nad töötlevad ja
täiendavad meeleelundite mõjutusi, et luua olukorrast neile
arusaadav tervik.
Seetõttu peaks õpetaja pakkuma oma õppuritele tervikuid.
Terviklikkusenõue kehtib nii verbaalsete tervikute (sõnapiltide)
puhul, milleks on kujundlikud ja väljendusrikkad näited, kui
visuaalsete tervikute puhul. Kasutatavad näited peavad pärinema
õppurite maailmast, siis toetavad nad just seda õpetuse aspekti,
mida soovitakse rõhutada.

Inimesed taipavad struktuurselt
Vaata alljärgnevat joonist.

Nüüd vasta kiiresti, kui palju tuletikke on pildi vasakul poolel ja
kui palju paremal poolel. Meil kulub vaid silmapilk, et kindlaks
teha, et paremal pool on kuusteist tikku. Vasakul pool asuvate
tikkude arvu määramine võtab rohkem aega.
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Kahe pildi vaheline erinevus seisneb mõistagi selles, et parempoolsed tikud on paigutatud korrapäraselt. Need tikud on struktureeritud meie jaoks tuttava põhimõtte järgi ja seetõttu suudame
pikemalt mõtlemata öelda, kui palju neid on.
Vasakpoolseid tikke on raske lugeda, sest nende paigutuses
puudub struktuur.
Äsjakirjeldatud joonis näitlikustab teist taju põhimõtet ehk
reeglipära, mille järgi inimesed mõistavad struktuure.
Järeldus

Seega tuleb õppuritele luua olukordi, milles tegevusi viiakse läbi
sellisel moel, et olukorra terviklikkus on kergesti mõistetav.
Õpetaja peab, teiste sõnadega, kandma hoolt selle eest, et õppuritel tekiks konkreetne ettekujutus, mida erinevate tegevustega
tahetakse saavutada. Lisaks tuleb luua eesmärgist lähtuv selge ja
seostatud struktuur, et õppurid saaksid ülevaate, milleni neid
viivad konkreetsed õpitegevusedja kuidas on erinevad tegevused
seotud lõppeesmärgiga, ning selge ettekujutuse, kui kaugel mingil
konkreetsel hetkel ollakse eesmärgi saavutamisest.
Mõlemaid põhimõtteid käsitletakse ka seoses õpetuse ettevalmistamise ja läbiviimise kirjeldamisega.
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Õppimist soodustavad tegurid
Motivatsioon ja taju on, nagu eespool mainitud, õppimise toimumise eeltingimusteks.
Järgnev kirjeldus käsitleb rida õppimist soodustavaid tegureid.
Need tegurid aitavad tagada, et õppimine annab
- võimalikult häid tulemusi
- võimalikult lühikese aja jooksul,
- võimalikult väheseid ressursse kasutades,
- võimalikult vähese unustamisega.
Tegurid on alljärgnevad:
• teadmised oma saavutustest,
• koostöö õpetaja ja õppuri vahel,
• seostatus ja struktuur,
• positiivne ülekanne.

Teadmised oma saavutustest
Kriitika

Teadmised oma saavutustest soodustavad õppimist, sest seeläbi
motiveeritakse õppurit oma pingutusi jätkama. Seega mõjub õppimisele ergutavalt, kui õppur saab teada, kas ta on reageerinud
õigesti või valesti ja kas ta on teinud edusamme. Õppimise ajal
tuleb edusamme (tulemusi) alati tähele panna ja õppureid nendega tutvustada. Kõik, kes on tegelenud spordiga, teavad, mida see
tähendab.
Kaitsevägedes on palju õppeaineid, mille puhul võib saavutada
paremaid tulemusi, kui õppureid sedamööda, kuidas õpetamine
edeneb, tulemustega kursis hoitakse. Näiteks laskeharjutuste ja
füüsilise treeningu puhul on tavaline, et tulemused riputatakse
üles, nii et õppuritel on võimalik neid näha. Ometi on tegelikult
veel palju teisigi aineid, kus õppimine paraneks, kui järgitaks
sama põhimõtet.

Õpetaja ja õppuri koostöö
Kõmmunikatsioon

Oppeolukorda iseloomustab ka õpetaja ja õppurite vaheline kommunikatsioon ehk suhtlemine. Suhtlemise kaudu kindlustab õpetaja, et osa tema teadmistest kantakse üle õppuritele ja talletub
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õppurite mällu. Seepärast on tähtis, et õpetaja koos õppuritega
pööraks tähelepanu kommunikatsiooniprotsessile.
Kõige tõhusam on õppimine siis, kui tegemist on kahepoolse
kommunikatsiooniga. Sellest räägime pikemalt õpetamismeetodite käsitluses, kuna erinevus suhtlusviiside vahel kajastab üht
olulisemat erinevust eri meetodite vahel.
Pedagoogiline
miljöö

Õpetaja peaks ka tekitama usaldust omaenda isiku suhtes ja
looma hea pedagoogilise miljöö. Selle saavutamiseks peab õpetaja võtma oma õppureid tõsiselt, kuulama, mida õppurid ütlevad,
olema aus ning andma neile vabadust ja võimaluse vastutada oma
õppimise eest. Samal ajal peab õpetaja isiklikult mõistagi olema
nii erialaselt kui pedagoogiliselt pädev.
Õpetaja käitumisviis on paljuski tulevaste õpetajate (nt seersandiõppurite) käitumisele eeskujuks. Kogemusteta õpetajad kalduvad
õpetama nii, nagu neid ennast on õpetatud.

Eeskuju

Seetõttu peavad eriti vanemad ja suurema kogemusega õpetajad
suhtuma oma töösse austusega. Õpetajat nähakse eeskujuna ning
tema häid külgi ja paraku ka halbu harjumusi jäljendatakse.

Positiivsed ja negatiivsed meetmed
Nagu eespool mainitud, mõjutab motivatsioon õppimist. Kui
õpetaja oskab muuta õpetuse õppuritele köitvaks, näiteks tunnustades õppuri varaseid saavutusi kõnealuses aines, on õppur juba
ette aktiivsest osalemisest huvitatud (motiveeritud). Õpetaja on
kasutanud positiivset meedet.
Kui õpetaja aga sunnib õppurit osalema õppetöös näiteks ähvarduste või karistuste abil, kasutab ta negatiivset meedet.
Präänik ja piits

Positiivseks ja negatiivseks meetmeks on loomulikult tasu ja
karistus ehk präänik ja piits, milleks võivad olla kiitus ja peapesu.
Järgnevalt kirjeldame katset, mille eesmärgiks oli uurida prääniku
ja piitsa mõju õppimisele.
Katse seisnes selles, et neljale ühesuguste eeldustega õppuriterühmale tehti ülesandeks lahendada viis päeva järjest matemaatikaülesandeid. Esimest rühma kiideti, teist laideti. Kolmandat rühma, kes viibis esimese kahe rühmaga samas ruumis, eirati täielikult. Selle rühma saavutusi ei kommenteeritud üldse.
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Neljas rühm (kontrollrühm) töötas kõrvalasuvas õpperuumis,
nende tööd ei kommenteeritud ja nad ei saanud mingisugust
teavet teiste rühmade saavutuste kohta.

Katsepäevad
1. rühm, keda kiideti, tegi oma saavutustes pidevalt edusamme.
2. rühm, kelle saavutusi halvustati, parandas esialgu oma saavutusi, kuid hiljem võis täheldada tulemuste halvenemist.
3. rühma puhul, kellele ei pööratud üldse tähelepanu, tõusis tulemustekõver alguses pisut, kuid hakkas seejärel langema.
4. rühma puhul võis täheldada peaaegu püsivat langust.
Seega näitas katse, et kui õpetaja näitab üles huvi rühma töö
vastu ja kiidab rühma, paranevad tulemused. Kui õpetaja kritiseerib tööd, nõustutakse alguses tema kriitiliste märkustega ja need
virgutavad õppureid oma panust suurendama, kuid kui õpetaja
negatiivse sanktsiooni kasutamist jätkab, kaotavad õppurid huvi,
otsustades, et pingutustest pole niikuinii mingit kasu.
Mis puutub tähelepanuta jäänud rühma, siis loodavad õppurid
algul, et õpetaja tunneb huvi nende töö vastu (seepärast ka kõvera
tühine tõus katse alguses), kui õpetaja aga huvi ei ilmuta, annab
rühm alla ja lepib olukorraga.
Samuti võis täheldada, et kolme ühes ruumis töötanud rühma
vahel tekkis võistlusmoment, mis aitas kaasa sellele, et kõigi
kolme rühma tulemused olid paremad kui kontrollrühmal, kes
töötas üksinda.
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Seostatus ja struktuursus
Mõisted "seostatus" ja "struktuursus" on käesoleva raamatu kontekstis otseselt seotud taju struktuuri ja tervikpilti käsitlevate
"reeglipärasustega".
Õpetaja peab alati püüdma aine loomulikke seoseid õppuritele
selgeks teha, sest sel moel muudab ta aine omandamise õppuritele kergemaks.
Kõigepealt peab õpetaja nii iseendale kui õppuritele selgeks tegema, mis on õpetuse eesmärk. Ta ei pea püüdlema selle poole, et
õppurid teaksid kõike, mida ta ise antud teemast teab. Kui ta seda
üritab, lõpeb üritus sageli sellega, et õppurid ei õpi midagi või
õpivad juhuslikult.
Õpetaja peab õppematerjali kriitilise pilguga läbi vaatama ning
eraldama põhireeglid ja märksõnad, mis kajastavad õppurite väljaõppe eesmärki.
KaNu on Kõrrel 1000 Nurk-ja joonsuuruste vahelist seost maastikul väljendab võrrand
[Kaugus x Nurk =
kus 1 - objekti joonväärtus (m);
n * D
Kõrgus x 1000]
_
'
D - kaugus (m);
1000
n - objekti nurkväärtus (tuhandikud).
Seega on nurk-ja joonsuuruste vahelise seose märksõnadeks
Kaugus-Kõrgus-Nurk.
Mnemotehnika

Seda tehnikat nimetatakse mnemotehnikaks või mnemoonikaks
ehk mälutehnikaks ja see seisneb teadmiste meelespidamiste hõlbustamises seoste abil. Näiteks kui on vaja meeles pidada nurkja joonsuuruste vahelise seose valemit, on kasulik meelde jätta
väljend KaNu on Kõrrel 1000, mis väljendab mnemotehnikas
võrrandit: Kaugus x Nurk = Kõrgus x 1000.

Näide

Mnemotehnikaga on tegemist ka näiteks siis, kui sõdur ise mõtleb
välja meetodi, kuidas oma relva numbrit meelde jätta. Ütleme, et
relva number on DI 224339. Selle numbri saab ta meelde jätta
(tuletada) arvu 49 abil.
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Arv 4 hõlmab relvanumbri esimest kolme ühikut (2 korda 2 on 4
= 224) ja arv 9 kolme viimast (3 korda 3 on 9 = 339). Tähed D ja
I on tähestiku neljas ja üheksas täht.
Eesti keele kolme viimase käände meeldejätmiseks võib kasutada
sõnakombinatsiooni "nina taga" ehk rajav kääne (kelleni?), olev
kääne (kellena?), ilmaütlev kääne (kelleta?), kaasaütlev kääne
(kellega?).
Märksõnadele tuginedes võetakse materjal läbi ning seejuures selgitatakse, kuidas on märksõnad omavahel seotud. Sel moel saab
aine loomulik seostatus õppuritele selgeks.
Suurema osa õppurite jaoks on kõikide üksikasjade äraõppimine
lootusetu ülesanne, kui kõiki üksikasju esitatakse neile ühtviisi
olulistena. Kuid kui õppurid on õppinud selgeks püsikohustused,
juhtub sageli, et alaülesanded (juhul kui need on seostatud) tulevad iseenesest, siis kui neid tarvis läheb.
Kui vähegi võimalik, peab õpetaja aine loogiliselt üles ehitama,
nii et õppuritel pruugib meelde jätta vaid osa materjalist, et selle
põhjal ülejäänu tuletada.
Struktuur

Juhuslikus järjekorras on asju tavaliselt raskem meeles pidada kui
siis, kui need on seatud süsteemi, millest võib lähtuda. Seejuures
on kasu sellest, et mälus talletunud üksikasjad toovad assotsiatsioonide ehk üksteist tingivate seoste kaudu meelde teisi
üksikasju. Materjali süstematiseerimine ja struktureerimine aitab
unustamist ära hoida.
Sedasama struktuursust ja õppematerjali seostamist millegi tuttavaga peabki õpetaja püüdma edendada. Sel moel õpitakse
kiiremini, õpitu jääb paremini meelde ja motivatsioon kasvab.

Ülekanne
Ülekanne toimub juhul, kui inimene tajub erinevate olukordade
sarnasust. Ühes olukorras selgeks õpitut saab teise olukorda üle
kanda ja kasutada, kui mõlemal puhul on tegemist sarnaste tegevustega.
Näide

Autoomanik on aastakümneid sõitnud Volvoga. Siis muretseb ta
endale Mercedese. Soovides pidurdada, otsib ta kohe parema
jalaga üles õige pedaali. Tegemist on positiivse ülekandega.

Näide

Kui autojuht õpib käiku vahetama autos, millel on manuaalne
käigukast, õpib ta käigu vahetamise samm-sammult selgeks, kuni
ta lõpuks ei pruugigi enam käiku vahetades oma tegevusele mõelda. Kuid mis juhtub siis, kui kogenud autojuht peab sõitma autoga, millel on automaatkäigukast? Esialgu kipub kõnealune auto-

juht pahatihti oma vasaku jalaga autopõhjas kobama, püüdes
siduripedaali leida. Sel puhul on tegemist negatiivse ülekandega.

Enamus inimesi, kes on üritanud sõita autoga, mille rool asub
paremal pool, võivad järgmist näidet lugedes äratundvalt noogutada.
Esialgu otsib juht kasutult parema käega käigukangi, kuni ta
lõpuks harjub vahetama käiku vasaku käega. Loomulikult kordub
sama, kui juht, olles pikka aega sõitnud parempoolse juhtimissüsteemiga autoga, peab taas asuma juhtima autot, milles rool asub
vasakul.
Mis puutub õppetöösse, siis nõutakse õppurilt, et ta suudaks märgata sarnasusi ja erinevusi olukorra vahel, milles ta parasjagu
viibib, ja olukorra (olukordade) vahel, milles ta on olnud varem.
Sel juhul on ta võimeline otsustama, millised lähenemisviisid
annavad tulemusi ja millised mitte.
Õpetaja peab püüdma juhtida õppurite tähelepanu asjaolule, et
konkreetse aine raames õpitud meetodeid, põhimõtteid, mõisteid
jne võib kasutada ka teistes olukordades. Mida rohkem õpetaja
seda õpetades silmas peab, seda suuremad on positiivse ülekande
võimalused.
Nagu eespool kirjeldatud, liigitatakse ülekanne positiivseks ja
negatiivseks ülekandeks.
Positiivse ülekande all tuleb mõista neid juhte, kus üks õppimine
soodustab teist. Positiivne ülekanne võib toimuda seoses
alljärgnevate valdkondade õppimisega.
• Reeglid, põhimõtted ja mõisted.
Ühe aine raames õpitud reegleid võib üle kanda ja kasutada
teises aines. Kui õppur on lasketeoorias õppinud helikiirust,
võib ta laskurallüksuses teenides kasutada neid teadmisi, et
arvutada välja relva kaugus, kuuldes laskuja nähes sähvatust
relva suudmel.
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• Teatud oskused.
Kes valdab ühe relva käsitsemist, sellel on lihtsam õppida
samasse relvaliiki kuuluvate teiste relvade käsitsemist.
• Õppuri hoiak.
Õppuri hoiak on uute ülesannete täitmisele asumisel otsustava
tähtsusega. Kui õppur on harjunud igapäevases õppetöös täitma täpsusenõuet, on üsna tõenäoline, et ta teeb seda ka õppustel ja lahingus.
Negatiivne
ülekanne

Negatiivse ülekande all mõistetakse juhte, kus varasem õppimine
pärsib uue asja õppimist. Näiteks juhud, kus mingi õppetunni
jooksul õpitud materjal või osad selle tunni materjalist võivad
mõjuda pidurdavalt mõne teise tunni sisu õppimisele.
Mida suurem on sarnasus nende kahe tunni teemade vahel, seda
suurem võib olla nende vastastikune häiriv toime ja sellest
tulenev õppimist pärssiv mõju.

Näide

Näiteks kui inglise ja saksa keele tunnid toimuvad kohe üksteise
järel, on suur oht, et ühe keele grammatikareeglid kantakse üle
teise keelde ja see pärsib õppimist.
Mida rohkem kaks õpitavat teemat üksteisega sarnanevad, seda
olulisem on, et üks teemavaldkond oleks enne teise teemaga pihtahakkamist põhjalikult selgeks õpitud või et tundide vahele jäetaks piisavalt palju aega.

Õppimisviisid
Õppimine võib toimuda mitmel erineval moel, mille ühiseks
jooneks on asjaolu, et isik, kes peab midagi õppima, teostab teadlikult toiminguid (õppuri aktiivsus) õppimise nimel. See kehtib
nii teadmiste kui oskuste puhul.
Õppeolukorras praktilist tähtsust omavatest õppimisviisidest tuntumad on:
• õppimine katse-eksitusmeetodil,
• õppimine avastuse kaudu.

Õppimine katse-eksitusmeetodil
Nagu nimigi viitab, jõuavad õppurid selle meetodi puhul korduvalt katsetades samm-sammult tulemusele lähemale.
Katsetamine võib toimuda õpetaja juhtimisel, kuid samuti võib
olla tegemist õppuri spontaanse eksperimenteeriva tegevusega
ilma õpetaja osaluseta.
Mõlemal puhul on tegemist järkjärgulise ja süsteemse käitumise
kujundamisega, kuna õppurid loobuvad korduvate katsete käigus
automaatselt mittesihipärastest reaktsioonidest ja vigadest, kuid
jäävad kindlaks õigete reaktsioonide juurde ja õpivad need sel
moel selgeks. Selliste õigete reaktsioonide kogum kujundab uue
käitumisviisi.
Selline õppimisviis on väga levinud igasuguses sõdurite väljaõppes ja sellest õppimisviisist on välja kasvanud mitmed kaitsevägede õpetamismeetodid, mida kirjeldatakse käesoleva raamatu
õpetamismeetodeid käsitlevas osas.
Läbides takistusriba, peab sõdur reageerima õigesti. Iga kord, kui
ta vastandatakse mingi takistusega, reageerib ta sellele mingi
toiminguga. Kui reaktsioon on õige, ei jää ta vastase tule alla ja
võib jätkata. Samuti võib õpetaja õppurile teada anda, et ta sooritas toimingu õigesti, ja võimaldada tal seejärel jätkata.
Kui sõdur reageerib valesti, märgistatakse ta pihtasaanuks ja
edaspidi püüab ta vältida seesugust ebaotstarbekat toimimisviisi.
Õpetaja võib teavitada õppurit tehtud vigadest ja võimaldada tal
seejärel ülesande sooritamist jätkata.
Sel moel eraldatakse samm-sammult kõik valed reaktsioonid ja
õpitakse ära õiged.
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Õppimine avastuse
või probleemilahenduse teel
Avastusvõime

Ka see õppimisviis on aktiivne õppimisviis, kuid erineb eelmisest
viisist selle poolest, et see nõuab õppurilt suuremat mõttetegevust
ja mingis ulatuses avastusvõimet ehk oskust aimata, millised on
erinevate sammude tagajärjed. Olles vastandatud mõne keerulise
ülesandega, kasutame seda lahendades sageli lähenemisviisi, mis
on vastuseks küsimusele: "Mis juhtuks siis, kui ma teeksin
nii...?"
Kui tegemist on lihtsate probleemidega, võib probleemide lahendamise ja katse-eksitusmeetodi eristamine olla raskem. Takistusriba puhul võib olla tegemist probleemilahendamismeetodiga, kui
ülesanded on sõdurile tundmatud ja takistusriba on koostatud nii,
et valida võib erinevate tegutsemisvõimaluste vahel.

Probleemide
lahendamine

Seega ei piisa sellest, kui sõdur on omandanud mingid kindlad
oskused ja reageerib vaid nende abil. Lisaks oskustele peab sõdur
olema suuteline olukorda hindama ja mitme võimaliku tegutsemisvõimaluse hulgast kõige otstarbekamat välja valima.
Veel peab sõdur oskama kasutada oma oskusi liikumisviiside
vallas ja kohandada oma liikumistehnikat maastikust lähtuvalt
ning teatud määral olema suuteline ise valima oma liikumisteed.
Kõnealust õppimisviisi kasutatakse väga sageli teadmiste omandamisel, kuid seda võib rakendada ka oskuste puhul.
Teadmiste omandamiseks kasutatakse suurel määral suuliseid või
kirjalikke ülesandeid. Enamus inimesi püüab ülesannete lahendamisel kõigepealt lähtuda varem omandatud teadmistest ja kui
see pole võimalik, keskendutakse uutes suundades mõtlemisele ja
katsetatakse uusi meetodeid.

Näide
Üheksa punkti
probleem

Ülesanne seisneb üheksa punkti ühendamises nelja sirgjoone abil
ilma ühtegi joont kordamata ja pliiatsit kordagi paberilt tõstmata.
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Tavaliselt püütakse seda probleemi lahendada nii, et haaratakse
pihku pliiats ja asutakse kohemaid paberile rohkem või vähem
suvalisi jooni tõmbama, püüdes üheksat punkti ühendada.
Neile lugejatele, kes on kunagi üheksa punkti ülesannet lahendada proovinud, tulevad mõned järgmistest joonistest kindlasti tuttavad ette.
Lahendusettepanekud

Selline probleemi kallale asumise viis meenutab paljuski katseeksitusmeetodil.
Neid lahendusvõimalusi uurides selgub, et kõik sirgjooned on
joonistatud kujuteldava nelinurga piiridesse, mille moodustavad
joonise üheksast punktist kaheksa, sest inimene on harjunud tajuma A-d B-na.
A

Ä

Ä

B

Ä

Loomulikult on seda ülesannet võimalik lahendada. Selleks tuleb
lihtsalt rebida end lahti kalduvusest nelja joont kujuteldava nelinurga sisse mahutada. Probleemile lähenedes tuleb lähtuda asjaolust, et kõnealused neli sirgjoont võivad nii alata kui lõppeda
nelinurgast väljajääval alal.
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Lahendus

Nüüd on ülesanne lahendatav näiteks järgmisel moel.

Eelised

Õppimine äratundmise kaudu on äärmiselt tõhus õppimisviis,
sest:
- isiklikud "avastused" on arusaadavad ja jäävad paremini
meelde;
- äratundmise korral tunnevad õppurid probleemi lahendamisel
avastamisrõõmu, mistõttu töö pakub neile rahuldust ja kasvab
soov pingutusi teha.

Puudused

Selle õppimisviisi puuduseks on asjaolu, et aeg-ajalt tuleb ette
olukordi, kus väljakujunenud mõttemallid takistavad uusi mõttearenguid, ning võib juhtuda, et õppurid jõuavad ummikseisu ja
neis tekib raskustega silmitsi seistes tahtmine alla anda.

S*

m
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Õppimisprotsess, unustamine
ja üleõppimine
Tavaliselt teevad õppurid õpiprotsessi alguses edusamme.
Edasisi arenguvõimalusi on mitu: edusammud võivad jätkuda,
lõppeda või lausa taandarenguks kujuneda. Igaüks teab, et kooliajal õpitud teadmiste hulk ajajooksul väheneb.
Üleõppimise korral jätkatakse õppimist või harjutamist ka pärast
seda, kui on õpitav on veatult selgeks saadud.
Järgnevalt räägime põhjalikumalt õpiprotsessist, unustamisest ja
üleõppimisest.

Õpiprotsess
Mõnedes uurimustes on seatud eesmärgiks mõõta õppurite edusamme mingi aja jooksul. Näiteks on tehtud katseid morsetähestiku õppimisega.
Oppimiskõverad

Katsete käigus õpetati rühmale katseisikutele morsesõnumite
saatmist ja vastuvõtmist. Iga nädal mõõdeti, kui palju morsetähti
suudavad katseisikud minutis saata ja vastu võtta. Seejärel esitati
tulemused graafilisel kujul nn õppimiskõveratena.

Näide

Saavutus

Aeg
Oppimisplatood

Alguses tegid õppurid suuri edusamme, aga mõne aja pärast
järgnes pikem periood, mille jooksul areng polnud nii märgatav
või puudus hoopis. Õppimiskõver moodustas platoo ning võis
jääda mulje, et õppurid ei jõua edasi. Seejärel hakkas kõver aga
jälle silmnähtavalt tõusma, kuni moodustas jälle uue platoo.
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Õpetaja pidi motivatsiooni taastekitama, et õppur saaks uuesti
hoo sisse ja õppimine saaks jätkuda. Antud juhul tõi õpetaja
motivatsiooni taasloomiseks õppesse sisse võistlusmomendi.
Seeläbi tekkis õppuris uuesti soov õppida ja kõver hakkas jälle
tõusma, kuni saavutati õppe-eesmärk (12 tabamust 20 viske
kohta).
Õpetaja jaoks on oluline teada, kuidas aine õppimise protsess
tavaliselt kulgeb. Kõigepealt peab õpetaja teadma, kui kaugele ta
võib jõuda ja kui kiiresti ta peaks ainega edasi minema või võib
ainega edasi minna. Seejärel peab õpetaja teadma, kas platoode
esinemine on sage või mitte ja mis võib olla platoode tekkepõhjuseks.
Platoode tekkepõhjused võivad olla erinevad, kuid õpetaja peab
olema teadlik, et platood tekivad praktiliselt igasuguse õppimise
puhul, ja ta peab tegema kõik, mis tema võimuses, et õppurid ületaksid platood võimalikult kiiresti.
Seejuures tuleb silmas pidada asjaolu, et ülesande sooritamine
sõltub suuresti õpetamise läbi loodud olukorrast.
mm

Oppimisenergia ja tähelepanu
õppimise ajal
Igasugune õpe nõuab, et õppurid oleksid tähelepanelikud ja
jälgiksid keskendunult, mida ütlevad ja teevad õpetaja ja teised
õppurid.
Keskendumine

Sageli luuakse inimese keskendumisvõimest liialdatud ettekujutusi. Keegi ei suuda olla kogu aeg ülikeskendunud.
See on üsna tavaline, et õppur suudab keskendunult kuulata
umbes 6 minutit ja keskendunult vaadata umbes 12 minutit.
Seejärel keskendumisvõime väheneb ja õpetaja võib arvestada
sellega, et õppurite tähelepanu hajub mujale.
Õppurid suudavad rohkem keskenduda ja olla tähelepanelikumad,
kui õpetaja korraldab õppetöö nii, et õppurid osalevad selles
aktiivselt ja neil ei kästa lihtsalt passiivselt vaadata või kuulata.
Järgnevalt vaatame õppurite õppimisenergiat ja tähelepanu
õppimise ajal lähemalt kahe energiakõvera abil: tunni energiakõvera ja päeva energiakõvera abil. Nende kõverate tundmine on
õpetaja jaoks oluline, sest nii saab ta neid nii õppetöö ettevalmistamisel kui läbiviimisel silmas pidada.

Esimene kõver, mida kutsutakse tunni energiakõveraks, näitab,
kuidas õppurite tähelepanu või õppimisenergia tavaliselt kõigub
45-minutise õppetunni jooksul. Tunni energiakõverat peab õpetaja tundi ette valmistades arvesse võtma.
Peale selle oleks hea õppimisenergia loomust ka õppuritele
tutvustada, kuna kõnealused kõverad põhinevad ju katsetel õppuritega, kes polnud teadlikud sellest, et nende õppimisenergiat jälgitakse.
Motiveeritud õppurid võivad tahtejõule toetudes tavapärast
õppimisenergia kulgu muuta, teades, et nende õppimisenergia
võib kõveraid järgides kõikuma hakata, kui nad ise midagi selle
takistamiseks ette ei võta.
Seeläbi on võimalik vältida õppimisenergia suuri langusi, samuti
nagu on võimalik õppetunde läbi viia õhtusel ajal.
Tunni õppematerjal tuleb jagada nii, et aine kõige keerulisemat
osa käsitletakse umbes sel ajal, kui õppimisenergia on oma kõrgpunktis, ja samas tuleb püüda kasutada õpetamismeetodeid, mis
eeldavad õppurite aktiivset kaasatöötamist ajal, kus tähelepanuvõime on kõverast lähtudes kõige madalam.
Siinkohal tuleb märkida, et tüüptund on üles ehitatud kirjeldatud
tunni energiakõverat silmas pidades nii, et tunni alguses toimub
aine tutvustamine ja käsitlus, sellele järgneb harjutamisfaas ja
kõige lõpus, kui keskendumisvõime hakkab taas tõusma, viiakse
läbi kontroll ja tehakse kokkuvõte.
Õppimisenergia

A

Teine kõver, mida kutsutakse päeva energiakõveraks, näitab, et
ennelõunased tunnid on kõige tõhusamad ja õppimisenergia on
kõige kõrgem umbes kella 11.00 paiku.

Vahetult pärast lõunat kulub energia seedimisele. Esimene pärastlõunane tund ei sobi seetõttu eriti hästi teoreetilisteks õppetundideks, selle asemel tuleks aega kasutada õppeks, mis eeldab õppurite aktiivsust, kuid ei sisalda siiski füüsilist pingutust nõudvaid
harjutusi.
Tavaliselt õpetaja teab, millised ainetunnid tuleks oma raskusastme tõttu paigutada ajale, mil õppurite õppimisenergia on suurim.
Seetõttu peab õpetaja, kui teda kaasatakse väljaõppe ettevalmistamisse, püüdma paigutada tunnid sellest lähtuvalt. Õpperuumide
kasutamise võimaluste, mitmesuguste ainete omavaheline seotuse
ja muude praktiliste asjaolude tõttu pole õppimisenergiat silmas
pidavate põhimõtete järgimine paraku alati võimalik.

Mälu ja unustamine
Nõutud või soovitud käitumise tase vahetult pärast õppe lõppu ei
ole küllaldane, et olla suuteline samal tasemel käituma ka hiljem.
Õppimisel peavad vastavalt õppimise kui mõiste definitsioonile
olema püsivad järelmõjud, õpitu tuleb meelde jätta või käitumismallina talletada.
Mõistete "mälu" ja "unustamine" selgitamiseks on vajalikud
mõningad eelteadmised informatsiooni töötlemisest inimese ajus.
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Seoses inimese taju kirjeldusega sai selgeks, et informatsiooni või
välismõjutuse püüavad kinni meeleelundid, seejärel leiab ajus
aset mõjutuste töötlemine, mille tulemuseks on elamus. Elamused
moodustavadki õppimise lähtealuse.
Lühiajaline mälu Töötlemine toimub selles aju osas, kus paikneb meie lühiajaline
mälu ehk töötav mälu. Lühiajaline mälu suudab mahutada 6-7
ühikut informatsiooni üsna piiratud arvu sekundite vältel. Kui
informatsiooniühikute talletamiseks midagi konkreetset ette ei
võeta, lähevad need kaduma. Enamus meist on seda kunagi kogenud, kui meile on esitletud kedagi meie jaoks tundmatut. Juba
peaaegu samal hetkel, mil me kuuleme võõrast nime, on nimi
meil meelest pühitud.
Pikaajaline mälu

Informatsioon tuleb salvestada pikaajalisse mällu sellisel moel, et
me informatsiooni hiljem taas kätte saaksime. Justkui arvutis. Kui
informatsioon jääb salvestamata, läheb teave kaduma ja kui meie
failide paigutuses puudub süsteem, ei ole võimalik vajalikku
informatsiooni hiljem, kui seda tarvis läheb, üles leida.

Mnemotehnika

Informatsiooni talletamiseks pikaajalisse mällu on mitmesuguseid
meetodeid, mis kindlustavad, et me vajadusel õige teabe ka üles
leiame.
Muuhulgas võib selleks otstarbeks kasutada tugisõnu või riime
(mnemotehnikat), luua informatsioonidest tervikpilte, näha vaeva
kordamise ja harjutamisega või kasutada erinevaid mooduseid
infoühikute sisestamiseks, näiteks mitmesuguseid õppevahendeid
jne. Kõike seda tehes võib kogeda, et ununemine väheneb.

Säilituskõver

Kui me vaatame mingit alljärgneval joonisel kujutatud
õppimiskõvera lõiku ja kujutame ette, et mingis punktis, näiteks
punktis X õppimine katkestatakse, hakkab õppimise tulemus aja
möödudes vähenema. Õpitu vähenemist võib illustreerida nn säilituskõvera abil, mis näitab, kui palju õppur õpitust "säilitab" ehk
mäletab.
Saavutus

^
20 min 20 min

Aeg
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Punktis X katkestatakse õpetamine ja teostatakse kontroll. Kui 20
minutit hiljem (punktis A) tehakse uus kontroll, selgub, et õppurite võimekuses on toimunud järsk langus. Kui mõne aja möödudes (punktis B) viia läbi kolmas kontroll, võib tõdeda, et õpitu on
kahanenud veelgi. Hilisemad kontrollid näitavad, et säilituskõver
muutub tasapinnaliseks ja stabiilseks.
Kas õpitulemuste langus on niisama järsk kui eeltoodud joonisel
või mitte, sõltub muuhulgas õpitavast materjalist. Ilma loogilise
struktuurita ja seostamata materjal ununeb iseenesest mõista kiiremini kui mõtestatud materjal, seda on tõestanud ka nii mõnedki
katsed. Eespool kirjeldatud õppimist soodustavaid tegureid
arvesse võttes võib unustamist takistada.
Unustuskõver

Üldiselt võib aga väita, et suurem osa õppematerjalist unustatakse
üsna kiiresti, misjärel osa õpitud materjalist jääb siiski tallele ega
vähene seevastu enam aja möödudes sedavõrd märgatavalt.
Kõver muutub tasapinnaliseks ja jääbki enam-vähem horisontaalseks jooneks, mis kulgeb piki horisontaaltelge.
Säilituskõver näitab, et mälu ja unustus on ühe medali kaks
külge. Seega võib kõverat nimetada ka unustuskõveraks.

Üleõppimine
Mida rohkem harjutada, seda vähem kaob meelest. Siin tuleb
mängu mõiste "üleõppimine".
Taastamislävi
ehk reprodutseerimislävi

Kui materjal on selgeks õpitud juba sellisel määral, et õppur suudab vahetult pärast õppimise lõppu materjali esmakordselt vigadeta esitada või ülesannet veatult sooritada, nimetatakse õppimise
jätkamist üleõppimiseks.
\
Joonistades samale graafilisele teljele õppimiskõvera ja säilituskõverad nagu alljärgneval joonisel, nii et säilituskõverate (A, B,
C ja D) lähtepunktid asuvad samal õppimiskõveral, muutuvad
säilituskõverad üha tasapinnalisemaks ehk teisisõnu, saavutatav
säilitusprotsent on suurem, mida kõrgemal õppimiskõveral paikneb lähtepunkt.
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Taastamislävi

Aeg

Üleõppimine

Õppimise kasv ei ole siiski suhtelises seoses kordamiste arvuga:
nagu jooniselt näha, väheneb saavutuse kasv sedamööda, kuidas
kasvab iileõppimine.
Seega võib madalamalt kõrgemale kuni üleõppimistasemeni
liikumise läbi vähendada unustuse osakaalu, kuid õppimisest saadav tulem ei kasva pingutustega ühes tempos. Kasu jääb üha
väiksemaks ja seega tuleb leida sobiv tasakaal ajakulu ja üleõppimise määra vahel.

Üleõppimise
läbiviimine

Üleõppimise puhul ei piisa seega ainult varasema õppetunni kordamisest kokkusurutud kujul.
Üleõppimise teostamisel tuleks seevastu:
- kasutada uusi meetodeid ja vahendeid, seejuures ka uusi selgitusi ja näiteid;
- siduda kõnealune õppetund teiste tundidega.
Harjutamisfaas peaks olema tunnis tähtsamal kohal. Vastasel korral muutub õpe õppureile igavaks ja üksluiseks tuupimiseks ning
võib anda soovitule otse vastupidise tulemuse.

Erinevate mõjutus viiside tõhusus
Viis, kuidas õppematerjali õppurile esitatakse, on õppimise ja vältimatu unustamise seisukohast olulise tähtsusega.
Meelte roll

Kõik kolm meelt, nägemine, kuulmine ja kompimine, mõjutavad
õppimist ning enamuse inimeste puhul on meelte mõjutamise
tõhusus ühesugune.
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Alljärgnev joonis näitab, kui tõhus on meelte mõjutamine.
Inimene mäletab

Üldiselt on suurem osa inimesi visuaalse suundumusega ning
seetõttu mõistavad ja mäletavad nad paremini nähtut kui kuuldut.
Kui õppuril on peale selle olnud ka võimalus "käed külge lüüa"
või konkreetselt mingi teemavaldkonna või materjali kallal töötada, on õppimise kasutegur veelgi suurem ja unustamise osakaal
väiksem.
Eeltoodud joonisel on näha, et erinevate mõjutamisviiside ühitamise tulemuseks on üksikute mõjutamisviiside summa.
Kui õppuritele näidatakse hästi koostatud lüümikut, samal ajal
kui õpetaja jagab neile suuliselt piiratud arvu konkreetseid
informatsiooniühikuid, saab suurem osa õppuritest teemast üsna
hea ettekujutuse. Neile jääb meelde u 50%.
Õppurite täiendav aktiveerimine vestluses õpetajaga aitab mõjutamist veelgi tõhusamaks muuta. Seetõttu on õppurite aktiivsuse
alalhoidmine õppevestluse ja probleemilahendusülesannete abil
igati kasulik.
Praktika

Õppurid, kes õppega seoses peavad liigutama oma kehaosasid või
kogu keha, õpivad liikumismalle lihaste ja kesknärvisüsteemi
kaudu. Alguses kasutavad õppurid oma teadvust (aju) lihaste töö
juhtimiseks, hiljem kulgeb protsess aga juba ilma teadvuse
kaasabita ja liigutused toimuvad refleksidena. Siinkohal on
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heaks näiteks rulluv kukkumine ettepoole ja relva kontrollimine.
Niisiis, kui õppurid saavad õppe ajal ka liigutusi teha, tõuseb
kasutegur 90%-ni.
Eeltoodud näidete põhjal võib tõdeda, et üldiselt on praktilistel
harjutustel õppes väga oluline koht, kuid õppurid on siiski
erinevad, mõnedele meeldib rohkem vaadata ja kuulata ning
mõned eelistavad kahtlemata praktilisi harjutusi, mis annab tunnistust sellest, et õppurid püüavad saada mõjutusi võimalikult
paljude meelte kaudu.
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Kokkuvõte
• Kaasaegses keelekasutuses eristatakse tavaliselt mõisteid
"õppimine" ja "omandamine".
• Õpivaldkonnad jagunevad teadmisteks, oskusteks ja
hoiakuteks.
• Õppimise all mõistetakse kogemuse vahendusel kujunevaid
püsivaid muutusi käitumislaadis.
• Õpetamise all mõistetakse organiseeritud koostööd õpetaja ja
õppuri vahel ning õppurite omavahelist koostööd, mille
üldeesmärgiks on, et õppurid saavutavad kehtestatud õppeeesmärgid.
• Õppimise eeltingimusteks on järgmised tegurid:
• tarve (motivatsioon),
• taju.
• On olemas mitmeid õppimist soodustavaid tegureid:
• teave oma sooritusest,
• koostöö õpetaja ja õppuri vahel,
• seostatus ja struktuursus ning
• positiivne ülekanne.
• Oppimisviisid jagunevad õppimiseks katse-eksitusmeetodil ja
õppimiseks avastuse kaudu.
• Õppimise kulgu võib graafiliselt kujutada õppimiskõveratena,
mis näitavad soorituste kõikumist ajas, nii ühe õppetunni kui
ka ühe päeva jooksul.
• Kui õppimine katkeb, algab unustamine. Saavutatud õppetulemuse vähenemist aja möödudes võib illustreerida säilituskõverate abil.
• Uleõppimine on õppimine, mis jätkub pärast reprodutseerimisläve saavutamist.
• Mida rohkem meeli üheaegselt mõjutatakse, seda suurem on
õppimise tulem.

Planeerimine
ja ettevalmistus
•

Õppe-eesmärk

•

Nõuded, tingimused ja kriteeriumid

•

Õppe-eesmärgi tähendus

•

Eesmärgilt plaankonspekti juurde

•

Õpetamine algusest lõpuni

•

Näidisplaankonspekt

•

Kokkuvõte

I
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Õppe-eesmärk
Õigeid valikuid õppematerjali, -meetodite ja vahendite osas on
võimalik teostada alles siis, kui meil on olemas selgelt sõnastatud
õppe-eesmärk. Lisaks sellele on meil õppe lõppedes eesmärgi abil
võimalik anda tegelik hinnang tulemuse kvaliteedile.
Behsed

Loomulikult on õpetamiseks vajalike vahendite ja meetodite valik
väga oluline, kuid lähtealuseks peab olema koostatud selge ja
üheselt mõistetav eesmärk, millest on kasu nii õpetajale kui õppuritele.
Õpetaja juhindub sellest õppe sisu valikul. Õppurid saavad teada,
milleks peavad nad olema suutelised õppe lõppedes, ja neil on
võimalik õpetajaga koostöös aktiivselt töötada selle nimel, et
saavutada soovitud lõppkäitumine. Samuti tajuvad nad protsessi
käigus eesmärgi ja vahendite vahelisi seoseid, mis omakorda
tõstab nende huvi ja tahet.
Kõigele lisaks on õppuritel kogu õppetöö käigus võimalus pidevalt oma taset hinnata.
:siooni-

-; -"

Ehk teisisõnu on selged ja üheselt mõistetavad eesmärgid olulised
inspiratsiooniallikad ja motivatsioonitegurid, millel on oluline
mõju nii õpetaja kohuste täitmisele kui õppurite jõupingutustele
saavutamaks head õpitulemust.

Eesmärk kirjeldab käitumist
Õppetöö mõte seisneb selles, et õppurid on õppetöö lõppedes
suutelised millekski, milleks nad enne õppetööd polnud võimelised. Sellest antakse teada eesmärgis.
Eesmärk peab viitama omadustele või oskustele, mida on võimalik näha või kuulda ja mida on võimalik õppetöö lõppedes mõõta,
sest seeläbi on võimalik selgust saada, kas õppe-eesmärk on
saavutatud.
Kui õppurid esitavad saavutatud omadusi ja oskusi, siis väljendavad nad seda läbi konkreetse käitumise.
Õppeprotsessi võib kirjeldada järgneva mudeli abil.

Õppuritel on õppe alguses olemas teatud oskused. Antud kontekstis nimetatakse seda lähtekäitumiseks. Seejärel viiakse läbi
terve rida erinevaid õppetegevusi ja õppetöö lõppedes on õppurid
suutelised enamaks. Seda nimetatakse lõppkäitumiseks.
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Nõuded, tingimused
ja kriteeriumid
Kui õpetaja teavitab õppureid soovitud lõppkäitumisest, võib ta
kas ise demonstreerida, millist tulemust ta õppuritelt ootab, või
kirjeldada seda teadmiste ja oskuste kogumit, mille õppurid
peavad olema õppetöö lõppedes ära õppinud.
Selline kirjeldus peab hõlmama kolme valdkonda:
• nõuded, millele õppur peab õppetöö lõppedes vastama;
• tingimused, mille raames õppurid peavad olema suutelised
nõudes püstitatud käitumist esitama;
• kriteeriumid, mida tuleb täita selleks, et tulemus oleks
rahuldavalt sooritatud, st kui hästi peavad õppurid esitatud
nõudeid täitma;
Õppe-eesmärke, mida kirjeldatakse nõuete, tingimuste ja kriteeriumide abil, nimetatakse eesmärgikirjeldusteks.

Taksonoomia
"KV pedagoogilistes printsiipides" on märgitud, et eraldi
eesmärgid tuleb püstitada kõigi kolme õpivaldkonna kohta: teadmiste, oskuste ja hoiakute kohta.
Selleks et luua kergelt mõistetav ja äratuntav kirjeldusviis, on
välja töötatud taksonoomia astmed, mida kasutatakse nõude
sõnastamiseks, nii et see oleks kooskõlas õppurilt eeldatava õpitasemega.
Kui õppuril tuleb mõnda ainet õppida nii põhjalikult, et ta oleks
võimeline õpetama seda edasi teistele või kontrollima, kas teised
teostavad seda rahuldaval tasemel, siis tuleb meil õppeks planeerida pikem aeg ja vajadusel valida ka teised õppemeetodid. Seejuures tuleb meeles pidada, et meie eesmärgiks on õpetada õppurile vaid seda, mida täpselt on vaja aine valdamiseks (tegevuse
sooritamiseks).
Nõude sõnastamiseks on seega väga erinevaid võimalusi, seda
sõltuvalt soovitavast õpitasemest.
Taksonoomia on lihtsalt eritasemeliste nõuete süstemaatiline ülesehitus või ühtne, loogilises seoses olev kirjeldus. Keerukamate
väljaõppeülesannete kirjeldamiseks on välja töötatud ka teadmiste

6-astmeline taksonoomia, mida kaitseväes kasutavad kõrgemad
ülemad väljaõppe eesmärkide edastamisel väeosadele ja õppeasutustele. Enamikul juhtudest, kui õpetajal tuleb sõnastada eesmärk
oma eesmärgikirjelduses, on siiski võimalik piirduda lihtsama,
kolmeastmelise süsteemiga, mida kirjeldame alljärgnevalt.

Teadmiste taksonoomia
Taksonoomia, nagu alljärgneval joonisel kujutatud, koosneb
kolmest astmest:
• teadmisi omama,
• suutma mõista / suutma kasutada,
• suutma ühitada (kombineerida).

tma/k

^tatna

°aSte
Protseduurilised teadmised

Tt

^ma

I aste
Faktilised teadmised

"Teadmisi omama" tähendab seda, et õppur on omandanud fakte
(vastates küsimusele "mis"). Seega on siinkohal tegemist faktilise
teabega, mis vähemal või suuremal määral tuleb pähe õppida,
misläbi on õppur suuteline kordama õpetaja sõnavalikut või
õpiku seletusi või näiteid. Selliseks teabeks võivad olla mõisted,
relvade tehnilised põhinäitajad, laskeomadused ning tabavustäpsus jne.
Järgmist astet iseloomustab väljend "suutma mõista/kasutada".
See tähendab, et meie teadmised antud teemast peavad olema
laialdasemad kui esimeses astmes. Me peame olema suutelised
aru saama seostest ja olema suutelised rakendama oma teadmisi
erinevates küllalt tuttavates olukordades. Õpiteoorias nimetatakse
seda protseduuriliseks teadmiseks (vastates küsimusele "kuidas").
Siinkohal võib näiteks olla tegemist olukorraga, kus me teame,
kuidas relva korrektselt lahti võtta / kokku panna või laadida/tühjendada, ning me oskame seda ka praktiliselt teostada, või
oskame vaatleja teadete alusel teostada arvestusi miinipilduja tule
ettevalmistamiseks jms.

III aste
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Kõrgeimat õpiastet iseloomustatakse väljendiga "suutma ühitada
ehk kombineerida". Jällegi eeldatakse, et õppur on õppinud antud
ainet rohkem kui II astmes. Meil on nüüd vaja (mälust) omandatud teadmised esile kutsuda ja kombineerida neid täiesti uutes
oludes või seoses uute probleemiasetustega.
Siinkohal tegeletakse õpiteooria ühitatud (kombineeritud) teadmisega (vastates küsimustele "milleks" ja "millal").
Eesmärgikirjelduses ei saa nõude kirjeldamiseks nimetada lihtsalt
vastavat taksonoomiaastet, sest eesmärk tuleb sõnastada vaadeldava tegevusena, seda mh ka selleks, et hinnata, kas õppurid vastavad esitatud nõuetele. Seetõttu on iga astme kirjeldamiseks
välja valitud käitumist väljendavad sõnad (tegusõnad):

Teadmiste
taksonoomia

Seega tuleb enne eesmärgikirjelduse väljatöötamist valida õpitase
ja seejärel saame valida antud teema ja olukorraga sobiva tegevust kirjeldava väljendi. Järgnevalt täiendatakse eesmärgikirjeldust tingimuste ja kriteeriumidega.

Oskuste taksonoomia
Nii nagu on üles ehitatud teadmisvaldkonna taksonoomia, saab ka
oskuste valdkonnas välja töötada taksonoomiaastmed. Samas pole
selleks tegelikku vajadust, sest õpitaset saab väljendada ka tingimuste ja kriteeriumide abil, kuna nõuded oskustele, vastupidiselt
teadmiste valdkonnale, on juba sõnastatud vaadeldavate tegevustena. Oskuste valdkonnas väljendab õpitaseme tõus seda, et algselt ollakse ülesande teostamisel ebakindlad ja arglikud, kuid
aegamisi tekib vilumus.
Kõrgem oskuste tase saavutatakse harjutamisega (mõelge nt
tõkkejooksule või iluuisutamisele). Harjutuskordade arv, iseloom
ja kvaliteet on ära toodud väljaõppe eesmärgis. Kui me nt soovime treenida sõdureid üleriigilisteks või rahvusvahelisteks tõkkejooksu võistlusteks, siis koostatakse treeningplaan vastavalt püstitatud eesmärgile, mille tingimused ja kriteeriumid on tõkkejooksu
tavaõppe eesmärkidest tunduvalt erinevad. Samuti tuleb sellise
taseme saavutamiseks kulutada rohkem ressursse kui igapäevases
õppes, sh rohkem aega.

Hoiakute taksonoomia
Vaatamata sellele, et õpetajatel ei tule eriti sageli hoiakute osas
eesmärki püstitada, on "KV pedagoogilistes printsiipides" seda
soovitatud teha. Tegelikkuses loome me endale ju alati teatud
ootused selle kohta, kuidas õppurid peaksid õppeainesse suhtuma,
ning seega võiksime selle ka sõnastada ja õppuritele teatavaks
teha. Kui kõikidel osalejatel on ühene teave, mida tuleb saavutada ja milleks, siis võib õpetamine muutuda sihipärasemaks ja
efektiivsemaks.
Eraldiseisvaid hoiakute eesmärke võib kirjeldada sarnaselt teadmisi kirjeldavate eesmärkidega, kuid praktikas tuleb alati püüelda
selle poole, et vähimalgi võimalusel kaasata teadmiste ja oskuste
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eesmärkide nõuetesse ka hoiakute kirjeldus. Hoiakute kehtestamisel võib lähtuda täpselt samasugusest taksonoomiamudelist kui
teadmiste taksonoomia, kus on kolm astet:
• on tähelepanelik / juurdlemine,
• omaalgatuslik/väärtustab,
• veendunud.

I aste

Tähelepanelikkus/juurdlemine tähendavad seda, et õpetamisele
reageeritakse ja näidatakse üles huvi toimuva vastu. Kuulatakse
tähelepanelikult ja esitatavate teemade üle juureldakse, samuti
esitatakse teema kohta täpsustavaid küsimusi. Reegleid ja juhiseid järgitakse koheselt.

II aste

Järgmist astet tähistatakse märksõnadega "omaalgatuslik/väärtustab". See tähendab seda, et ilma välise taganttõuke või julgustamiseta püütakse oma käitumist, töötava ja -korda sobitada
konkreetse olukorraga, seda ka siis, kui nõuete järgimist otseselt
ei kontrollita. Kõike tehakse enese vabast tahtest ehk teisisõnu
demonstreeritakse soovi võtta õpitu koheselt kasutusse, sest
õppur on õpitu õigsusest (väärtusest) aru saanud.

IH a s t e

Kõrgeimat õpitaset tähistatakse väljendiga "veendunud", sest see
tähendab märkimisväärset veendumust õpitu väärtuses. Erialaseid
teadmisi ja oskusi säilitatakse ja arendatakse enesealgatuslikult
ning samuti püütakse omal initsiatiivil teisi ärgitada.
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Ka hoiakute osas on välja valitud mõningad iseloomulikud tegevust kirjeldavad väljendid, mis vastavad omakorda teatud astmetele:

;

Hoiakute
taksonoomia
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Seosed teadmiste ja hoiakute vahel
Teadmiste ja hoiakute vaheliste seoste olemasolu tõendab juba
ainuüksi asjaolu, et ainet teatud määral tundes saavutatakse erialane pädevus, mis mõjutab ka hoiakuid antud aine suhtes.
Positiivne suhtumine, mis tekib uute teadmiste ja oskuste üle
heameelt tundes, aitab õppimisele kaasa ning õhutab edasisele
uute teadmiste omandamisele, mis omakorda lisab erialaseid
teadmisi. Selline sünergia avaldab jällegi mõju hoiakutele jne.

Tingimused
Eesmärgikirjelduse tingimustes kirjeldatakse, millistes oludes
peab õppur demonstreerima oma suutlikkust nõuetes kirjeldatud
tegevusi sooritada.
Kas tal tuleb tegutseda üksinda või koostöös teistega, millised on
materiaalsed võimalused ja abivahendid jne. Tingimuste koostamisel tuleb olla ettevaatlik "üledoseerimise" suhtes. See on välditav, kui pidevalt mõelda loodavale kontrollsituatsioonile, kus
õppurile antakse võimalus õpitut demonstreerida.
Samuti tuleb tähele panna, et kontrolli tingimused oleksid realistlikud ning et need sarnaneksid võimalikult suurel määral tegeliku
olukorraga. Hoolimata sellest, et lahingolukorda pole õppesituatsioonis loomulikult võimalik esile kutsuda, tuleb meil eesmärgikirjelduse tingimuste kirjeldamisel seda siiski silmas pidada.
Näiteks kui me õpetame ajateenijast jaoülemat juhtima jao relvade tuld laskepositsioonidel ja kui tal tegelikus olukorras on võimalik kasutada jaoülema käsiraamatut, kus on kirjas abistavad
märkused ja soovitused, siis peab selle kaasama ka eesmärgi
tingimustesse ning õppur peab saama seda kasutada ka kontrollimisel või võimalikul eksamil.

Kriteeriumid
Kriteeriumide lisamine eesmärgikirjeldusele tõstab eesmärgikirjelduse selgust ning lihtsustab asjakohase ja adekvaatse kontrolli
koostamist, millega mõõta õpetamise kvaliteeti.

Kriteeriumid annavad täpset teavet, kui hästi peab õppur nõuetes
kirjeldatud ülesande teostama. Kriteeriumide abil väljendatakse
madalaimat vastuvõetavaks tunnistatud soorituse kvaliteeti. Kui
õppur sooritab ülesande paremini, siis on ta ära teeninud parema
hinde, juhul kui kontrollimisel üldse kasutatakse hindeid.
Kriteeriumid peavad olema esitatud üksikasjalikult ja hõlmama
kõiki olulisi asjaolusid. Vaid sel moel saavad nii õppurid kui
õpetaja saavutada häid tulemusi ja õppur tunneb, et teda on
õiglaselt hinnatud.
Õpetamise seisukohast on kriteeriumide sõnastusel väga suur
tähendus, sest õppur loob enesele arusaama sellest, milline on
minimaalne esitus. Kui õppur end õppe käigus järjepidevalt kontrollib, saab ta teada, kui kaugele ta kriteeriumide täitmises on
jõudnud. Teave enese esituse kohta ja võrdlus soovitatava miinimumesitusega mõjub motiveerivalt ja ergutab edasi pingutama,
seda eriti siis, kui õppur on iga esitusega oma tulemusi parandanud ning ta tajub, et kriteeriumid on saavutatavad.
Pealegi on kriteeriumidel määrav roll tulemuste hindamisel ja
seeläbi ka kontrollülesannete koostamisel. Mida paremini on kirjeldatud kriteeriumid, seda kergem on õpetajal tulemusi kontrollida ja hinnata.
Kuna hindamine peab olema võimalikult objektiivne, peab kõiki
esitusi olema võimalik võrrelda ühe ja sama hästidefineeritud
miinimumesitusega. Lihtsaim moodus sellise kvaliteedi määramiseks on kvantiteedinäitaja kasutamine. Kasutuskõlblike kriteeriumide koostamine ei tekita mingeid probleeme, kui hinnatavat
miinimumesitust on võimalik kirjeldada selliste kvantitatiivsete
väljendite abil, nagu:
-

teatud arv kätekõverdusi,

-

teatud arv õigeid vastuseid töös (õigete vastuste protsent),

-

teatud arv sekundeid (nt 100 m jooks),

-

teatud arv kordi märklaua tabamusi jne.

Õnneks on seda moodust võimalik kasutada väga paljudel juhtudel, nt kehaliste kasvatuse ja laskeharjutuste puhul.
Olukord on aga hoopis teistsugune juhul, kui õppeaine sisu ei
võimalda meil õppurite esitustes midagi otseselt loendada või
mõõta. Sellistel juhtudel tuleb kriteeriumides kirjeldada esituse
kvaliteeti mingil muul moel. See nõuab loomulikult kriteeriumide

75
koostajalt erialaseid teadmisi ja asjatundlikkust, nii et kriteeriumid väljendaksid rahuldava miinimumesituse olulisi, mõõdetavaid tahke.
Näide

"Õppe lõppedes peab õppur olema suuteline vahetama talle eraldatud sõidukil määrdeõli (nõue).
Õppuril on kasutada sõiduki tabelkomplekti kuuluvad tööriistad,
õlivann, lehter ja kanister mootoriõliga (tingimused).
ÕHvahetus on sooritatud rahuldavalt, kui:
-

vana õli lastakse õlivanni;

-

põhjakork suletakse nii tihedalt, et sealt ei immitse õli välja;

-

uus, õiget tüüpi õli valatakse karterisse;

-

õlivarras näitab õiget õlitaset ja

-

valamisavale keeratakse kork peale (kriteeriumid)."

Kuna kvantitatiivseid väljendeid on üldjuhul, nagu juba mainitud,
kergem kasutada, siis võime täheldada nende kasutamist ka
ebakohastel juhtudel.
Õlivahetuse ebakorrektne kriteerium võib olla nt selline:
Ebakorrektse
kriteeriumi näide "ÕHvahetus on sooritatud rahuldavalt juhul, kui see teostatakse
mitte rohkem kui 15 min jooksul."
Selliseid kriteeriume tuleb loomulikult vältida, sest antud olukorras ei väljenda ajakriteerium ülesande tegelikku kvaliteeti.
Kokkuvõtteks võib seega öelda, et eesmärgikirjeldus on otstarbekohane ja teistele arusaadav vaid siis, kui see kirjeldab selgelt
seda käitumist, mida õppur peab õppe lõppedes olema suuteline
esitama. Seepärast peab eesmärgikirjeldus alati sisaldama
nõudeid, tingimusi ja kriteeriume.
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Õppe-eesmärgi tähendus
Uurides, milline on õppe-eesmärgi praktiline mõju õppetööle, siis
seda lähemalt vaadeldes selgub, et eesmärk on eelkõige:
• motivatsioonitegur õppurile,
• suunamisvahend õpetajale.

Motivatsioonitegur
Õppuritele mõjub kõige ärritavamalt olukord, kus neil puudub
ühene teave selle kohta, mida õppega saavutada tahetakse.
Õppurid võivad olla segaduses, passiivsed ja tähelepanematud
või tundub õpetajale, et nad teevad kaasatöötamise asemel
rohkem vastutööd.
Seda on võimalik vältida mh ka seeläbi, et õppuritele jagatakse
eesmärgi kohta ammendavat teavet.
Eriti oluline on see, et õppurid mõistaksid, millega nad tegelema
hakkavad. Seepärast peab õpetaja eesmägi tutvustamisse suhtuma
äärmiselt tõsiselt ja võimalusel selle kirjalikult õppuritele jagama
või näitama seda grafoprojektoriga või pabertahvlil ning andma
õppuritele võimaluse küsimuste esitamiseks.

Selged eesmärgikirjeldused apelleerivad mõistusele, kuid sellele
lisaks on olemas ka hoiakud, suhtumised ja huvid. Kui eesmärgi
sõnastamisel on võimalik ka nendele tahkudele tähelepanu pöörata ja seeläbi tegeleda "inimese kui tervikuga", siis seda enam
motiveerib eesmärk õppureid.
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Sellega on loodud võimalus, et õppuritel on juba õppe algusest
vastuvõtlik ja positiivne suhtumine õpetatavasse, kuna eesmärk
pole aktsepteeritav mitte ainult teadvuse tasandil. Eesmärk tekitab
õppurites tahte tegeleda millegagi, mis tundub olevat inspireeriv.
Sellega kaasneb loomulikult ka õppe efektiivsuse tõus, millest on
huvitatud iga õpetaja.

Eesmärk suunab
Nagu mainitud, on eesmärgil suunav mõju. Siinkohal mõeldakse
seda, et õppetöö ettevalmistamisel, läbiviimisel ja õppe kontrolli
teostamisel on tegevuste valiku osas suunavaks või määravaks
teguriks eesmärk.
Ettevalmistus

Ettevalmistusi tehes peab õpetaja läbi mõtlema ja otsustama, mis
neile kolmele faasile mõju avaldab. Selguse huvides vaatleme
selles peatükis vaid ettevalmistust, sest teostamise ja kontrolliga
seonduv leiab läbimist järgnevates peatükkides.
Enne õppetöö algust tuleb paika panna alljärgnev:
• sisu,
• õppurite eelduste mõju,
• meetodid,
• väljaõppeaeg ja füüsilised raamid,
• abiliste kaasamine,
• abivahendite kasutamine.

Sisu valik
Materjali hulk/
tüüp

Kuna sisu puudutav teave ei pruugi alati olla kättesaadav või on
see puudulik, siis peab õpetaja sisu õppuritele ise ära seletama, st
et õpetajal tuleb kõigepealt määratleda materjali hulk ja tüüp.
Materjali hulgast rääkides on oluline mainida, et kaasata tuleb
vaid see materjal, mis vastab eesmärgikirjelduse nõuetele. Paljud
õpetajad kipuvad tegema just nimelt seda viga, et püüavad igal
võimalusel rääkida oma lemmikteemadel.

Näide

"Õpetaja peab tulevastele instruktoritele õpetama, kuidas õppeeesmärki koostada.
Tund möödub sel moel, et õpetaja tutvustab lühidalt eesmärgikirjelduse nõudeid.
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Tingimustest libiseb ta kiiresti üle, viidates vaid sellele, et eesmärgikirjelduse tingimuste loetelu piirab tegelikkuses vaid õpetaja enese fantaasia.
Seevastu on aga kriteeriumid pälvinud õpetaja suurt tähelepanu.
Ise kirjeldab ta oma eesmärgikirjeldustes kriteeriume väga
detailselt ja ta on tutvunud põhjalikult sellekohase erialakirjandusega.
Seetõttu kulub enamus tunnist kriteeriumide koostamisele ja
aruteludele ning järelejäänud ajajooksul ei jõuta enam nõuete ja
tingimustega piisavalt tegeleda."
Selline "vildakas" tunni korraldatus, kus liialt detailse keskendumisega õpetaja lemmikteemale käsitletakse olulisi aspekte pealiskaudselt, on loomulikult taunitav.
Veaallikad

Teise laialt levinud vea teeb õpetaja, kes määrustikku lehitsedes
märgib plusse ja miinuseid sõltuvalt sellest, kas see tundub olevat
oluline, kergesti seletatav või liiga keeruline. Selline lähenemine
on loomulikult väär, sest materjali hulk sõltub üksnes eesmärgikirjelduse nõudest.
Valides materjali tüüpi, tuleb otsustada, kas valitud õppematerjal
on teoreetilise või praktilise iseloomuga (või nende kombinatsioon).
Seda on oluline teadvustada muuhulgas ka seetõttu, et õigeaegselt
reserveerida vajalikud klassiruumid, eriklassid, harjutusväljakud,
laskerajad, ressursid jms.

Õppurite eeldused
Õpetaja peab võtma siinkohal arvesse ka oma teadmisi õppurite
eeldustest. Õppurite eeldused jagunevad üldisteks ja erialasteks
eeldusteks. Mõlemat nimetust kasutatakse nt õppeasutusse sisseastumisel esitatavate kriteeriumide kirjeldamisel, seda nii kaitsejõududes kui tsiviilelus.
Üldised eeldused

Üldised eeldused kirjeldavad tavaliselt osalejate arengutaset ja
hariduslikku tausta ning õppurite isikuomadusi.
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Üldiste eelduste alla kuuluvad muuhulgas ka alljärgnevad
asjaolud:
- tavateadmised ja -oskused;
- üldiste, koolis omandatavate teadmiste tase;
- intelligents;
- temperament;
- tavad;
- eelarvamused;
- ootused;
- tunded;
- isiksuse struktuur;
- õpistiil.
Õpetaja ei saa otseselt võtta arvesse kõiki asjaolusid, seda osaliselt ka sel lihtsal põhjusel, et paljusid neist pole võimalik otseselt
täheldada.
Andekas õpetaja on suuteline õppetöö käigus registreerima õppurite individuaalseid omadusi paljudes nimetatud valdkondades ja
ta on vastavalt oma võimekusele suuteline nendega teatud määral
arvestama.
Õppurite õpistiil

Õppurite õpistiili äramääramine on väga oluline. Õpistiil väljendab seda, kuidas õppur õpitut kõige paremini omandab. See on
seotud moodusega, kuidas õppur muudab vastuvõetud teabe
uuteks teadmisteks ja oskusteks. See seondub ka unustamise määraga ja sellega, kui osav on õppur õpitu kasutamisel mõne aja
möödudes.
Mõned õppurid omandavad teadmisi kõige paremini, kuuldes
teavet mitmeid kordi, teised siis, kui neile anda võimalus ilma
teiste sekkumiseta iseseisvalt töötada, samas kui mõned hoopis
omandavad uut teavet erinevate tegevuste kombineerimisel
õppetöös.
Mõned õppurid on väga kiired ja rahutud, samas kui teised
vajavad tempo aeglustamist.
Nende individuaalsete, kuid üldiste õppurite eelduste vastu peaks
õpetaja huvi tundma eriti õppetöö käigus ja püüdma nendega
arvestada.
Sellega seonduvalt oleks hea ka õppuritega aru pidada, et anda
neile võimalus ise selgitada, mil moel nad kõige paremini õpivad.

Erialased
eeldused

Erialased eeldused seonduvad konkreetse ainevaldkonnaga, millega antud õppeaine tegeleb.
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Võimalik eelnev kokkupuude antud teemaga koolis, töökohas või
kaitseväes võib muuhulgas tähendada ka seda, et õppurite teadmised, oskused ja hoiakud selle teema osas on erinevad. Õpetaja
ülesanne on hoolitseda selle eest, et tegevused, mida õppe käigus
teostatakse, mõjuksid motiveerivalt ja omaksid tähendust kõigile
õppuritele.
Õpetamise tase

Taseme määramine ei pruugi olla kerge ülesanne. Kui õppurite
individuaalsed erieeldused on väga erinevad, valitakse õpetamise
lähtealuseks harilikult ühisnimetaja või n-ö "keskmise õppuri"
mudel. Paljudes oludes võib see osutuda hädavajalikuks ja olla
ainsaks võimaluseks hoolimata sellest, et tegemist pole optimaalse lahendusega.
Kui me otsustame keskenduda keskmise õppuri õpetamisele, siis
peab tase olema seatud tegelikust keskmisest veidi kõrgemale.
Kui me seejuures osutame piiratud eeldustega õppuritele eraldi
tähelepanu, siis suudavad ka nemad tundi jälgida ja samas on
suuremate eeldustega õppuritele õppetöö ikka veel huvipakkuv.

Diferentseeritud
õpe

Probleemi õige lahendus oleks eritasemelise õppe korraldamine.
See on võimalik, kui õppurid jaotada vastavalt nende eeldustele
ja näiteks tegeleda enamjaolt kõige piiratumate eeldustega õppuritega, samas kui suuremate eeldustega õppuritele antakse lahendada peamiselt iseseisvat tööd eeldavaid ülesandeid. Samaaegselt
erinevate õppemeetodite kasutamist ja eri tasemel õpetamist
nimetatakse diferentseeritud õppeks.
Mõnel juhul on aga vajalik õppurid jagada gruppidesse, kus
õpetamise läbiviimiseks läheb tarvis mitme õpetaja abi.

Meetodid
Nüüd tuleb õpetajal läbi mõelda, kuidas õpet praktiliselt teostada.
Selleks on erinevaid meetodeid, mis on end ajajooksul õigustanud täiskasvanute koolituses, mida teostatakse kaitseväes.
Meetodite valik

Meetodite valimisel tuleb õpetajal mh arvestada materjali tüübiga, õppurite eeldustega (siinkohal õppurite küpsusastme ja iseseisvusega), oma eeldustega (õpetamisstiiliga), kohaja ajaga jne,
seejärel valida meetod(id), mille abil on eesmärk kõige paremini
saavutatav ja mis aktiveerib õppureid kõige enam.

Kaitseväe õppemeetodite eeliseid ja puudusi kirjeldatakse lähemalt 3. peatükis.

Väljaõppe aeg ja füüsilised raamid
Enne kui õpetaja esitab oma soovid väljaõppe läbiviimise ajaja
koha kohta, eeldatakse, et selle sisu ja meetodid on süstemaatiliselt läbi töötatud ning paika pandud.
Kui väljaõppe käigus ühe õppuritegrupi eeldusi märkimisväärselt
muudetakse (nt muudetakse grupi koosseisu), võib see tingida
õpetaja soovi muuta väljaõppeaeg pikemaks (või lühemaks) kui
algselt eraldati, saada juurde (või osaliselt anda ära) klassiruume
või muid õppetöö korraldamise abivahendeid.

Abiliste kaasamine
Õpetajal võib õpetamisel vaja minna instruktorite abi, et teostada
erinevaid ülesandeid (nt esitada/demonstreerida, kehastada vastase väge, turva- või sideüksust jne).
Sellega seonduvalt tuleb õpetajal mõelda läbi alljärgnev:
- kui palju instruktoreid on tarvis,
- milline peaks olema nende pädevus (haridus/auaste),
- kas abilised saab valida õppurite hulgast või tuleb abilised
muretseda "väljast",
- kas abilistele tuleb eelnevalt jagada eraldi juhtnööre.
Kui õpe on korraldatud eritasemeliste gruppide tööna, siis tegeleb
õpetaja ise ühe grupiga ja otsustab, kes tegelevad teistega. Sõltuvalt olukorrast võib seda teostada nt ka mõni (nii erialaste kui
pedagoogiliste) erieeldustega õppur, vastasel juhul tuleb talle
võimaldada teiste õpetajate kaasabi.
Abilisi instrueeritakse põhjalikult ja piisavalt vara, enne õppetöö
läbiviimist.
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Abivahendite kasutamine
Abivahendid
Eesmärgi, sisu ja õppurite eelduste seisukohalt õieti koostatud
toetavad õppetöö ning hoolikalt valitud abivahendid on väga olulised, et saavutada
läbiviimist
head tulemust.
Õpetaja peab abivahendite valimisse suhtuma kriitikameelega ja
hoolikalt läbi mõtlema, kas õppetööd juhivad uhked üldotstarbelised õppevideod, lüümikud jms või suunavad tema valikuid siiski eesmärk, sisu ja õppurite eeldused.
Üldiselt võib öelda, et parimad abivahendid on "asjad ise". Õpetades nt relva käsitsema, ei suuda ka kõige uhkemad pildid ja
värvilised plakatid asendada relva ennast.
Kuid enesest mõistetavalt on selliseid olukordi ja teemavaldkondi
üsna palju, kus me oleme sunnitud kasutama muid abivahendeid.
Kuid ka sellistel juhtudel tuleb tagada sama selge "sõnumi" edastamine, kui seda võimaldavad pärisasjad.
Lüümikud ja pabertahvlil esitatu jms ei tohi õpetajale kunagi olla
ainuüksi meelespeaks, mis sisaldab määrustikust võetud lühilauseid, mis seejärel õppetöö käigus lihtsalt ette loetakse.
Abivahendite valimisel peab õpetaja samuti mõtlema õppurite
eeldustele ja õppurite õpistiilide erinevusele ning võimalusele
kasutada erinevaid abivahendeid selgitamaks ühte ja sama asja.
Meil tuleb meeles pidada, et sisu, õppurite eeldused, meetodid,
õpiaeg ja -võimalused ning abiliste kasutamine määrab ära abivahendite valiku.
Mitte mingil juhul ei tohiks see olla vastupidi!
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Eesmärgilt plaankonspekti
juurde
Plaankonspekti koostamiseks lähtume järgnevalt üsna lihtsast
õppe-eesmärgist ja teostame selle süstemaatilise analüüsi.
Eesmärgi analüüs teostatakse vastavalt eelnevalt kirjeldatud
protseduurile, nüüd aga kantakse analüüsi üldine kirjeldus üle
konkreetsele näitele.
Samas kirjeldatakse, kuidas loomulikul teel eesmärgist plaankonspekt tuletada, ning tunni faasidele on lisatud üksikud
kommentaarid.
Eesmärgikirjeldus näeb välja selline:
Eesmärgikirjeldus

"Tunni lõppedes peab õppur suutma peatada venoosset verejooksu.
õppur esitab oma oskusi üksi ja kasutades haavatuna esineva
sidumiseks haavatu sidemekomplekti. Haavatu istub, käed surutud täägihaava kujutavale imiteeritud haavale säärel.
Tulemus on rahuldav, kui:
- kasutatakse haavatu sidet;
- sideme steriilset poolt (mähist) ei puututa;
- side paigaldatakse nii tihedalt, et see liikumisel paigast ei
libiseks;
- kogu sidumise aja jooksul jagatakse psüühilist esmaabi;
- haavatu jäetakse lebama soojalt kaetuna ja märgistatult;
- haavatu on asetatud tervele küljele püsivasse küliliasendisse
nõnda, et haavatud külg on keha suhtes kõige kõrgemal."

Sisu valik
Struktuur

Materjali mahust ja selle seostest (struktuurist) üksikasjaliku ülevaate saamiseks saab kasutada spetsiaalset õppetehnilist võtet struktureerimistehnikat.
Keset valget paberilehte kirjutatakse eesmärk märksõna kujul, nt
"venoosset verejooksu peatama".
Selle keskme ümber kirjutatakse kõik vahetult meenuvad toimingud, mis õpetajale seoses kirjeldatud lõppkäitumisega meenuvad.
Seejärel jagatakse need joonisel harudeks lähtuvalt tegevuste
detailsusastmest, kusjuures on oluline alustada mahukate
põhipunktidega, nii et meil on, mida edasi harutada.
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Antud eesmärki vaadeldes on ilmne, et seda on võimalik jagada
kolmeks üksteisest selgelt eraldatud lõiguks.
1. Haava siduma.
2. Psüühilist esmaabi osutama.
3. Haavatut üksi jätma.
Need kolm tegevust moodustavad põhipunktid ja nüüd tuleb määratleda (omavahel seotud) punktid, mis on vajalikud nende kolme
põhipunkti teostamiseks.
Esmalt pannakse kirja eesmärk ja põhipunktid alljärgneval kujul.
~!

osutama
esmaabi

ilist

Eesmärgist lähtub seega suvalises suunas kolm joont. Igale neist
on kirjutatud üks põhipunkt.
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Selleks et "siduda haava", tuleb meil kõigepealt "asetada haavatu
pikali", "käärida püksisäär üles" ja "tuua haav nähtavale". Need
tegevused tuleb meil iseseisvate punktidena joonisele lisada
järgmisel kujul.
Punktid

osutama psüühilist
esmaabi

Kahte punkti võib omakorda jätkata järgmiste alama astme
punktidega: "tõsta veritsev koht kõrgemale", "leida haavatu sidemepakk", "avada sidemepakk" ja "asetada side haavale", misjärel
peaks kõik "haava sidumisega" seonduvad ideed ja mõtted olema
esile toodud.
Harude lisamine lõpetatakse siis, kui jõutakse tegevuste juurde,
mis on nii lihtsad, et neid pole mõtet õppuritele õpetada, ning
seejärel asutakse järgmise põhipunkti juurde.
Valmis kujund, mis hõlmab eesmärgi kõiki tahke, näeb pärast
põhipunktide ja alapunktide lisamist välja järgmine.
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Valmis
struktuuripilt

Sel moel analüüsitud õppe-eesmärki nimetatakse struktureerituks.
Eelpool kirjeldatud struktureerimistehnika eelised on järgmised.
1. Eesmärgi kese on selgelt ja üheselt esile toodud.
2. Olulisemad mõtted (põhipunktid) asetsevad keskmele lähemal.
Vähem tähtsamad punktid paberiservale lähemal.
3. Materjal on asetatud loogilisse struktuuri, mis võimaldab
näha seoseid põhjuste (punktid) ja tagajärgede (eesmärk ja
põhipunktid) vahel kõikide elementide juures.
4. Struktuuri iseloom võimaldab operatiivselt lisada uut teavet
ilma sodimise või sulgude kasutamiseta vms.

Sisu järjestamine ehk sekvents
Struktureerimisel võib täheldada, et eesmärgist võib tuleneda
samaaegselt asetleidvaid tegevusi.
Teostamisel ei pruugi järjekord kattuda selle struktuuriga, mille
õpetaja sisu struktureerimisel on välja töötanud.
Teatud tegevused tuleb teostada enne teisi. See tähendab, et olemasolev loogiline struktuur tuleb õppe läbiviimiseks muuta
sihipäraseks pedagoogiliseks struktuuriks.
Materjali tuleb esitada sobivate osadena (järkudena) ja need
peavad üksteisele järgnema õiges järjestuses. Seejärel on õppematerjal järjestatud, st teave on asetatud konkreetsesse järjekorda,
järgides selle loomulikku, õppimiseks sobilikku järjestust.
Sageli on otstarbekas alustada harude otstest ja liikuda suunaga
sissepoole. Silmas tuleb pidada ka seda, et harude vahel võib olla
pedagoogilisi seoseid.

Alljärgneval joonisel on kujutatud õppematerjal järjestatud tähtede A, B, C jne abil, mis tähistavad tunni üht konkreetset tööfaasi.
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Enne B õppimist on kõige sihipärasem (mõnel juhul eelduseks)
punkti A läbimine.
Samuti tuleb enne E-d läbida C ja D, kuid nagu joonisest selgub,
on C ja D järjekord valikuline.
Nimetatud õppe-eesmärkide järjestamisel lähtutakse struktuuripildist.
Need tegevused (punktid), mis loomulikult kokku kuuluvad ja
mida saab koos käsitleda, ümbritsetakse ringiga ning seejärel seatakse need numbrilisse järjestusse ja, nagu nähtub järgmiselt
leheküljelt, integreeritakse "psüühiline esmaabi" teise kahe põhipunktiga.
Numbrid 1,.2...5 väljendavad materjali tutvustamise järjekorda ja
seda kasutatakse tunni läbiviimise konspektina.
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Üldjuhul on hea joonis ümber töötada lugejasõbralikumasse
vormi, mis võiks välja näha nt selline:
.

^^

Põhipunkt
Haava siduma

Haavatut maha
jätma

Nr

Punkt

1

Asetama haavatu pikali,
tõstma veritseva koha kõrgemale ja käärima püksisääre
üles . tooma haava nähtavale.
Sealjuures osutama psüühilist
esmaabi.

2

Siduma haavale haavatu
isikliku sideme steriilselt,
kinnitama sideme ja selgitama
haavatule olukorda.

3

Katma haavatu soojalt ja asetama küliliasendisse. Sealjuures
osutama psüühilist esmaabi.
Märgistama haavatu.
Rahustama haavatut.

4
5

Abi kutsuma.

Õppetöö läbiviimise plaan
Selleks et seda plaani võiks nimetada plaankonspektiks, tuleb
seda veel täiendada. Selles puudub teave ajakulu, abivahendite
kasutamise, õppetingimuste ja materjalide jm kohta.
Vaadeldava näite puhul peab õpetajal olema varutud teatud hulk
sidemepakke, haava mulaažikomplekt ning mahakantud vormipükste paar (esituseks). Sellekohased märkused saab kirja panna
lõplikusse plaankonspekti.

Õppurite eelduste mõju
Õppurite eelnevate teadmiste kohta esmaabist on võimalik teavet
hankida muuhulgas ka ainekavast. Selle kava on aineõpetaja
koostanud lähtuvalt kaitseväe väljaõppe juhendist.

Eelnenud tunnid
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Vaadeldavas näites on kõik õppurid osalenud antud õppeaine
4 eelnevas tunnis:
1. tund.
Õige esmaabi ja psüühiline esmaabi.
Haavatu märgistamine.
2. tund.
Teadvusetu kannatanu etapiviisiline esmaabi.
Püsiv küliliasend.
3. tund.
Kunstlik hingamine.
4. tund.
Esmaabi:
- hapnikupuuduse,
- uppumise,
- vingugaasimürgituse,
- elektrilöögi korral.
Kuna 1. ja 2. tunnis omandatud oskusi tuleb õppetöös kasutada,
on oluline, et õpetaja seda enesele teadvustab.
Seetõttu peaks õpetaja kaaluma, kas tunni alguses oleks ehk tarvilik paar minutit kulutada eelneva kordamiseks.

Õppetöö organisatoorsed vormid
ja meetodid
Koostöö

Õpetajal on 20-30 õppurit. Eesmärgi olemusest tulenevalt sobib
harjutamiseks paaristöö vorm.
Õpetaja peaks analüüsima skeemi kõiki 5 punkti, et mõelda läbi,
millist meetodit kasutada, ja märkida see vajadusel plaankonspekti.
Antud olukorras on ilmne, et õppur õpib soovitava tegevuse kõige edukamalt praktilise teostamise käigus. Seepärast tuleks valida
meetodid, mis seda kõige paremini võimaldavad.
Ntf

Õppeaeg ja füüsilised raamid
Õpetajale võib olla eraldatud tunni läbiviimiseks 45 minutit või
on ta ise otsustanud, et talle piisab 45 minutist, et saavutada oma
eesmärk.
Aega saab jaotada nt järgneval moel. 5 minutit tunni algusest
kasutatakse eelnevalt omandatud oskuste meeldetuletamiseks ja
uue teema tutvustamiseks.
Kui ka tunni lõpetamiseks jäetakse 5 minutit, on meil alles 35 minutit skeemis esitatud 5 põhipunkti õppeküsimustega tegelemiseks.
Selleks et tagada parim tulemus, tuleb kõige rohkem aega varuda harjutamiseks. Hea rusikareegli kohaselt tuleb 70% ajast kasutada harjutamiseks ja ülejäänud aeg teiste tunni õppeküsimuste läbimiseks.
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Ajajaotus

Aega tuleb jaotada nii, et harjutuspaari mõlemad õppurid saaksid
harjutada võrdselt, nt sel moel:
- 1. punkt:
2 minutit.
- 2. punkt:
7 minutit.
- 3. punkt:
5 minutit.
- 4. punkt:
2 minutit.
- 5. punkt:
1 minut.
- Vahetus:
1 minut.
Need arvud peaksid sisalduma ka plaankonspektis. Kuna keskmine tulp ei oma enam eraldi tähendust, siis võib ajanäidu sinna
sisestada ja anda tulbale nimeks "Aeg", nii et konspektil on nüüd
järgmine kuju.
Põhipunkt
Haava siduma

Aeg

Punkt

5 min

Tutvustus

2 min

Asetama haavatu pikali,
tõstma veritseva koha
kõrgemale ja käärima
püksisääre üles

Abiliste kaasamine
Õpetajale määratakse abiliseks ilma esmaabialase eriväljaõppeta
allohvitser.
Abilise kaasami- Abiline kaasatakse asjakohaste oskuste demonstreerimisse, kaasane demonstreeri- tes tegevusse õppurite hulgast välja valitud "kujuteldava haavatu",
misse
kellele enne tunni algust tekitatakse mulaažikomplekti abil haav.
Abilise põhjalik instrueerimine enne tunni algust on väga oluline.

Abivahendite kasutamine
Antud olukorras on parimaks abivahendiks sidumiskomplekt (või
harjutusside).
Kui ajakava ei võimalda teha kõigile imiteeritud haava, on
võimalik verejooksu märgistada ka mulaažikomplekti kuuluva
"kunstvere" abil.
Lisaks nimetatule kasutatakse haavatu katmiseks, märgistamiseks
ja haavatud koha ülejäänud kehast kõrgemale tõstmiseks õppuri
isiklikku varustust.
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Õpetamine algusest lõpuni
Nüüd on meil teostatud eesmärgi analüüs, määratud sisu tüüp ja
ulatus, arvestades seejuures mh ka õppurite eeldustega.
Kaalutlustesse on kaasatud õppemeetod, aeg ja võimaldatavad
füüsilised raamid. Samuti on otsustatud, milliseid abilisi on tarvis
kaasata ja milliseid õppevahendeid kasutada.
See tähendab, et planeerimistöö ja oluline osa ettevalmistustest
on teostatud.
Seejärel võib asuda õpetamise üksikasjalikuma ettevalmistamise
juurde. Esimese õppetunni läbiviimiseks valmistatakse ette tüüptund ja harjutamis- ning kordamistunnid valmistatakse ette lähtuvalt tüüptunnist.
Õppetöö viis
faasi

Tüüptunni süstemaatiline ülesehitus koosneb õppetöö 5 faasist,
mis ei pruugi alati olla üksteisest selgelt eraldatavad, kuna üleminekud faaside vahel võivad olla sujuvad ning samuti võivad
need olla osaliselt kattuvad:
• tutvustamine,
• teema käsitlemine,
• harjutamine,
• kontroll,
• lõpetamine.

Tutvustamine
Õpetamise algus on väga oluline ja lähtudes levinud tõdemusest,
et:
hea algus on pool võitu,

tuleb tunni kaasahaarava alguse olulisust tugevalt rõhutada.
Õppematerjali tuleb õppuritele tutvustada nii, et see kohe tunni
alguses ärataks tähelepanu ja huvi edaspidise suhtes.
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Õpetaja peab püüdma luua õppurites vajaduse õppida just Õpetatavat teemat. Ehk teisisõnu, ta peab oma "kaupa müüma", ning
kõige parem on seda teha, veendes õppurit, et seda "kaupa" läheb
tal tarvis.
Kui see õpetajal õnnestub, siis on sellest palju abi, sest sellisel
juhul töötavad õppurid eesmärgi saavutamise nimel aktiivselt
kaasa, kuna nad peavad seda põnevaks ja huvipakkuvaks või nad
tõdevad, et see on neile kasulik/vajalik.
Kolm küsimust

Õpetaja peab tutvustamisel asetama põhirõhu järgneva teabe
edastamisele.
• Mida õppematerjal hõlmab?
• Miks tuleb õppematerjal omandada?
• Kuidas õppematerjali omandada?
Lisaks neile kolmele küsimusele vastamisele tuleb õpetajal enne
teema juurde asumist kontrollida eelmise tunni tulemust, v.a
õppeaine esimeses tunnis.

Mida õppematerjal hõlmab?
Mida

Siinkohal peaks õpetaja alustama viitega eelnevatele
aeie, et
siduda tunni teema eelnenuga ja anda õppuritele võirr s saada
aru õpitava seostest ja struktuurist. Ainuüksi see vähesi aega
nõudev ettevõtmine mõjub juba iseenesest motiveerivalt.
Seejärel tutvustatakse õppuritele eesmärki. Teadmiseesmärki ja
keerulisemaid oskusi kirjeldavaid eesmärke peaks õppurid saama
lugeda, st et õpetaja peab need kirjutama (pabertahvlile või
grafoprojektori lüümikule.
Tihtipeale on sellised eesmärgid väga mahukad ning need põhjalikult kirjeldatud nõuded, kriteeriumid ja tingimused tuleb õppuritele lahti seletada ning vastata esilekerkivatele küsirr ~!e.
Seda on kõige parem läbi viia kirjaliku eesmärgikirjelu
alusel.
Teised eesmärgid on lihtsamad ning saab edastada kuulmis- ja
nägemismeelte kaudu ilma kirjaliku vormistamiseta. Siinkohal
mõeldakse nt kehalise kasvatuse või laske väljaõppe eesmärke,
kus kõige loomulikumaks viisiks on demonstreerida õppuritele,
milleks nad peavad olema suutelised tunni lõppedes.
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Miks tuleb õppematerjal omandada?
Eespool on eesmärki nimetatud motiveerivaks teguriks. Samuti
peab õpetaja õppureid motiveerima selleks, et kindlustada kõikide
õppurite 100% kaasamineja aktiivsus tunni algusest alates.

Miks

Motivatsioon peab ärgitama õppuri kujutlusvõimet ja sellele aitavad kaasa:
- näited;
- jutud;
- sõnapildid, st jutustatavat on võimalik oma silmaga näha;
- naljad ja (eelistatavalt ühised) kogemused õppustelt jm.
Inimese kujutlusvõime koosneb enamjaolt piltidest ja seepärast
peab õpetaja, valides suulise motiveerimise, püüdma õppuritega
rääkida võimalikult kujundlikult.
Motiveerimisel on kasulik selgitada, millist kasu tunnis kaasategemine õppuritele annab.
Suulisele motiveerimisele peaks lisanduma selle näitlikuks muutmine videolõigu, filmi, rollimängu või erinevate esitlustega.

i

Motivatsiooni mõiste on põhjalikumalt lahti seletatud 1. peatükis,
seetõttu on siinkohal piirdutud vaid mõne näitega.
Sõiduõppe näide:
"Alustame sõiduõppe esimest tundi. Tänane tund on aines edasimineku eelduseks, kuna me tegeleme selliste põhjapanevate
oskustega, nagu auto käivitamine ja sõitmine. Me teeme algust
õppega, mida on võimalik hiljem rakendada ka tsiviilelus.

Näide

sui.

Kui selgub, et teil on autosõidu peale annet, siis ootavad teid
autokoolis ees huvitavad tunnid, mis loodetavasti lõpevad sellega,
et teile antakse veoauto juhtimise load. Selleks peate aga jälgima
kõike suure tähelepanuga."
Motiveerimise näide esmaabitunnis:

Näide

"Enamus õnnetusi leiab aset kodudes! Kiirabi on Eestis viimase
paari aasta jooksul andnud esmaabi umbes 15 000 inimesele, kellega oli kodus nelja seina vahel juhtunud õnnetus.
Väga palju inimesi on saanud tõsiseid vigastusi vannitoas kukkumise, kööginoaga lõikehaavade tekitamise, happe kasutamise,
mürgistuste, põletuste jms läbi.

P
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Tõhus ja kiire esmaabi ei tähenda ainuüksi seda, et päästetakse
inimese elu, vaid pigemini seda, et tervis ja liikumisvõime säilib.
Sellega välditakse suuri isiklikke tragöödiaid ning riik hoiab
kokku hulga raha.
Kui rahvas suudaks täiesti tavalisi esmaabireegleid järgides aidata
iseennast ja teisi, oleks paljugi teisiti ja sellest oleks kasu kõigile.
Kujutage ette, et mõne teie lähedase liikumisvõime või elu on
ohus. Aitamiseks piisab vähesest, kõik on suutelised esmaabi
õppima. Ja sellega me tegelema hakkamegi."

Kuidas õppematerjali omandada?
Kuidas

Õppuritele on oluline, et neid tunni ülesehitusega kurssi viidaks,
sest siis nad teavad, mis neid ees ootab. Kas kogu tund viiakse
läbi klassis või on plaanis minna välja, kus on võib-olla külm.
Sellistest kõrvalistest mõtetest haaratud õppurite tähelepanu ei ole
100% suunatud õppetööle.
Samuti on oluline, et õppurid teaksid, millest räägitakse tunni
teises pooles, sest sellega hoitakse ära järgmist tüüpi küsimused:
"Ma nüüd ei tea, ehk on Teil plaanis sellest hiljem rääkida, kuid
kindluse mõttes tahaksin ma siiski küsida, kuidas on see võimalik, et... jne."
Sellise küsimusega eemaldutakse algsest plaanist, mis võib mõjutada ka lõpptulemust. Seepärast peab õpetaja tutvustama tunni
tegevusi (faase).

Teema käsitlemine
Näita ja selgita

Teema käsitlemisel teostatavad tegevused seonduvad näitamise ja
selgitamisega. Õppematerjal läbitakse ajal, mil tähelepanukõver
liigub tõusvas suunas ja õppurite võimalikele täpsustavatele
küsimustele vastatakse enne harjutamise algust.
1. peatükis on kirjeldatud erinevate mõjutamisviiside toimet, misjuures rõhutati seda, et õpetaja peaks püüdma korraga avaldada
mõju nii paljudele meeltele kui vähegi võimalik.

Kontroll
Kõik õpetajad tahavad teada, kui palju õppurid õpetamisest tegelikult kasu said.
Seda saab ta teada õppurite edasiminekut vaadeldes, kuid ka
andes õppuritele tunni lõppedes lahendada mõne väiksemamahulise ülesande. Neid võib esitada näiteks suuliste või kirjalike
küsimuste kujul või, veelgi parem, lasta õppuritel õpitut ette
näidata. Kontrolltööd ja kontrollülesanded koostatakse tavaliselt
eesmärgikirjelduse sõnastamisega seonduvalt (st otseses järgnevuses), et tagada eesmärgi saavutamise kontrollimist, mitte tunni
enam-vähem suvaliselt valitud osade kontrolli.

Lõppkontroll annab vastuse, kui suurel määral on õppurid tunni
lõppedes suutnud saavutada eesmärgi, kuid samas annab see
õpetajale tagasisidet selle kohta, kas valitud vahendid ja meetodid
olid sobilikud, et juhtida õppureid püstitatud eesmärgile.
Kui õpetaja nt jätab tunni lõppedes kontrolli tegemata, sest ta planeeris korraldada osakontrolli veidi hiljem, siis puudub tal täielik
lähtealus lõppkokkuvõtte tegemiseks.
Lisaks sellele pole võimalik hilisemal kontrollimisel välja selgitada võimalike halbade tulemuste põhjuseid, sest põhjuseid võib
olla mitu: puudulik õppimine tunnis, unustamine või mõlema
põhjuse koosmõju.
Kui õppurid pole õppematerjalist üldse aru saanud, kuna vahendid ja meetodid olid sobimatud või tase liiga kõrge, siis on jõupingutused olnud asjatud ja meil tuleb võib-olla alustada otsast
peale ja tarvidusel korraldada õpe ümber.

Unustamine
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Halva tulemuse põhjustajaks võib olla ka unustamine, kuna, nagu
mainitud 1. peatükis, ununeb suur osa õppematerjalist koheselt
peale tunni lõppemist. Sel juhul tuleb enne uute teemadega edasiminekut õpitud teadmisi lühidalt meelde tuletada (kordustund).
Väljaõppekontrolli teemat käsitletakse põhjalikumalt 4. peatükis.
Kontrolli tulemus huvitab loomulikult ka õppureid ja seepärast
antakse neile tulemustest teada enne tunni viimast osa, kokkuvõtet.

Tüüptunni lõpetamine
Vaatamata sellele, et tunni lõpetamine haarab tunni kogupikkusest
enda alla vaid väikese osa, on see siiski väga oluline.
Tihtipeale on õpetajad harjunud võtma tunni kokku materjali ja
tegevuste loeteluga: "Esmalt rääkisime..., siis tegime... ja siis harjutasime... jne." See ei ole otstarbekas!
Keskendu
põhipunktidele

Lõpetamisel on palju tähtsam tuua esile mõned tõeliselt kesksed
punktid, mida siis veelkord kinnistatakse. Seejuures oleks soovitatav kasutada lühiseletusi, näiteid, lüümikuid või jooniseid jms,
mis erinevad sellest, mida eelnevalt tunni käigus kasutati.
Seejärel parandatakse võimalikud vead, mida teemakäsitluses
täheldati. Õpetaja võib ja peab väljendama tunnustust, kui see on
välja teenitud.

Järgmine tund

Õpetaja lõpetab tunni lühiteabega sellest, kui kaugele õppurid on
antud aines jõudnud ja mis on järgmise tunni teemaks. Seeläbi
luuakse seos järgneva õppematerjaliga.

Näide

Esmaabitunni võiks lõpetada nt selliselt.
"Järgmised punktid peavad olema teil nüüd selged nagu "issameie":
1. Psüühilist esmaabi tuleb osutada kogu aeg. Räägi haavatuga
pidevalt ja lase tal ennast aidata.
2. Kasuta alati haavatu sidemekomplekti.
3. Haavaja steriilset sidet ei tohi puudutada ning side ei tohi
olla seotud nii tugevalt, et see hakkab soonima.
4. Seo sõlm sidemepadja kohale, et suurendada survet haavale.
5. Pea meeles, et haavatu tuleb enne üksijätmist alati märgistada."

Kogemustega
arvestamine

Kui tund on läbi viidud, on õpetaja saanud loomulikult terve rea
kogemuste võrra rikkamaks: midagi läks hästi ja midagi veidi
kehvemini.
Nendest kogemustest tuleb kindlasti kinni haarata, seni kuni need
on värskelt meeles, ja seepärast tuleb õpetamisele lisada veel üks
faas.
7. Kogemused.

Süsteemsus
ja tõhusus

Õppetundi ette valmistades tuleks püüda järgida esitatud tegevuskorda ehk standardjärjekorda. Selle abil on võimalik saavutada ülesehituse süsteemsus ja teostamise tõhusus ning on võimalik
haarata kinni omandatud kogemustest nii, et neist oleks järgmisel
korral kasu.
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Näidisplaankonspekt
Plaankonspekt on õpetaja kirjalik plaan selle kohta, kuidas ta
kavatseb saavutada tunni eesmärgi.
Plaankonspekt on õpetajale toeks ja seepärast peab ta selle ise
koostama moel, mis tagab tunni sihikindla läbiviimise ja eesmärgi saavutamise etteantud ajajooksul.
Plaankonspekt tuleb üles ehitada lähtuvalt eelnevalt tutvustatud
õppetunni 5-faasilisest jaotusest ja märksõnade abil kirjeldada,
mida õpetaja peab näitama ja selgitama, mida õppurid peavad
harjutama ning kuidas õpitut kontrollitakse ja lõpuks tund kokku
võetakse. Samuti peab olema antud ajamäärang.
Ole õpetajana tähelepanelik järgmiste veaallikate suhtes.
Väldi plaankonspekti muutumist käsikirja sarnaseks. Noored
õpetajad kipuvad tegema seda viga, et nad kannavad oma plaani
lihtsalt valjult ette ja kaotavad seeläbi kontakti õppuritega.
Plaankonspekt ei tohiks olla mõne määrustiku või õpiku ärakiri,
vaid selles peaks kirjeldama õppetöö käiku üksnes selle sisuga,
milleks eesmärgikirjelduse analüüs on alust andnud.
Kui plaankonspekti koostamise järgnevas etapis võtta
lähtealuseks järjestust kirjeldav ülevaade, saab vasakpoolset tulpa
nüüd kasutada abivahendite kirjeldamiseks ja põhipunktide jaotuse võib seejärel üldsegi välja jätta, kuna see on vajalik vaid
"vaheastmena" lõplikuks sisupunktide (tegevuste/töömomentide)
järjestamiseks.

Põhipunkt
Haava sidumine

Nr
1

Punkt
Aseta haavatu pikali, tõsta
veritsev koht kõrgemale ja kääri
püksisäär üles / paljasta haav.
Seejuures osuta psüühilist
esmaabi.

2

Aseta haavatu side steriilselt
haavale, kinnita...

Plaankonspekt muutub seeläbi vormilt võrreldavaks režiiga ja
seda on nt võimalik esitada tabeli kujul.

Abivahendid jm

Aeg

Põhijaotus

•

Tabelit on loomulikult võimalik muuta rohkem või vähem detailsemaks, seda sõltuvalt õpetaja tööharjumustest. Õpetaja lähtub
plaani koostamisel osaliselt oma erialastest teadmistest ja osaliselt üldistest kaalutlustest, seepärast ongi oluline, et plaankonspekti pandaks kirja vaid hädavajalik.
Üldiselt kehtib reegel, et mida vähem kogenud on õpetaja, seda
detailsem peab olema tema plaankonspekt.
Plaankonspekt on isiklik dokument. Teise inimese koostatud
plaankonspekti abil on keeruline tundi läbi viia. Kui seda tuleb
siiski erandkorras teha, nt õpetaja haigestumise korral, peab asendusõpetaja püüdma nii palju kui vähegi võimalik tunni sisu
mõttes läbi teha, et leida seos eesmärgi ja abinõude vahel ("läbiv
joon").
Õppevormi või -meetodiga seonduvaid tähelepanekuid saab
muidugi vastavalt vajadusele lisada, nt parempoolsesse tulpa.
Lisaks peaks tabelil olema ka tiitelleht, kus on kirjas vajalikud
praktilised ja administratiivsed andmed. Plaankonspekt, mis
koosneb tiitellehest ja tabelist, võiks nt esmaabi õpetamisel näha
välja selline nagu järgmistel lehekülgedel esitatud näide.
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Tiitelleht:

Plaankonspekt

Aine, tunni nr:

esmaabi, tund nr 5

Eesmärk

Nõuded: tunni lõppedes peab õppur suutma
peatada venoosset verejooksu.
Tingimused: õppur esitab oma oskusi üksi ja
kasutades haavatuna esineva sidumiseks
haavatu sidemepakki. Haavatu istub,
surudes käsi vastu haavamulaaži, mis
kujutab endast keset säärt asuvat täägihaava.
Kriteeriumid. Tulemus on rahuldav, kui:
- kasutatakse haavasidet;
- sideme steriilset poolt ei puututa;
- side seotakse nii tihedalt, et see liikumisel paigalt ei liiguks;
- kogu sidumise aja jooksul osutatakse
psüühilist esmaabi;
- haavatu jäetakse lebama soojalt kaetuna
ja märgistatult;
- haavatu on asetatud tervele küljele püsivasse küliliasendisse nii, et veritsev koht
on keha suhtes kõrgemal.

Kontroll:

praktiline kontroll viiakse läbi pärast tundi nr 6

Viited:

sõduri esmaabi testvihik

Aeg:

45 min

Koht:

maastik

õppevahendid:

30 tk haavatu sidemepakke, haavamulaaž,
1 paar mahakantud lahingvormi pükse,
6 pabertahvli lehte.
üks allohvitser

Abilised:

Riietus:
välivorm
Seosed teiste
õppurid peavad olema eelnevalt osalenud
tundide/ainetega: õppeaine 1. ja 2. tunnis
Õppurite arv:

25

\

Pabertahvli joonis:

5

Tutvustus
• Viita 1. ja 2. tunnis õpitud
materjalile.
• Eesmärk: küsimusi eesmärgi
kohta?
• Motivatsioon: inimelu päästmine ja kasutamine tsiviilelus.
• Kuidas: struktuuri tutvustamine.
Põhirõhk paaristööl.

Abiline näitab.
Kujuteldav haavatu
riietatud mahakantud
vormipükstesse.
Haavamulaaž.

2

Teema käsitlemine/harjutamine
(kasutatakse drillimeetodit).
1) Aseta haavatu pikali. Tõsta
veritsev koht kõrgemale. Kääri
püksisäär üles ja paljasta haava
koht. Psüühiline esmaabi.

Abiline näitab.
Haavatu sidemepakk.

7

2) Otsi haavatu side üles. Ava
sidemepakk. Paigalda side
haavale puuvillase sideme ja
marlisideme abil.
Sõlme paigutus.
Haavatu aitab kaasa.

Abiline näitab.

5

3) Kata haavatu sooja kattega.
Püsiv küliliasend.
Psüühiline esmaabi.

2

4) Märgista haavatu.
Räägi rahustavalt.

1

5) Kutsu abi (teade).

1

VAHETUS

Eesmärk:
*.

VAHETUS

>
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Abivahendid jms

Aeg
17

Põhijaotus
l)-5) korratakse
KONTROLL
Õpetaja teostab
TEEMA TUTVUSTUSE /
HARJUTAMISE ajal.

5 tk pabertahvli
paberit:

L

KOKKUVÕTE
Alljärgnev on tähtis.
1. Psüühilist esmaabi osutada
kogu aeg.
2. Kasutada haavatu sidet.
3. Haavaja sideme steriilset
poolt ei puutu. Side ei sooni.
4. Sõlm sidemepadja kohale.
5. Märgistamine.
Täheldatud vead:
Järgmine tund:

Kokkuvõte
• Kui õppe-eesmärgid on kirjeldatud nõuete, tingimuste ja kriteeriumide abil, nimetatakse seda eesmärgikirjelduseks.
• Eesmärgikirjeldus väljendab lõppkäitumist.
• Teadmiseesmärkide kirjeldamiseks sobivate tegevust kirjelda
vate väljendite leidmisel on abiks taksonoomia, kus iga astmega seondub vastavate tegusõnade nimistu.
• Õppe-eesmärgid on olulised:
• õppurite motiveerimise,
• sisu valiku,
• meetodi valiku,
• väljaõppe ajaja füüsiliste raamide,
• abiliste kaasamise ning
• õppevahendite kasutamise seisukohalt.
• Lisaks nimetatule on õppe-eesmärk kontrolli teostamise eelduseks.
• Eesmärgi analüüs on lähtealuseks tunni ülesehitusele, mis
koosneb järgmistest faasidest.
1. Ettevalmistus

(plaankonspekti koostamine).

2. Tutvustamine
3. Teema läbimine
4. Harjutamine

(5 tegelikku õpetamise faasi),

5. Kontroll
6. Kokkuvõte
7. Kogemused

(tunnile hinnangu andmine).

Läbiviimine
• Õpetamispõhimõtted
• Õppe läbiviimine
• Õppemeetodid
• Õpetaja ja õppurite paigutus
• Õpetamistehnika
• Probleemid õppeolukordades
• Õppevahendid
• Kokkuvõte

:
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Õpetamispõhimõtted
Õpetamispõhimõtted koosnevad reast üldkehtivatest ja üldistest
tähelepanekutest õpetamise kohta, mille kasutamine kindlustab
ainevaldkonnast sõltumata õppe tulemuslikkuse.
Peale selle lähtuvad põhimõtted õpetajate inimnägemusest ehk
peamistest arusaamadest inimese vajadustest ja reaktsioonidest.
Kõrgemal organisatsioonilisel tasandil võib soovitus järgida
mingeid kindlaid põhimõtteid ja panna ülejäänud põhimõtetele
vähem rõhku väljendada ka organisatsiooni inimnägemust.
Seos
Õpetamispõhimõtted on seotud õppemeetoditega, sest teatud
õppemeetoditega meetodite kasutamine suuremal või väiksemal määral võimaldab
meil põhimõtteid järgida.
Seega annab põhimõtete hea ja põhjalik tundmine õpetajale paremad võimalused õppemeetodite mitmekülgsemaks rakendamiseks
ja võib-olla isegi võimaldab meetodite vahelisi piire ületavaid
valikuid. Hiljem käsitleme ka Kaitseväes kasutatavaid õppemeetodeid.
Õpetamispõhimõtteid on palju, kuid nende hulgast neli omavad
õpetaja jaoks otsest praktilist tähtsust. Need neli põhimõtet on:
• tervikupõhimõte,
• aktiivsuspõhimõte,
• kogemuspõhimõte,
• funktsionaalsuse põhimõte.

Tervikupõhimõte
Inimesed tajuvad Tervikupõhimõte on tihedalt seotud taju all käsitletud reeglipäratervikuid
süstega. Taju reeglipärasustest lähtudes tajub inimene tervikuid ja
kui juurdepääs tervikule puudub, püüab seda ise luua. Seega peab
õppur suutma tajuda tervikut tegevustes, millega ta õppes kokku
puutub. Samas ei tähenda see sugugi, et suure ainevaldkonna
jagamine väiksemateks osadeks ja nende osade õpetamine kindlas
järjekorras oleks lubamatu.

Tervikupõhimõte tähendab, et õppuri peas tekitatakse konkreetsed
pildid, mis näitavad, milleni "kõik lõpuks viib". Tervikupõhimõtte kasutamine tagab õppurite võime teha koostööd kõnealuse
terviku saavutamise nimel. Juhul kui õpetaja ei loo pilti tervikust,
vaid pakub õppureile ainuüksi juhuslikult valitud teavet, püüavad
õppurid ise oma peas tervikut luua.
Selle tulemusena ei keskendu õppur mitte õppetöös antud ajahetkel toimuvale, vaid hoopis kõrvalise tähtsusega asjaoludele, ja,
mis veelgi hullem, on oht, et õppur loob endale tervikust vale
ettekujutuse.
Kuna kõnealune õppur ei tea, et tema ettekujutus tervikust on
vale, võivad sellel olla tõsised tagajärjed õppealasele koostööle.
Tervikpildi loomine erinevatest ainetest või ühe aine piirides on
alati võimalik.
Tavalises õppetunnis on tervikupõhimõtet alati arvesse võetud,
sest enne kui hakkab pihta tegelik õpe, võetakse läbi eesmärgid,
motivatsioon ja struktuur. Teiste sõnadega, õpetaja loob valmis
pildi, mis näitab, mida tahetakse saavutada, miks kõnealune
saavutus on vajalik ja kuidas jõutakse soovitud tulemuseni.
Kui sõduritele on vaja õpetada kindlustatud lahingupositsiooni
ehitamist, tuleks algatuseks näidata sõduritele mudelit, joonistust
või, mis veelgi parem, videofilmi, mis annab neile ettekujutuse
lahingupositsioonidest ja nende kasutusest lahingus. Samuti tuleb
sõduritele näidata õppemaastikule kaevatud valmis kaevikut.
Juhul kui sõdurid peavad hiljem kaevama täispaariskaeviku, tuleb
neile näidata, kuidas selline paariskaevik välja näeb, eelistatavalt
koos täiskaevikus seisvate laskuritega.
Seejärel võib minna maastikule, et käsitleda ja harjutada praktilisi
oskusi, nagu mahamärkimine, rohukamara eemaldamine, kaevamine, moondamine jne.

Aktiivsuspõhimõte
Aktiivsuspõhimõte on kaasaegses pedagoogikas ja eriti Kaitseväe
väljaõppes väga eelistatud põhimõte.
Aktiivsuspõhimõttest lähtuvalt tuleb õppuritele anda ülesandeid,
mis eeldavad nende aktiveerimist ja materjali kallal töötamist.
Õppurid osalevad õppeprotsessis aktiivselt.

Õppematerjal
tuleb läbi
töötada
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Kõnealune põhimõte tugineb õppimisteooria sellele osale, mille
järgi läbi töötatud õppematerjal on kergemini õpitav ja jääb paremini meelde kui materjal, millest õppur on vaid kuulnud või mida
talle on näidatud.
Aktiivsuspõhimõtte tähtsus Kaitseväes on mingil määral seotud
asjaoluga, et sõdurite väljaõppe õppematerjali puhul on enamasti
tegu tegevustega, mille sooritamisel tuleb pidada kinni erilistest
protseduuridest, kus tuleb osata käsitseda erivarustust vastavalt
kehtestatud juhtnööridele ja teostada toiminguid kindlas järjekorras.
Peale selle tuleb osata sooritada ülesandeid ja tegutseda senitundmatutes olukordades, kasutades õpitut otstarbekalt ja olukorrast
lähtuvalt.
Ühesõnaga, tegemist pole ainuüksi päheõpitavate teadmistega,
õppematerjal peab olema õppuril "veres", õppur peab mõistma
materjali tausta ja valdama materjali sedavõrd hästi, et ta suudab
tuntud teema põhjal uutes olukordades improviseerida.
Ülesandemeetod ja üksuse korraldatav iseõpe (vt lisa C) on saanud inspiratsiooni aktiivsuspõhimõttest ja ka tüüptunni harjutamisfaas on saanud alguse sellest põhimõttest.

Vastutus

Kui aktiivsuspõhimõtet kasutatakse sageli ja õppurid on
motiveeritud õppima sellest põhimõttest lähtuvalt, võib üsna tihti
täiendava kasutegurina jõuda tasemeni, kus õppurid harjuvad vastutust enda peale võtma ning käituvad omaalgatuslikult iseseisvalt ja küpselt. Sel moel arendatakse õppurites eneseaktiveerimisvõimet, mis on õpetaja ja õppuri koostöö seisukohast väga
väärtuslik.
Seetõttu on aktiivsuspõhimõte iseäranis oluline põhimõte, mida
iga õpetaja peaks, kui vähegi võimalik, järgima.
Loomulikult peab õpetaja kõnealust põhimõtet kasutades pidama
silmas ka õppurite eeldusi. Tegevustele esitatavad nõuded peavad
olema kohandatud vastavalt õppurite eeldustele.

Kogemuspõhimõte
Õppurid peavad
saama kogemusi

Kogemuspõhimõte on tihedalt seotud aktiivsuspõhimõttega, sest
kogemuspõhimõte seisneb tegevuste või olukordade loomises,
milles õppurid võimalikult suurel määral ise kogemusi koguvad.

Kogemuspõhimõte on otseselt seotud õppimise mõiste definitsiooniga, mille kohaselt:
"Õppimine on kogemuse vahendusel kujunevad püsivad muutused käitumislaadis".
I

'

i i

i

Ühesõnaga on tähtis pakkuda õppurile mitmesuguseid uusi elamusi, mis tuleb läbi töötada, misläbi toimubki õppimine: õppurid
eraldavad õpitava.
Näiteks võib panna õppurid olukorda, kus neil tuleb kas üksinda
või koos teistega leida lahendus mingile kindlale ülesandele. Seejärel võib arutada, mis toimus ja mida õppurid erinevate tegevuste ajal läbi elasid. Lõpetuseks tuuakse välja järeldused ehk õpitu.
Hiljem antakse õppuritele võimalus kasutada õpitut uutes olukordades, edasine õpe põhineb seega juba saadud kogemustel, kuid
samal ajal luuakse ka uusi kogemusi.
Kogemuspõhimõte tugineb seega õppurite varasemate kogemuste
ärakasutamisele, kusjuures samal ajal püütakse luua olukordi, kus
õppurid võivad saada uusi kogemusi.
Tavaliselt kasutatakse kõnealust põhimõtet seoses õppemeetoditega: ülesandemeetod ja grupitöö. Nii mõnedki nooremad õpetajad
kasutavad seda meetodit üsna tagasihoidlikult, sest nad tunnevad,
et kogemuspõhimõttele tuginevaid meetodeid on raske juhtida.
Enamus vähe kogenud õpetajaid leiab, et kergem on juhtida õpet,
kus õppurid teevad ainult seda, mida neil kästakse teha, ja ainult
siis, kui õpetaja käsib. Seetõttu otsustataksegi sageli selliste õppemeetodite kasuks, mis vastavad eeltoodud kirjeldusele.
Loomulikult leidub ainevaldkondi ja teemasid, mille puhul kõnealust põhimõtet kasutada ei saa hoolimata sellest, et tegemist on
hea ja motiveeriva põhimõttega, mis soodustab õppimist. Juhul
kui õppurid peavad õppima teostama keerulisi toiminguid kindlas
järjekorras (rividrill, relva käsitsemine jms), ei saa muidugi kohe
alguses lähtuda kogemuspõhimõttest. Sellisel puhul tuleb esialgu
just nimelt näidata ja selgitada, mida õppurid peavad oskama
teha, ning alles siis saab asuda harjutama.
Harjutamisfaas vastab teatud määral kogemuspõhimõttele, kuna
harjutamise käigus saavad õppurid kogemusi relva käsitsemise
vallas, nad kogevad relva kaalu, millise jõuga teha laadimisliigutust jne.

Näide
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Kujutame ette, et sõdurid peavad õppima ööbima lageda taeva
all. Sel juhul võiks näiteks kõigepealt näidata ja selgitada (tervikupõhimõte) sõduritele laagrisseasumise aluseid, kus paikneb
lõkkeplats jne, kuid seejuures ei kirjeldata üksikasjalikult, kuidas
seda tehakse, ja alles siis lasta sõduritel kogemuspõhimõttest lähtudes kõik ise välioludes järele proovida.
Seejärel pannakse sõdurid puhkeala sisustama, telke püstitama,
sooja toitu valmistama ja puhkama, mille juures õpetaja lähtub
funktsionaalsuse põhimõttest (vt allpool).
Siinjuures õpivad sõdurid kogemusprintsiibi kasutamise tulemusena, et:
- tulease peab paiknema nii, et suits ei kanduks telkidesse,
seega tuleb lähtuda tuulesuunast;
- tulease tuleb ehitada selliselt, et tuul ei laseks tulel kustuda;
- suur, mahukas telk on talvel külm;
- keha jääb lamamisest valusaks, kui magamisaseme alla ei
valmistata pehmet kihti;
- ei tohi unustada enne puhkama heitmist telgi ümber vihmavee
äravoolu renni kaevata hoolimata sellest, et ilm on selge, jne.
Eeltoodud näites kujundavad sõdurite praktikas kogutud kogemused reeglid tuleaseme asukohast tuule suhtes ja rõhutavad, kui
oluline on kulutada aega pehme magamisaseme ja vihmaveerenni
valmistamise peale ka siis, kui see toimub uneaja arvelt.

Induktiivne
põhimõte

Juhul kui õppes jõutakse reegliteni läbi kogemuste, toimub õpe
induktiivse põhimõtte järgi.

Deduktiivne
põhimõte

Induktiivse põhimõtte vastandiks on deduktiivne põhimõte, mispuhul kõigepealt võetakse koos sõduritega läbi reeglid ja toimimisviisid. Seejärel kasutatakse reegleid konkreetsete ülesannete sooritamiseks (nt relva käsitsemise õpe, rividrill jne), mispuhul õppimine saavutatakse läbi mõistmise.
Siinjuures tuleb märkida, et kui ülejäänud põhimõtted on üldiselt
kasutatavad, siis kaks viimasena nimetatud põhimõtet on üksteise
vastandid. Mõlemad põhimõtted võivad olla ühtviisi head, kuid
neid ei saa kasutada üheaegselt.
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Funktsionaalsuse põhimõte
Tegelikud olud

Formaalne
põhimõte

Funktsionaalsuse põhimõttel põhinev õpe lähtub eriala või ametikoha tegelikkusest ja seesugust õpet viiakse põhimõtteliselt läbi
tegelikes oludes, kasutades tabelivarustust. Juhul kui nii ei tehta,
sest tegelikke olusid pole võimalik luua, tuleb leida teised lahendusteed ja sel juhul kasutatakse nn formaalset põhimõtet, mis on
funktsionaalsuse põhimõtte vastandiks. Ka neid kahte põhimõtet
ei saa rakendada samaaegselt. Formaalset põhimõtet kasutatakse
aga mitmesugustes olukordades, nt vaenlase lahingutehnika
tundmaõppimisel.
Iseenesestki mõista on mitmeid olukordi, kus sõdurite õpetamine
tegelikes oludes, kasutades tabelivarustust, pole võimalik. Sageli
on see võimalik alles siis, kui sissejuhatav sõduriväljaõpe on
lõppemas ja asutakse üksuse väljaõppe jms kallale.
Siiski on kasulik funktsionaalsuse põhimõtet alati silmas pidada.
Kui õpetada mingeid üksikasju, mis on õppe-eesmärgil tervikust
eraldatud, on sageli raske panna õppureid nägema kõnealuse õppe
tähtsust tegeliku sõdurielu seisukohast. "Milleks meil seda peaks
vaja minema?" küsivad või mõtlevad nad pahatihti. Seetõttu peab
õpetaja püüdma luua olukordi, mis oleksid nii sarnased tegeliku
sõdurieluga kui vähegi võimalik.
Integreeritud õppe puhul (vt õppetöö organisatoorsete vormide
kirjeldust tagapool) püütakse just viia üksikainete õpet läbi ühtse
tervikuna (taktikalistes raamides) ja oludes, mis võimalikult suurel määral meenutavad tegelikku olukorda, kus õpitut hiljem tuleb
kasutada.
Õpetaja järgib funktsionaalsuse põhimõtet osaliselt ka siis, kui ta
räägib õppuritele, milleks õpitut saab kasutada ja kuidas õpitu
sobib tervikusse.
Funktsionaalsuse põhimõtet on mingil määral kaasatud ka "KV
pedagoogilistesse printsiipidesse", kuna muuhulgas on ka pedagoogilistes printsiipides mainitud, et väljaõpe tuleb läbi viia võimalikult realistlikes tingimustes.
Õpetajal ei ole alati võimalik jäägitult funktsionaalsuse põhimõttest juhinduda, sest sageli eeldavad nii teema kui ka mitmesugused välised tegurid, et õpetaja valib mõne teise tee. Sellele vaatamata tuleb funktsionaalsuse põhimõtet õpetades alati meeles
pidada.
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"KV pedagoogilised printsiibid"
"KV pedagoogilised printsiibid" (KPP) tuginevad kaitsejõudude
inimnägemusele, mida muuseas pooldab ka suurem osa
demokraatlikust maailmast. Veel lähtuvad pedagoogilised printsiibid üldistest seisukohtadest küsimustes, nagu milline õpe on
hea ja otstarbeks ning mida kaitsejõudude õpetajad peaksid
seetõttu püüdma järgida. Kaitsejõudude väljaõppe tehnoloogiline
mudel (vt lisa A) illustreerib muuhulgas ka pedagoogiliste
printsiipide süsteemsust.
Sedamööda, kuidas õpetajad üha enam juhinduvad kõnealustest
printsiipidest, arenevad nii väljaõppe erialased kui hoiakulised
tulemused positiivses suunas.

Põhimõtete kasutamine
Samal ajal kui "KV pedagoogiliste printsiipide" järgimine on
kõigile kohustuslik, võib õpetaja ülejäänud nelja põhimõtte
järgimise üle õppeolukorras sageli ise otsustada. Otsustava tähtsusega on seejuures õpetaja ja õppurite eeldused, õppematerjali
iseloom ja õppeks eraldatud aeg.
Vahelduv
kasutamine

Sageli vahetatakse õppetunni käigus põhimõtteid, nii et õppe
alguses on valdavaks näiteks tervikupõhimõte ja formaalne
põhimõte, kuid hiljem viiakse õpet läbi järk-järgult üha funktsionaalsemalt.
Mõnel teisel puhul aga valitseb mingi kindel põhimõte läbivalt
teiste üle, kuna just see põhimõte on õpetatava teema seisukohast
kõige otstarbekam. Näiteks on praktilises laskeõppes ülekaalus
funktsionaalsuse põhimõte, sest sama tööviisi ehk lasketehnikat
kasutatakse nii tegeliku õppimise jooksul kui hiljem laskeoskuste
kasutamise ajal allüksuse ametikohal.
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Õppe läbiviimine
Õpetamine on, nagu juba eespool mainitud:
Definitsioon

{

~"

•

"organiseeritud koostöö õpetaja ja õppuri vahel ning õppurite
l endi vahel, mille üldeesmärgiks on. et õppurid saavutavad kehtestatud õpieesmärgid".
^
Õpetaja on selle koostöö juht ja seega vastutab ta ka õppe juhtimise eest sellisel moel, et saavutatakse eesmärk.
Igasugust õpet iseloomustavad alljärgnevad tegurid:
• juhtimine,
• tegevused,
• mikrokliima,
• organiseeritus.

Õppe juhtimine
Ükskõik kui üksikasjalik plaankonspekt ka ei oleks, alati võib
õppes tulla ette ootamatusi.
Näiteks võib tekkida õpiraskusi, tunnustamisprobleeme, varustuse
rikkeid või ettearvamatult palju küsimusi.
Probleemide
lahendamine

Oma vastutust kanda suutev õpetaja peab olema võimeline ületama nimetatud raskused ja palju teisi probleeme.
Ühesõnaga õpetaja suudab raskustega töö käigus toime tulla
näiteks:
- ajakava muutes;
- näidete arvu kohandades;
- mõned ülesanded vahele jättes;
- valmis olles õpiraskustega toime tulema, tuues täiendavaid
näiteid või võttes kasutusele täiendavaid abivahendeid;
- pärast klassi arutelu "otsi kokku" võttes;
- õpet jätkates, kui vähegi võimalik, vastavalt kavale ka siis, kui
protsess on vahepeal kavandatust kõrvale kaldunud.
Õppe juhtimise eelduseks on, et õpetajal on, mille järgi juhinduda, näiteks et õpetaja teab väga täpselt, mis on eesmärk ja kuidas
ta eesmärgi saavutab.
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Kui need teadmised on õpetajale sama tuttavad kui tema viis
sõrme, tunnetab õpetaja kohe, kui ta hakkab teemast kõrvale
kalduma või kulutab mõne pisiasja peale liiga palju aega. Sel
juhul tuleb õpe kiiresti tagasi rööbastele juhtida.

Tegevused
Õppimine leiab aset siis, kui õppetegevused viivad õppuri
"lähtepunktist" "lõpp-punkti".
Õppurite
aktiivsus ehk
tegevused

Õppurid õpivad ainult nende kogemuste vahendusel, mida nad
hangivad omaenda tegevuse kaudu. Seepärast peab õpetaja olema
inspireerijaks ja liikumapanevaks jõuks, et sel moel algatada ning
soodustada õppurite aktiivsust ja tegutsemist. Seda kohustust
peab õpetaja alati silmas pidama.
Õppurite aktiivsus ei pruugi mõistagi tähendada ainuüksi füüsilist
aktiivsust. Vaimne aktiivsus ehk mõttetegevus on õppuritele sama
tähtsaks ülesandeks ja aktiivsust peab õpetaja, nagu juba eespool
öeldud, soodustama.

Kogu aktiivsuspõhimõtte mõte peitub tuntud vanasõnas:

"Harjutamine teeb meistriks".

Mikrokliima
Mikrokliima all mõistetakse õppes valitsevat õhkkonda, meeleolu
või miljööd.
Võta õppureid
tõsiselt

Õpetaja saab hea mikrokliima tekitamisele kaasa aidata, olles
sõbralik ja vastutulelik või kuulates õppurite küsimusi ja vastates
neile ning võttes õppureid tõsiselt. Õpetaja vastutab selle eest, et
tema kui õpetaja ja õppurite vahel tekiksid head suhted.
Juhul kui õpetaja räägib õppuritega üleolevalt ja kui õppurid sellepärast õppesse passiivselt suhtuvad või sellele vastu töötavad,
on tulemus mõistagi oodatust halvem.

Siinjuures mängivad tähtsat osa õpetaja isiksus ja pädevus õpetajana. Mõned inimesed on sündinud heade õpetajatena, mõned ei
ole. See-eest on kõik suutelised järgima 2. peatükis kirjeldatud
süsteemi, mis aitab kindlustada, et õppetegevused on eesmärgi
seisukohast otstarbekad.

Organiseeritus
Õppurite rühmitamiseks või organiseerimiseks õppes võib kasutada mitmesuguseid õppetöö organisatoorseid vorme.
Kaitsejõududes eristatakse:
• individuaalõpet,
• paarisõpet,
• rühmaõpet,
• töögrupi õppevormi,
• üksuse korraldatud iseseisvat õpet,
• integreeritud õpet.

Individuaalõpe
Individuaalõppe puhul on tegemist olukordadega, kus õpetaja
õpetab ainult ühte õppurit, näiteks sõiduõppe puhul.
Ka mõningaid kaugõppe liike (vt punkti õppemeetoditest) viiakse
läbi individuaalõppena.
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Paarisõpe
Juhul kui õppurid töötavad paarides, vahetades rolle nii, et kord
sooritab ülesannet üks õppur ja teine juhendab/kontrollib paarilist, tuginedes õpetaja juhtnööridele, ja siis vastupidi, võib rääkida paarisõppest.
Sellele õppetöö organisatoorsele vormile on iseloomulik, et paarilised õpetavad ja kontrollivad teineteist kui omamoodi koostööpartnerid, samal ajal kui nad mõlemad õpivad ka õpetajalt, kes
käivitab ja juhib tegevusi.
Paarisõpe on levinud ainetes, kus õpitakse oskusi.

Rühmaõpe
Kui õpetaja ja õppurite vahel on isiklik kontakt kogu õppeperioodi jooksul, on tegemist rühmaõppega, kusjuures rühma all mõistetakse õppurite kogu, mis koosneb alates 3-4 õppurist (minimaalne rühma suurus) kuni 20-25 õppurini. Püüelda tuleb siiski
selle poole, et õppurite arv ei ületaks 20. Mida rohkem õppureid,
seda raskem on õpetajal õpet juhtida.
Rühmaõppe puhul saavad kõik õppurid sama informatsiooni
täpselt ühel ajal ja õppuritel on võimalik õpetajale otse küsimusi
esitada, nii et võimalikesse ebaselgustesse saab kohe selgust tuua.
Kogenud õpetajal võib tekkida õppe juhtimisel raskusi, kui õppurite rühm on väga aktiivne. Seevastu võib ka äärmiselt vähe innuka rühma aktiveerimine osutuda raskeks.

Töögrupi õpe
Käesolevas õpikus mõistetakse töögrupi õppe all õppurite gruppi,
kes süveneb mingisse teemasse formaalselt nimetatud juhi juhtimisel. Töögrupi õppe juht valitakse kooli õpetajaskonna hulgast
ja võib tegutseda töögrupi õppeprotsessi konsultandina või täita
õpetaja rolli, kes näiteks kasutab õppevestlust või teisi meetodeid.
Juht võib olla väga aktiivne ja võtta ohjad enda kätte, kuid tema
roll võib olla ka tagasihoidlikuma ja vaatleva iseloomuga, sõltuvalt töögrupi küpsusest ja koostöövõimest, õpetaja teadmistest ja
kogemustest ning töö üldeesmärgist. Seejuures peab juht olema
ise vähemalt läbinud väljaõppe, mis käsitleb ka kõnealuse töögrupi õppe sisu, või mõne teise vastavasisulise väljaõppe.
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Kooli kõnealuse ainevaldkonna eest vastutavad isikud peavad
töögrupi juhti aitama, teavitades teda saavutatavatest eesmärkidest, alateemadest, mida tuleb käsitleda jne.
Juhti võib toetada suuliste juhtnööridega, kuid võib ka koostada
kirjaliku "Töögrupijuhi tööjuhendi".
Töögrupi suurus võib ulatuda mõnest õppurist kuni u 15 isikuni.
Grupitöö puhul on sobivaimaks suuruseks 5-7 isikut, kuid töögrupi juhitavate arutelude puhul on otstarbekaks liikmete arvuks
10-12.
Töögrupi õppevormi kasutamisel on eelised suurte õpperühmade
õpetamisel KV õppeasutustes, kus kutsutakse lektor väljastpoolt
ettekannet tegema, mille ainevaldkonna õppurid pärast peavad
läbi töötama ja millesse süvenema.
Õppe võib tavaliselt läbi viia protsessina, mis hõlmab järgmisi
faase.
1. Loeng või ettekanne teema valgustamiseks.
2. Ettevalmistused tööks töögruppides. Siinjuures antakse õppuritele ülesanne, mille kallal neil tuleb töötada. Ülesanne sõnastatakse konkreetsena või vähem konkreetsena olenevalt teemast, kursuse tasemest ja eesmärgist.
3. Töö töögruppides, mis toimub rühmatööna, mida juhib töögrupi juht. Kui karmikäeline on töögrupijuhi juhtimisstrateegia, sõltub teemast, töögrupi liikmete eeldustest ja õppeks
eraldatud ajast.
4. Suulised või kirjalikud ettekanded ülesande lahendustest töögrupi raames või ühisel pleenumil.
5. Ülesande lahenduste hindamine ja tagasiside.

Üksuse korraldatud iseõpe
Viitamaks õppe organisatoorsele vormile "üksuse korraldatud
iseõpe", kasutatakse sageli lühendatud nimetust "üksuse iseõpe".
Juba nimi viitab, et selle õppevormi puhul täidab üksus üksuse
juhtide näol õppe juhtija rolli, samal ajal kui õppur peab võimalikult suurel määral ise õppematerjali omandama.
Vastutus = moti- Üksuse korraldatud iseõpe põhineb tõsiasjal, et enamuse inimeste
vatsioonitegur
jaoks on vastutuse usaldamine motiveeriv. Vastutus on motivatsioonitegur eeldusel, et kõnealust vastutust on võimalik kanda.
Vastutus tähendab antud kontekstis vastutust enese, oma kaaslaste
ja teiste ees selle eest, et õppur teeb oma parima, et tema üksus
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suudaks sooritada püstitatud ülesande rahuldavalt etteantud tähtajaks.
Üksuse korraldatud iseõppe puhul valib õpetaja välja lõigud teoreetilistest teemadest ja mõned lihtsamad üksiksõduri oskustest,
mida õppurid peavad valdama, ja laseb õppuritel ise õppematerjali omandada.
Üksus määrab väljaõppe plaanis kindlaks ajavahemikud iseõppe
läbiviimiseks. Nendel ajavahemikel tuleb sõdurid põhimõtteliselt
iseenda hooleks jätta ja üksus võib kasutada iseõppeks eraldatud
aega allohvitseride väljaõppeks või iseõppeks sobimatute
teemade ettevalmistamiseks.
Ettevalmistus

Iseõpe on sõdurite seisukohast mõttekas eeldusel, et eesmärk ja
vahendid on täpselt kindlaks määratud. Mis puutub õppe-eesmärkidesse, siis mõistagi tuleb iseõppe puhul, nii nagu igasuguse
väljaõppe puhul, eesmärkide sõnastamisel panna paika nõuded,
tingimused ja kriteeriumid, kuid seejuures on iseäranis oluline, et
iseõppeks määratud teemade eesmärgid oleksid eriti selged ja
arusaadavad. Õppurid peavad olema suutelised enesekontrolli abil
kindlaks tegema, kas nad on eesmärgi saavutanud.
Samuti on iseõppe puhul nõuded õppevahendite kvaliteedile ja
kogusele kõrgendatud. Vahendid peavad tagama, et õppurid on
suutelised ise, ilma õpetaja juuresolekuta, õppematerjali omandama. Seetõttu tuleb õppematerjal väga põhjalikult ja selgelt ette
valmistada, nii et ei tekiks vajadust täiendavate selgituste järele.
Õppevahendid tuleb valmistada varakult, kuid paljudes üksustes
ja õppeasutustes, kus sama väljaõpet viiakse läbi korduvalt, on
võimalik luua väga hea õppevahendite kogu.
Üksuse korraldatud iseseisevõpet kirjeldatakse põhjalikumalt
lisas C.

Integreeritud õpe
Õppe organisatoorse vormi, integreeritud õppe puhul eiratakse
õppe traditsioonilist korraldatust, kus õpe jaguneb sõduri väljaõppeks ja üksuse väljaõppeks, ja eiratakse levinud arusaama, et
sõduri väljaõpe peab toimuma enne üksuse väljaõpet, olles
üksuse väljaõppe eelduseks.
Õppe tavapärasest põhistruktuurist, mispuhul õpe jaguneb selgelt
eraldatud aineteks, loobutakse. Selle asemel alustatakse üksuse
väljaõpet väljaõppeprotsessis küllaltki varakult, ühendades paljud
sõdurikursuse ained üksuse kursuse tegevustega, püüdes lähendada õppe organisatsioonilist vormi tegelikkuses rakendatavale
töövormile.
Sõdurid omandavad sõdurikursuse oskused siis, kui sellekohaseid
õppetunde saab otstarbekalt üksuse väljaõppesse põimida, ühesõnaga siis, kui neid oskusi tarvis läheb. Tegevustest, mis sobitatakse üksuse väljaõppesse eriliste juhtumuste või õppustena, saab
teiste sõnadega valitsev ja otsustava tähtsusega tegur.

Õppematerjali terviklikkuse ja seostatuse loomisel lähtutakse
põhimõttest, et sõdurid peavad tutvuma üldise raamistikuga, kus
õpitut hiljem tuleb kasutada.
Väljaõppe ettevalmistamisel koostatakse seetõttu kõigepealt
üksuse väljaõppe plaan. Üksuse väljaõppe plaan moodustab seostatud kondikava, millele ehitatakse üles kogu väljaõpe. Seejärel
koostatakse ainekavad (vt lisa B) sõduriõppe ainete kohta.
Sõdurikursuse ained viiakse läbi (paigutatakse kondikavasse) siis,
kui need kõige paremini üksuse väljaõppesse sobivad.

Näide
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Üksuse väljaõppes käsitletakse teemat "Julgestus kaitselahingus".
Sel ajal, kui julgestuse isikkoosseis töötab kaitsepositsiooni arendamise kallal, laseb õppuse juht kaitsepositsiooni ees maastikul
midagi juhtuda, näiteks vastase patrullil või tankil ilmuda üksuse
vastutusalale. Sellega seoses on vaja sõduritele õpetada
vaatlemist, vahemaade hindamist, sihtmärkide kättejuhatamist ja
tuleavamiskäskluste andmist. Hiljem võib õppuse juht lasta
üksusel vastase tule alla sattuda, misjärel sõduritel tekib mõistagi
vajadus õppida, kuidas käituda vaenlase relvade suhtes, kuidas
osutada esmaabi jne.
Väljaõpe muutub sel juhul teema- või projektikeskseks ja on üles
ehitatud läbivate teemade (üksuse väljaõppe õppetundide) ümber,
mida täiendavad mitmesugused kontsentreeritud, kõnealuse teema
seisukohast asjakohased õppeelemendid, mis kaasatakse väljaõppesse siis, kui õppuse juht seda otstarbekaks peab. Nii mõnedki
õppetunnid ainetes, nagu laskurallüksuste taktika, massihävitusrelva kaitse, pioneeriõpe, esmaabi, sideõpe, laskeõpe jne, saab sel
moel loomulikult ühitada üksuse väljaõppega, nii et sellest on
kasu nii üksiksõduri kui kogu üksuse väljaõppe seisukohast.

InterdistsipliSeosväljaõppe puhul on tegemist interdistsiplinaarse ehk ainenaarne väljaõpe valdkondade vahelisi piire ületava õppega, kus valdavalt pannakehk seosväljaõpe se rõhku tervikupõhimõttele ja funktsionaalsuse põhimõttele, kuid
kuhu on kaasatud osaliselt ka kogemus- ja aktiivsuspõhimõtted.
Õpe on kord induktiivne, kord deduktiivne.
Integreeritud õpe esitab suuri nõudmisi õpetajatele, kes enam ei
saa keskenduda ainult oma ülemarollile ja oma kitsast eriala hästi
tundva õpetaja rollile. Põhimõtteliselt on kustutatud piir ülemarolli ja õpetajarolli vahel igapäevases väljaõppes, kus üksuse
ülemad peavad olema saanud sedavõrd laiaulatusliku väljaõppe,
et nad on võimelised üksuse väljaõppe raames viima läbi valitud
õppetunde kõigis sõdurikursuse ainetes.

Õppemeetodid
Õppe mitmekesisemaks muutmiseks on mitmesuguseid võimalusi, muuhulgas ka erinevate õppemeetodite kasutamine.
Just õppemeetodite mitmekülgsus on motivatsiooni seisukohast
ülimalt tähtis. Isegi mingi kindla aine jaoks sobivaim õppemeetod
mõjub lõpuks õppuritele üksluisena, kui seda kasutatakse alalõpmata. Kuid õppemeetodite vahetamine eeldab mõistagi, et õpetaja
tunneb erinevaid meetodeid ning oskab neid rakendada õigesti ja
õigel ajal.
Vahelduse toomine väljaõppesse esitab õpetajale kahtlemata suuri
nõudmisi, kuid õpetaja peab siiski silmas pidama, et hea ja mitmekülgse õppe tulemuseks on huvitatud õppurid, ning et õppest
huvitatud õppurid omakorda motiveerivad õpetajat, nii et õpetaja
püüab õpet veelgi paremaks muuta.
Kaitsejõududes eristatakse mitmeid erinevaid õppemeetodeid:
• loeng,
• õppevestlus,
• drillimeetod,
• võistlus,
• grupitöö,
• ülesandemeetod,
• situatsiooniõpe,
• kaugõpe,
• enesevastandamismeetod
Kõiki loetletud meetodeid käsitletakse alljärgnevates punktides.

Loeng
Selle meetodi puhul edastab õpetaja oma teadmised õppuritele
suuliselt. Seetõttu on kommunikatsioon õpetaja ja õppurite vahel
peamiselt ühesuunaline.
Loenguga seoses võib kasutada mitmesuguseid audiovisuaalseid
abivahendeid. Seda õppemeetodit võib nimetada pigem struktureeritud teabe vahendamise viisiks kui tegelikuks õppemeetodiks.
Loeng esitab suuri nõudmisi nii õpetajale kui õppuritele, kuid kui
lektor on innustav ja elav ning publikuks on väljapuhanud ja
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õigesti häälestanud õppurid, kellele see meetod pole võõras, võib
loengu abil saavutada häid tulemusi.
Loengut võib kasutada uute teemade sissejuhatuseks.

Õppevestlus (juhitud arutelu)
Õppevestlust võib kirjeldada kui arutelu, mida juhib õpetaja, kes
lühikeste sõnavõttude ja küsimuste abil aitab õppuritel arendada
välja uusi teadmisi, mis tuginevad õppurite varasematele teadmistele ja/või kainele mõistusele.
Selline meetod on õppurite aktiivsusvajaduse tõttu alati huviäratav ja võimaldab õppesse kaasata kõiki õppureid, seejuures ka
neid, kes tavaliselt ei saa sõna sekka öeldud.
Kõigi kaasamine on aga tähtis, sest passiivsus kui selline pole
inimloomusele omane. Meis kõigis on tegutsemistung ja kui võtta
õppuritelt ära kõik aktiivsuse ülesnäitamise võimalused, võivad
õppurid kalduda näiteks unelema.
Sageli võib juhtuda, et õppurid avaldavad esialgu oma arvamust
väga tagasihoidlikult, oodates, et õpetaja nende mõtteavaldust
tunnustab või parandab. Kui õpetajapoolne parandus jääb tulemata või kui kinnitus pole piisavalt rõhutatud, võivad õppurid muutuda ebakindlaks. Sugugi mitte kõik õppurid pole harjunud, et
nad peavad ise otsuseid tegema ja seega ise oma tegude eest vastutust kandma.
Kaasaegsetes kaitsejõududes ollakse huvitatud isikkoosseisu iseseisva hindamisvõime ja iseseisva vastutusvõime saavutamise
huvi soodustamisest.
Seetõttu tuleb õppurites sellised omadused välja kujundada ning
õpetaja võib seda arengut soodustada ja toetada muuhulgas õppevestluse sagedase kasutamise abil.
Läbiviimine

Õppevestluse käiku võib kirjeldada järgmiselt.
• Õpetaja ettekanne, näiteks teema tutvustus, mis lõpeb sissejuhatava küsimusega õppuritele. Hiljem võib õpetaja õppetunni jooksul oma äranägemise järgi täiendavate lühikeste mõtteavalduste kaudu anda arutelule uut ainest.
• Õppurid vastavad õpetaja küsimustele. Õppurite erinevad vastused arutatakse läbi. Seejuures võib õpetaja esitada täiendavaid küsimusi või vestlusaine erinevaid külgi edasi arendada
sedamööda, kuidas need arutelus esile kerkivad.
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• Õpetaja vastab õppurite esitatud küsimustele või laseb teistel
õppuritel küsimustele vastata.
• Õpetaja teeb aeg-ajalt väikseid vahekokkuvõtteid, kus ta võtab
kokku esitatud argumendid. Vahekokkuvõtted on lühisõnalised
suulised analüüsid, mis lõpevad järeldustega. Sellised kokkuvõtted ja järeldused on äärmiselt olulised, kuna just need
moodustavad "müürikivid", mille üksteise peale asetamise
tulemusena saavutatakse õppe-eesmärk. Järeldused talletatakse, kirjutades need tahvlile, pabertahvli lehtedele või
muule sarnasele.
• Seejärel esitab õpetaja järgmise küsimuse jne.
Õpetaja plaan

Juhtimine
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Jooniselt on näha, et õpetaja on kavandanud jõuda eesmärgini
viie põhiküsimuse ja ühe töö käigus esitatava ülesande abil. Põhiküsimusi ja ülesannet täiendavad lisaküsimused, mille tõstatavad
õppurid või õpetaja ise.
Juba ainuüksi õppe üksikasjaliku struktuuri visandamise kaudu
on õpetaja võimeline tuvastama, kui arutelu täiesti plaaniväliselt
rööbastelt kõrvale kaldub ja õppurid on järsku ametis millegi
hoopis ebaolulise arutamisega. Juhul kui nii peaks juhtuma - j a
see pole sugugi harv nähtus - peab õpetaja juhtimise oma kätte
võtma. Selleks võib ta näiteks:
- ise sõna võtta ning püüda teha arutelust kokkuvõtet ja jõuda
seni tehtud märkuste põhjal mingile järeldusele. Seejärel esitab õpetaja võimalikult kiiresti ühe eelnevalt ettevalmistatud
küsimustest;
- õpetaja võib ka anda täiendavat informatsiooni või püüda teemat piiritleda;
- või püüda kaasata arutellu mõne õppuri, kes senini pole sõnagi lausunud. Selline samm aitab sageli lahendada olukordi,
kus näiteks kaks iseäranis aktiivset õppurit kangekaelselt üksteisele vastu vaidlevad.
Kõigi õppurite aktiveerimine võib aga osutuda üsna raskeks ülesandeks. Sageli on mõned tooniandvad õppurid need, kes arutelu
juhivad. Õpetaja peab püüdma kaasata kõiki, pöördudes vajadusel
küsimustega otse vaiksete õppurite poole, et pärida nende arvamust viimatiöeldu kohta. Sel viisil ei erguta õpetaja mitte ainult
õpetaja ja üksikute õppurite vahelist dialoogi, vaid ka õppuritevahelist arutelu, ja ainult sellisel moel kasutatakse kogu klassi ressursse täielikult.

Õppurite
aktiivsus

Eelneva kirjelduse põhjal võib tõdeda, et vestlusmeetodi abil võib
saavutada õppurite hulgas märkimisväärse aktiivsuse, mis muuhulgas võimaldab hästi kontrollida, kui palju on aktiivsed õppurid
kõnealusest õppematerjalist aru saanud. Õppurid tunnevad, et nad
on olnud aktiivsed osalejad õppeprotsessis, kus töö käigus tehtud
järelduste tulemusena saavutatakse lõpuks eesmärk.
See-eest on vestlusmeetodit nii ajaliselt kui sisuliselt raske juhtida.
Õpetaja peab oma teemat ja selle äärealasid hästi tundma ning peale selle peab ta olema teinud põhjalikke ettevalmistusi, muuhulgas
kandes hoolt selle eest, et plaankonspekt sisaldab kõiki põhiküsimusi, mida ta kavatseb õppuritele esitada. Sel moel loob ta endale
võimalused improviseerimiseks, mis muudab õppe elavamaks.
Õppevestlust saab kõige paremini läbi viia piiratud arvu õppuritega, eelistatavalt ei tohiks õppureid olla rohkem kui u 20. Mida
rohkem õppureid, seda keerulisem on kõiki õppesse kaasata.

Jättes kõrvale valdavalt oskuste õppega seotud ained, nagu rividrill, füüsiline treening jms, võib vestlusmeetodit kasutada enamvähem kõikides ainetes teadmiste omandamiseks.
Instruktorite väljaõppes kasutatakse kõnealust meetodit koos kaitsejõududes välja töötatud erilise enesevastandamismeetodiga. Seda meetodit võivad kasutada ainult need õpetajad, kes on saanud
sellekohase väljaõppe.

Drillimeetod
Drillimeetod (tööjuhend) on süsteemne lähenemine materjali astmeliseks õppimiseks. Drillimeetod on kaitsejõudude jaoks iseäranis oluline, kuna kõnealune meetod on muuhulgas äärmiselt sobiv
oskuste õppimiseks.
Kuna oskuste õppimine esitab sageli suuri nõudmisi ohutusele ja
kiirusele, peab õpetaja valima meetodi, mille puhul neid tingimusi oleks arvestatud - j a sellest seisukohast on drillimeetod sobiv
meetod.
Relva käsitsemise õppe puhul võib õppur näiteks üsna kiiresti aru
saada, kuidas relva tuleb kasutada, aga et relva peab suutma väliselt rasketes tingimustes käsitseda reflektoorselt, tuleb erinevate
liigutuste harjutamist jätkata ka pärast seda punkti, kus õppur
esmakordselt liigutust valdab (üleõppimine), ja selleks eesmärgiks sobib drillimeetod hästi.
Drillimeetodit rakendatakse järgmiselt.
- Õpetaja teeb sissejuhatuse, tutvustades teemat ja põhjendades
teema õppimise vajadust.
- Seejärel näitab ta tervikuna ette, mida tuleb õppida, ja vastavalt vajadusele näitab kogu tegevuse veel kord ette, nii et
seda oleks näha eest ja külje pealt ning vajadusel ka teistest
suundadest.
- Õpetaja näitab ja selgitab erinevaid etappe (liigutusi, toiminguid jms) ükshaaval.
- Seejärel harjutavad õppurid etappe ükshaaval, seejärel mitut
etappi üksteise järel ja lõpuks kõiki omavahel seotud etappe
järjest. Seejuures kontrollitakse õppurite tegevust ja parandatakse vead.
- Lõpuks teeb õpetaja kokkuvõtte.
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Õppurid on väga aktiivsed ja drillimeetod võimaldab ka aega
kokku hoida, sest puudub oht, et õppurid õpivad midagi valesti
selgeks, mida hiljem parandada tuleb.
Meetodi puuduseks on, et õppurid tunnevad, et nad on liiga
õpetaja juhtimise all ja seega on neilt võetud ära võimalus individuaalseks arenguks. Drillimeetodi liigne kasutamine võtab
õppuritelt väljakutsed ja mõjub seetõttu pärssivalt motivatsioonile.
Drillimeetodit kasutatakse kahel kujul:
• drillimeetod "Numbrite kaupa",
Drillimeetod
"Numbrite
kaupa"

• drillimeetod "Järgi mind".
Drillimeetodit "Numbrite kaupa" kasutatakse õppimiseks õppematerjali (õppetundide) puhul, mida saab jaotada üksikuteks selgelt eristatavateks etappideks.
Harjutust sisse juhatades teatab õpetaja: "Numbrite kaupa." See
tähendab, et õppurid peavad tegema läbi vaid esimese fragmendi
õpitavast ja järgmine fragment tuleb läbida alles siis, kui õpetaja
annab käskluse: "Tee... kaks!"
Seejärel tehakse õpetaja lugemise taktis läbi ülejäänud fragmendid, kuni õpitav (liigutus, liikumine või toiming) tuleb teostada
valmis kujul.
Õpetaja peab iga fragmendi läbimist tähelepanelikult jälgima ega
tohi minna järgmise fragmendi juurde enne, kui eelmine on kontrollitud ja võimalikud vead parandatud.
Kui liigutust, toimingut vms harjutatakse esmakordselt, peab
õpetaja laskma õppuritel harjutada iga etappi mitu korda, nii et
õppurid valdaksid iga etapi teostamist täpselt.
Teemade hulka, mille õppimiseks on otstarbekas kasutada
drillimeetodit "Numbrite kaupa", kuulub näiteks vintpüssi võtmine paremale õlale.
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"Järgi mind"

Drillimeetodit "Järgi mind" kasutatakse sedalaadi õppematerjali
õppimisel, mis koosneb paljudest etappidest või faasidest, mida
on keeruline selgeteks osadeks jaotada.
"Järgi mind" meetod toimib põhimõttel, et õpetaja teeb erinevad
fragmendid läbi, ise samal ajal selgitades.
Õppurid kuulavad ja jälgivad, mida õpetaja selgitab ja ette näitab,
ning kohe pärast seda teostavad ise liigutuse või toimingu, kui
õpetaja annab selleks vastava käskluse, näiteks: "Tee!"
Relva käsitsemise puhul tuleb õpetajal tihti kõigepealt koguda
õppurid (salk) relva ümber, seejärel käskida õppuritel kohtadele
minna.
Kohad sisse võtnud, teevad õppurid ettenäidatud fragmendid läbi,
jälgides seejuures õpetajat ja kuulates õpetaja käske, kuid õpetaja
võib ka selgitada uuesti, kuidas erinevaid fragmente teostada,
samal ajal kui õppurid need õpetaja järelevalve all praktikas järgi
proovivad.
Drillimeetodit "Järgi mind" sobib kasutada näiteks tulirelva kontrollimise teema käsitlemisel.
Õpetaja ei pruugi õppetundi läbi viies rakendada ainult ühte eeltoodud drillimeetoditest. Mõne õppetunni puhul võib olla otstarbekas kasutada drillimeetodeid "Numbrite kaupa" ja "Järgi mind"
vaheldumisi.

Kasutamine

Drillimeetod sobib hästi tuntud oskusainete puhul, nagu:
- riviõpe,
- relva käsitsemine,
- kehaline kasvatus ja treening.
Ent drillimeetodit võib kasutada ka mitmetel teistel puhkudel.
Siinkohal võib näiteks tuua miinipilduja laskeandmete arvestaja
oskuste, sideblanketi täitmise jms harjutamisel.
Drillimeetodi iseloomulikuks omaduseks on, et õpetaja juhib
samm-sammult õppureid soovitud käitumise suunas.
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Võistlus
Kasutamine

Võistlus on iseäranis sobiv meetod praktiliste oskuste harjutamiseks, kui soovitakse saavutada vilumust, või õpitud oskuste säilitamiseks (treening).
Võistlust võib läbi viia kui:
- võistlust iseendaga, st õppur võistleb iseendaga, püüdes parandada oma varasemaid tulemusi, või
- individuaalset võistlust õppurite vahel, või
- meeskondadevahelist võistlust (kusjuures meeskondadeks võivad olla grupid, jaod, poolrühmad, rühmad jne).
Võistlust on kõige parem läbi viia siis, kui tulemused on kergesti
mõõdetavad, st ei põhine kellegi subjektiivsel hinnangul, ja kui
on olemas varem saavutatud tulemused.
Õppurite motiveeritust võistluses osalemiseks aitab kindlustada
õppurite täpne teavitamine teguritest, millele võistluses rõhku
pannakse, näiteks:
- korrektne teostus ilma ajaliste piiranguteta;
- korrektne teostus etteantud ajajooksul;
- võimalikult kiire teostus, kusjuures korrektsus ei mängi
sedavõrd suurt rolli.
Võistlusmeetodit kasutatakse tavaliselt järgmiselt.
1. Õpetaja annab sissejuhatuse käigus õppuritele vajalikud
andmed eesmärgist, hinnatavatest teguritest, kasutatavatest
kriteeriumidest, vajadusel punkti- või hindamissüsteemist ja
võistluse käigust.
2. Võistlus viiakse läbi üksikisikute või meeskondade vahel. Seejuures tehakse tähelepanekuid, mille alusel toimub võistlusele
järgnev hindamine. Tähelepanekud märgitakse üles tulemustena.
3. Õppuri tulemusi võrreldakse varem saavutatud tulemustega ja
teiste õppurite tulemustega, juhul kui tegemist on õppuritevahelise võistlusega.
4. Lõpuks kuulutatakse välja tulemused, seejuures tõstetakse esile
varasemate tulemustega võrreldes parandatud tulemusi. Lõpuks antakse juhtnööre õppuritele, kelle puhul see on vajalik.
Võistluse puhul on õppurite aktiivsus suur. Korrapärased
võistlused aladel, nagu orienteerumine, kehaline kasvatus ja
treening, mõjuvad reeglina hästi, sest võistluselemendi kaasamine
õppesse muudab õppimise nii mõnelgi puhul lihtsamaks.

Võistluse eeliseks on veel seegi, et nii õpetaja kui õppurid saavad
konkreetsetel alustel jälgida õppurite edusamme.
Õpetaja peab aga silmas pidama asjaolu, et valesti kasutatuna
võib võistlus mõjuda halvasti nende õpilaste motivatsioonile, kellel on pidevalt raskusi enese maksmapanemisega.
Seetõttu on väga oluline, et:
- võistlus toimuks võrdsete vahel või
- õppurid võistleksid iseendaga, püüdes pidevalt parandada oma
varasemaid sooritusi.

Sõdurite õiglustunne on reeglina kõrgelt arenenud ja iial ei tohi
tekkida õigustatud kahtlusi võistlustulemuste õigsuses. Seetõttu
peab punktisüsteem olema kõigile teada ja kõigile õppuritele ühesugune, samuti peavad välised tingimused võistluse läbiviimise
ajal olema kõikide võistlejate jaoks ühesugused.
Tulemused tuleb võimalikult kiiresti avalikustada teadetetahvlil.

Grupitöö
Grupitöö on õppemeetod, mille puhul õppurid mingi aja töötavad
iseseisvalt, kasutades ära grupi ressursse.
Õppimine leiab aset grupi liikmete vahelise arutelu tulemusena,
kusjuures õppurid täiendavad üksteist ja/või inspireerivad
üksteist, püüdes jõuda lahenduseni.
Seetõttu on koostöötahe rühmatöö puhul äärmiselt oluline, kuid
rühma liikmetel peab mõistagi olema ka midagi, mille nimel
koostööd teha, ja rühmatöö puhul on selleks õpetaja püstitatud
ülesanne.
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Rühmatöö ülesande sõnastamiseks võib anda järgmised juhtnöörid.
- Ülesanne tuleb sõnastada nii, et õppurid mõistavad, mis on
ülesande mõte. Selleks tuleb ülesandesse kaasata õppurite
enda probleemid ja kogemused.
- Ülesanne peab olema üheselt mõistetav, kuid samas piisavalt
üldine võimaldamaks erinevaid lahenduskäike ja arvamusi.
- Ülesanne tuleb sõnastada kirjalikult ja jagada kõigile õppuritele ning sõnastusest peab selguma, kui palju aega on ülesande
lahendamiseks ette nähtud ja kuidas tuleb esitada lahendused.
Eeltoodud nõuete täitmine aitab kindlustada, et aeg ei lähe raisku
tühja jutu pärast, sest õppurid ei ole aru saanud, mida ülesandes
tegelikult tahetakse.
"Rühmale,
a) Üks teie hulgast peab massihävitusrelvade kaitse õpetajana
õpetama 15 õppurit 30 minutit. Õppetunni eesmärk on järgmine.
"Õppetunni lõpuks peavad õppurid oskama panna selga kaitseülikonda, kasutades selleks otstarbeks väljastatud erivarustust.
Tulemus on rahuldav, kui rõivastus pannakse selga vähem kui
3 minuti jooksul, nahk, välja arvatud silmade piirkond, on üleni kaetud ja kõik vormi avaused on nööriga suletud."
b) Koosta kirjeldatud õppetunni plaankonspekt.
c) Rühmatööks eraldatud aeg: 1 tund. Üks rühma liikmetest kannab rühma esindajana tuumikule kirja pandud tulemused ette."

Gruppide moodustamisel tuleb silmas pidada, et olemasolevad
ressursid oleksid võrdselt jaotunud. Seega tuleb õpilased gruppidesse jagada nii, et igas grupis oleksid esindatud võimalikult
erinevate omaduste ja tasemetega õppurid. Sel moel saab ära hoida olukorda, kus üks gruppidest jõuab ummikseisu, sest ükski
grupi liikmetest ei ole suuteline ülesande lahendamisele kaasa
aitama.
Selline grupp vajab palju õpetaja abi, kes seetõttu on suures osas
seotud ühe grupiga ja ei saa juhendada ülejäänud gruppe.
Mis puutub gruppide suurusse, näitavad kogemused, et parim
liikmete arv grupis on 5-7 õppurit. Juhul kui liikmete arvu suurendada, tekib oht, et grupp jaguneb kaheks omavahel erimeelseks alagrupiks, ning liikmete arvu vähendades võib tekkida oht,
et grupi ressurssidest ei piisa ülesande lahendamiseks.

Grupitöö viiakse läbi järgmiselt.
1. Sissejuhatus
Õpetaja tutvustab eesmärki ja juhatab sisse grupitöö. Grupitöö
sissejuhatuseks võib olla lühike suuline ettekanne, milles
visandatakse õppuritele ülesande probleem, video, situatsioonimäng vms.
Lisaks sissejuhatusele peab õpetaja olema valmistanud ette
kirjalikud ülesanded või küsimused, millele õppuritel tuleb
grupitöö käigus lahendused või vastused leida.
Seejärel jagatakse rühm 5-7 õppurist koosnevateks gruppideks, kes peavad lahendama ülesande/ülesanded etteantud aja
jooksul.
2. Töö gruppides
Grupid töötavad teema kallal ja püüavad lahendada neile esitatud ülesannet. Igal grupil võib olla juht, kelle on valinud
grupiliikmed või õpetaja.
Grupitöö ajal on õpetaja ülesandeks juhendada, algatada,
inspireerida ja jälgida, mis toimub, et olla valmis erinevaid
lahendusi kommenteerima ja juhtima arutelu ühisel pleenumil.
3. Ühisarutelu (pleenum)
Õpetaja kogub grupid kokku ning laseb kõigi gruppide esindajatel kordamööda töö tulemused ette näidata ja selgitada
lahendust (otsust, seisukohta vms), milleni grupp jõudis.
Kui grupis on üks või mitu õppurit, kelle lahendused on teistsugused või kellel on teistest erinevaid seisukohti, tuleb ka
neile õppuritele anda võimalus oma arvamus välja öelda.
Pärast iga grupi lahenduse esitamist antakse teistele gruppidele võimalus esitada küsimusi ja kommenteerida lahendust.
Sel moel meenutab ühisarutelu õppevestlust.
4. Kokkuvõte
Õpetaja võtab materjali kokku, toob esile põhipunktid ja
annab esitatud lahendustele lühikese hinnangu.
Eeltoodud juhtnööride järgi läbi viidud grupitöö tulemus ületab sageli üksikute õppurite teadmiste ja oskuste summa. Enamusel puhkudel inspireerivad grupiliikmed üksteist ja koos
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töös saavutatud tulemus on parem, kui õppurid oleksid võimelised saavutama iseseisvalt töötades. Õppurite aktiivsus on grupitöömeetodi puhul suur.
Grupitöö sobib kõige paremini selliste teemade käsitlemiseks, kus
tuleb jõuda mingisuguse tulemuseni (konkreetse vastuse, ettepaneku või arvamuseni) ning osata tulemust ja lahendust selgitada.
Meetodi kasutamine on otstarbekas ainetes, nagu juhiõpe,
instruktoriõpe, üksuse taktikaline õpe, laskurallüksuse taktikaõpe
ja riigikaitse alused.
Grupitöö puuduseks on asjaolu, et grupitöö võib kergesti kujuneda aruteluks teemade üle, millel pole õppe-eesmärgiga midagi
pistmist. Seetõttu peab õpetaja pleenumil asjasse sekkuma ja
tegema oma kokkuvõttes selged järeldused, et õppe tulemuseks ei
oleks segadus ega ebakindlus.
••

Ulesandemeetod
Ülesandemeetodi iseloomulikuks omaduseks on, et õpetaja lihtsalt annab õppuritele ülesande, mis tuleb lahendada.
Õpetaja ja vajadusel õpetaja abilised on ülesande lahendamisprotsessi ajal tavaliselt nõustajateks ja kontrollijateks (jälgides, kas
ohutuseeskirjadest peetakse kinni, kas varustust kasutatakse
õigesti jne).
Ülesandemeetodit, mille eesmärgiks on võimaldada õppuritel kasutada ja ühitada varem õpitud oskusi ning teadmisi, kasutatakse
järgmiselt.
1. Õpetaja teeb sissejuhatuse, selgitades eesmärki, motiveerides
õppureid, jagades ülesanded laiali ja teavitades õppureid ettevalmistuseks eraldatud ajast, vahenditest jms, mida tuleb ja
tohib kasutada.
2. Õppurid lahendavad ülesannet. Seejuures võivad nad küsida
õpetajalt nõu ja juhtnööre.
3. Õpetaja laseb õppuritel esitada ja selgitada oma lahendust.
Õppimise seisukohast on otsustava tähtsusega, et õpetaja mitte
ainult ei lase õppuril selgitada, mida ta teeks, vaid õppur peab
seda tõepoolest ka praktikas tegema. Ülejäänud õppurid jälgivad, esitavad küsimusi ja osalevad esituse hindamises.
Tavaliselt on hea, kui õpetaja jõuab kõik lahendused ära kuulata, sest siis on õppuritel võimalus võrrelda võimalikult suurt
arvu lahendusi.

4. Lõpuks võtab õpetaja tegevuskäigu läbi, rõhutades seejuures:
- mida tehti õigesti,
- mida tehti valesti,
- mida oleks pidanud tegema.
Seejärel toob õpetaja vajadusel veel mõne näite võimalikest
lahendustest. Lõpetuseks toob õpetaja välja põhipunktid ja
ülesande käigus saadud kogemused.
Ülesanded on reeglina praktilised, st õppuritel tuleb ülesande
lahendamiseks tegutseda. Näiteks võib ülesandeks olla raskekuulipilduja paigaldamine jao lahingupositsioonile või liikumistee
valimine etteantud maastikul vms.
Samuti võib ülesandes lasta õppuritel võtta seisukohta mingi
olukorra suhtes, mida neile ette mängitakse või maastikumaketil
ette näidatakse. Sellisel juhul kästakse õppuritel seletada, mida
tehti valesti, mida õigesti ja mida õppurid ise antud olukorras
oleksid ette võtnud.
Ka kirjalike ülesannete kasutamine õppes kuulub ülesandemeetodi alla. Kirjalikud ülesanded on sageli sõnastatud nii, et õppur
peab võtma seisukoha, kas midagi on õigesti või valesti või
kuidas ta ise antud olukorras oleks tegutsenud. Peale selle võib
tegemist olla ka mitmesuguste arvutusülesannetega. Ülesannete
lahendamisel peab õpetaja alati andma õppuritele võimaluse oma
lahenduskäike põhjendada.
Sel moel kindlustab õpetaja, et nii ta ise kui ülejäänud õppurid
saavad lahendustest paremini aru ja oskavad neid paremini hinnata, lähtudes eeldustest, mida ülesande lahendaja on kasutanud.
Lisaks eelnevale kannab õpetaja nii hoolt selle eest, et õppurid
juba ettevalmistava töö ajal võtaksid arvesse asjaolu, et neil tuleb
oma lahendusi ka põhjendada, ja seeläbi võivad lahendused muutuda paremaks. Ülesandemeetodi puhul on õppurid väga aktiivsed.
Ülesandemeetodit võib sageli väga edukalt kasutada ka siis, kui
õppurid ei ole läbinud õpet, mis hõlmaks kõiki ülesandes kasutatavaid üksikasju. Tihti juhtub nii, et õppurite kujutlusvõime ja
loomingulisus korvavad võimalikud puudujäägid ning õppurid
saavad eduelamuse ja nende motivatsioon tõuseb.
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Näide

"Õppurid peavad õppima liikumisviise, maastikul liikumist
üksiksõdurina, vaatlust ja ettekannete tegemist.
Selle asemel et käsitleda kõiki nimetatud teemasid eraldi, rakendades drillimeetodit, õppevestlust vms, võib luua olukorra, mis
hõlmab kõiki olulisi elemente ülesande kujul.
Õppuritele antakse juhtnöörid, mille kohaselt neil tuleb liikuda
märkamatult lähtepunktist maastikul osutatud piirkonda. Jõudnud
määratud piirkonda, peavad õppurid vaatlema kindlat maastikulõiku, kus näiteks lastakse liikuda vastasjõududel (vaatlussektorisse ilmuvad sõidukid vms). Seejärel peavad õppurid pöörduma
tagasi lähtepunkti ja nähtust ette kandma.
Õpetaja on paigutanud maastikule videokaamerad või vaatlejad
(vastase), kes peavad vaatlema ja püüdma tuvastada õppureid.
Õppurite seljale võib kinnitada numbrid vms, et neid oleks lihtsam ära tunda.
Kui õppurid on tagasi jõudnud, lastakse neil jutustada, mis toimus ja mida nad nägid. Samuti kuulatakse ära vaatlejate ettekanded sellest, keda nad õppureist maastikul märkasid."
Sageli juhtub nii, et õppurid, keda ei tuvastatud, on "mänginud
indiaanlasi", kasutanud maastikku instinktiivselt õigesti ja valinud otstarbekohased liikumisviisid. Õppurite ettekannete põhjalikkus võib olla erinev, kuid tihti on õppurid, kelle ettekanded
vastavad kõige enam nõuetele, järginud meelespidamiseks mingit
struktuuri.
Nüüd võib õpetaja asuda kokkuvõtet tegema, näidates seejuures
lühidalt ette õiged liikumisviisid, tehes järeldusi õige liikumistee
valiku kohta, selgitades, kuidas tuleb vaadelda, ja kommenteerides ettekande punkte: "Millal, mis, kus, kuidas, meie või mina."

Situatsiooniõpe
Situatsiooniõppe ehk nn case-meetodi (juhtumimeetodi) põhimõtteks on panna osalejad võtma osa mingisugusest olukorrast või
mängust, mis pakub neile elamusi, mille põhjal saab hiljem teha
põhimõttelisi järeldusi ja seeläbi õppida ära põhimõtted, reeglid
vms, mis moodustavad õppe tegeliku eesmärgi.
Situatsiooniõpe viiakse läbi kolme etapina.
1. Sissejuhatus.
• Olukorra sissejuhatus.
• Mängujuhised.
• Mõnikord ka üldise eesmärgi käsitlus.

2. Läbiviimine.
• Situatsiooni läbiviimine.
3. Järelkäsitlus.
• Tegevuskäik.
• Elamused.
• Kokkuvõte.
• Järeldused (heakskiit).
• Õppimine.
• Situatsiooni üldeesmärk (kui seda pole kirjeldatud sissejuhatuses).
Nüüd mõned põhjalikumad märkused loetletud kolme etapi kohta.

Sissejuhatus
Tähtis on valida õige situatsioon (case ehk juhtum). Teisisõnu
situatsioon, mis ilmselgelt tõotab anda õppuritele elamusi, mis
juhivad õppureid õppe-eesmärgi poole.
Kõik probleemid, mis võivad ülesandes peituda, tuleb põhjalikult
läbi uurida. Võimalusel tuleb situatsioon eelnevalt koos teiste
õpetajatega läbi mängida.
Situatsioonile tuleb koostada põhjalik sissejuhatus, et kindlustada,
et osalejad tunnevad ennast kindlalt ja on motiveeritud.
Juba valmis situatsioonidel ehk case'ide\ on sageli kaks juhendit:
üks osalejatele ja üks õpetajale. Sel juhul tuleb juhendeid täpselt
järgida. Juhul kui osalejatele mõeldud juhend puudub, tuleb see
koostada, kirja panna ja õppuritele ette lugeda.
Enne mängu algust tuleb anda õppuritele võimalus mängu käigu
kohta küsimusi esitada, et vältida valestimõistmist. Küsimustele
tuleb vastata põhjalikult, kuna sekkumine mängu ajal võib
kahjustada kasu, mida õppurid mängust saavad.
Sageli on otstarbekas valida mõned vaatlejad, kes teevad
tähelepanekuid mängu käigu kohta. Vaatlejate jaoks tuleb koostada eraldi tööjuhend ja vajadusel ka hindamislehed.

Läbiviimine
Mängul tuleb lasta eesmärgi raamides iseenesest areneda. Sekkuda tohib ainult siis, kui keegi rikub mängureegleid, või juhul, kui
mõnel muul moel tuvastatakse, et tekitatud olukord ei vii välja
tegevuse eesmärgini.

Järelkäsitlus
3. etapp

Situatsiooni järelkäsitlus on äärmiselt oluline etapp. Just järelkäsitluse käigus avaneb võimalus edastada õppuritele situatsioonist saadavat kasu. Teisest küljest võib just järelkäsitluse jooksul
kõik kaotsi minna. Järelkäsitlus viiakse läbi järgmisel moel.
- Kõigepealt avaldavad õppurid oma esmamulje toimunust. Sageli toimub selles faasis laiaulatuslik arutelu. Pettumused jms
kerkivad pinnale. Mõne aja möödudes peab õpetaja juhtimise
enda kätte võtma, et õppurid ei kõneleks üheaegselt. Õpetajal
tuleb juhtida vestlust nii, et arutelu teemaks oleks tegevuste
kulg õppurite kui üksikisikute silmade läbi. Kui see tõeks
saab, on sageli kergem käsitleda õppurite elamusi.
- Arutelu käigus võrreldakse õppurite elamusi omavahel, rakendades otstarbekohast küsimistehnikat. Seejuures tuleb hoiduda
liiga rutakatest järeldustest.
- Järgmine faas hõlmab täheldatud elamuste kokkukogumist ja
järelduste tegemise alustamist. Nüüd peab õpetaja andma
õppuritele võimaluse elamuste põhjal ise järeldusteni jõuda.
Selles faasis on otstarbekas kasutada tahvlit või pabertahvlit
järelduste ülestähendamiseks. Siinjuures tuleb olla ettevaatlik,
et kirja ei pandaks lihtsalt elamusi ja järeldusi, mida õpetaja
õppuritelt eeldas. Osalejad peavad kirjapandut kinnitama!
- Järelduste lõpetuseks või järelduste tegemise ajal võib esitada
küsimuse: "Ja mida me võime selle põhjal õppida?" Nüüd
peab õpetaja kandma hoolt selle eest, et õppe-eesmärk saaks
täidetud. Juhul kui simulatsioon või mäng on otstarbekohaselt
üles ehitatud ja viidud läbi eeltoodud põhimõtete järgi, on see
lihtne. Järeldused ja õppimine tulevad otsekui iseenesest. Õpetaja roll on siinkohal täpsustada ja vajadusel oluline välja tuua.
Situatsiooni lõpetuseks võetakse läbi situatsiooni üldeesmärk.
Märkused.
Kogenematu õpetaja jaoks võib nõuetekohase kokkuvõtte tegemine pärast simulatsiooni osutuda keeruliseks. Vahel on raske erinevaid faase üksteisest eristada.
Alljärgnev näide illustreerib eelkirjeldatud mõisteid.

Näide

"Situatsioon ehk case seisneb selles, et mõned inimesed peavad
liikuma maastikul vasakult paremale. Oma jalutuskäigu ajal tuleb
neil mööduda suurest tammepuust ja ületada oja.
Enne kui nad eesmärgile jõuavad, hakkab ootamatult vihma
sadama.
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Üks õppuritest kirjeldab pärast toimunut.
1. Tegevuskäik.
Ma läksin puust vasakult poolt mööda ja tegin lühikese peatuse. Ma jõudsin enne teisi oja juurde ja tahtsin sellest üle
hüpata, aga üks jalg maandus vette. Teel oja juurest sihtmärgi
juurde üllatas mind vihmahoog. Ma püüdsin avada oma vihmavarju, aga see ei avanenud, nii et ma sain läbimärjaks.
2. Elamused.
Kui ma puust vasakult mööda läksin, tundsin ma selgesti, kui
mõnus on puhata tammepuu varjus, ja mõtlesin, et küll on hea
olla. See andis mulle jõudu edasi rännata. Ma olin uhke, kui
ma esimesena oja juurde jõudsin, aga mind ajas vihale, et mu
jalg sai märjaks. Ma olin kindel, et ma suudan sellest kahe
meetri laiusest ojast ilma hoogu võtmata üle hüpata. Märg
sokk häiris mind pärast kogu tee. Kui vihma sadama hakkas,
tahtsin ma oma vihmavarju lahti teha, aga see oli katki. Mind
tegi tigedaks, et ma nägin, kuidas teised kuivana kodu poole
läksid.
3. Kokkuvõte.
Õpetaja teeb kokkuvõtte kirjeldatud elamustest.
4. Järeldused/õppimine.
Palava ilmaga pingutades tuleb varju jõudes puhata. Puhkus
õigel ajal ja õiges kohas annab jõudu jätkata. Tammepuu
pakub hästi varju. Enne hüppama asumist on ikka targem uurida veekogu laiust, võib-olla tuleb hüppeks hoogu võtta. Enne
teeleasumist on mõttekas kontrollida, kas vihmavari töötab."

Kaugõpe
Definitsioon

"Kaugõppe all mõistetakse õpet, kus õpetaja ja v>õppurid on üksteisest lahus ruumiliselt ja ajaliselt või ainult ruumiliselt."

Siiani oleme kirjeldanud õppemeetodeid, mille puhul õpetaja ja
õppurid on olnud füüsiliselt üheaegselt kohal klassiruumis või
mõnes teises õpperuumis, näiteks võimlas, laskerajal või õppemaastikul. Õpetaja ja õppurite vaheline suhtlus ning ka õppurite
omavaheline suhtlus on toimunud otse.
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Õppe läbiviimisel on rakendatud eelkirjeldatud õpetamispõhimõtteid ja meetodeid ning sõnumi paremaks edastamiseks on kasutatud mitmesuguseid abivahendeid.
Õppevormid

Kaugõppe puhul on õpe korraldatud teistmoodi, järgnevalt vaatamegi, milliseid kaugõppemeetodeid kasutatakse kaitsejõududes.
Kaitsejõudude kaugõppemeetodid:
• kiriõpe,
• elektroonilistel sidevahenditel põhinev kaugõpe,
• telefonikonverents,
• videokonverents,
• programmõpe,
• elektroonilised õppeprogrammid.
Viimased kaks õppemeetodit on isejuhendavad õppemeetodid.

Kiriõpe
Kiriõpe on kaugõppevorm, mis on tuntud juba palju aastaid,
muuhulgas ka kaitsejõududes. Õpetaja ja õppuri vaheline koostöö
toimub kirjavahetuse teel (kasutades tavalist postiteenust).
Kirjavahetus toimub järgmiselt. Kõigepealt saab õppur rea õppesaadetisi, mis sisaldavad teavet õpitava teema kohtaja ühe või
mitu ülesannet, mille lahendamiseks võib olla lisatud mitmesuguseid abivahendeid või varustusartikleid.
Õppur lahendab ülesanded iseseisvalt ja saadab need õpetajale
parandada. Parandatud ülesanded saadetakse õppurile tagasi koos
õpetaja märkustega. Samal ajal saadetakse õppurile ka uus õppelähetis.
Kiriõpe on põhimõtteliselt individuaalõpe ja põhiliselt teoreetiline. Õpe toimub siis, kui kõnealusel õppuril on aega ja tahtmist,
ega eelda, et õppur peab mingil kindlal ajahetkel kindlas kohas
viibima. See-eest on õpetaja ja õppuri vaheline suhtlus üsna
aeglane ja mõlema osapoole mulje teineteisest kujuneb tavaliselt
ainuüksi kirjasõna põhjal. Siiski saavad mõlemad osapooled kursuse jooksul teineteisest sageli küllaldase ettekujutuse.
Visuaalseid abivahendeid saab kiriõppe puhul kasutada vaid
piiratud määral ning õppuritel peab olema üsna tugev iseloom ja
piisavalt kujutlusvõimet, et õpe läbida.

See-eest võimaldab kõnealune õppemeetod standardiseeritud ja
tsentraliseeritud õppe läbiviimist paljude õppuritega ning ekspertide kasutamist õpetajatena.
Seetõttu saab kiriõpet edukalt ühendada näiteks ülesandemeetodiga. Selleks saadetakse kõikide õppurite vastused õpetajale korraga ja hiljem teeb kohalik õpetaja vastustest kokkuvõtte, toetudes
kirjakoolist saadetud kommentaaridele. Siinjuures võib arutada
läbi korduvad vead, tuua välja põhimõtted ja selgitada arusaamatusi. Sel moel saab tuua õppesse vaheldust ja muuta õppurid väga
aktiivseks.
Õppeprotsessi üksikasjalik ettevalmistamine võib selle meetodi
puhul aga veidi raskeks osutuda, külalisõpetaja kasutamise korral
võivad iseäranis raskeks osutuda ajastatud ettevalmistused. Väljastpoolt tulev õpetaja tegeleb kiriõppega sageli oma vabast ajast
ja parandab ülesandeid siis, kui tööülesannetest ja muudest
kohustustest aega üle jääb. Seetõttu võib olla keeruline ette näha,
kui palju aega kulub ülesannete saatmisest hetkeni, mil paranduste ja kommentaaridega ülesanded üksusesse tagasi jõuavad.
Kiriõpet võib edukalt kasutada mitmesugustes ainetes, nagu
jaoülemaõpe, sõjatopograafia tundmaõppimine, soomukite tundmine, laevade ja lennukite tundmine jms, kuid kohalik õpetaja
peab seejuures alati õpet põhjalikult ja pikalt ette planeerima.
Õpe eeldab õppuritelt iseseisvust, energiat, sihipärasust ja oskust
oma aega planeerida. Juhul kui kiriõpe ühitatakse õppega, kus on
vajalik õppuri kohalolek, on õpe tulemuslikum.
Kiriõpe ei sobi lugemisraskustega või sõnapimedatele õppuritele.
Neil õppureil ei tohiks käskida osaleda kirjavahetusel põhinevatel
kursustel.

Elektroonilistel sidevahenditel põhinev kaugõpe
Elektroonikal põhinev õpe või personaalarvuti (PC ehk personal
computer) konverents meenutab põhimõtteliselt kiriõpet, ainult et
teavet, ülesandeid jms ei saadeta mitte kirja teel, vaid kasutades
elektroonilisi kommunikatsioonivahendeid, nagu arvuti, telefaks,
telefon ja videokonverentsiaparatuur. Peale selle ei pruugi õpe
alati olla individuaalne.
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Käesoleva kirjelduse eesmärgiks ei ole õpetada lugejat arvutikonverentsi ette valmistama või töötama elektroonilistel sidevahenditel põhineva õppe õpetajana. Käesoleva kirjelduse mõte seisneb
seega ainult lugeja teavitamises infotehnoloogia kasutamisest
kaitsejõudude väljaõppes ja mõnede kogemuste esiletoomises,
mida tuleks silmas pidada.
Süsteem on mõeldud eelkõige kasutamiseks täiendõppes ja -kursustel.
Eelised

Kogemused näitavad, et elektroonilise õppe eeliseks on:
- suur paindlikkus,
- õppurite kõrge motiveeritus,
- praktilise suunitlusega õppimine,
- väiksemad lähetus- ja majutuskulud,
- sama keskmise hinde saavutamine õpperühma lõpueksamil
nagu tavapärase õppe puhul.
Õpe on põhimõtteliselt üles ehitatud nii, et õppurid viibivad kodus või oma teenistuskohas, samal ajal kui õpetajad on näiteks
kõnealuste teemade õpetamise eest vastutavas õppeasutuses, oma
kodus või mõnes teises allüksuses.
Süsteemi on kaasatud keskarvuti, mida kutsutakse serveriks. Serveri kaudu saavad õppurid ja õpetajad üksteisega suhelda.
Õppurid ja õpetajad on üksteisega ühenduses arvutite kaudu, mis
moodustavad võrgu, suhtlevad telefoniliini ja modemi abil või
interneti kaudu.
Kaitsejõudude kaugõppe pedagoogika põhineb seisukohal, et
vestlus ja arutelu on kandvateks elementideks. Seetõttu ei koostata õppe sisu ja protsessi tavapärase kiriõppe kombel ülesannetest
ja ülesannete lahendamisest. Lisaks sellele hõlmab elektrooniline
kaugõpe nii õppurite ja õpetaja vahelisi kui õppurite omavahelisi
arutelusid võrgus.
Suur osa õppematerjalist tuleb õppuritel õppe jooksul vastavalt
vajadusele ise muretseda serverist või raamatukogudest, millele
on juurdepääs interneti kaudu.
Õpet võib veelgi täiendada õppuritele saadetavate CD-ROM-idega ja videolintidega. Sel juhul ei suhtle õppurid õpetajaga otse
ega saa temaga rääkida, vaid nii õpetajaroll kui pedagoogika on
kaasatud programmi ning õpetaja ja õppuri vaheline suhtlus kujuneb valdavalt õppuri ja õppematerjali vastastikuseks mõjutamiseks.
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Kõnealuse meetodi puuduseks võib pidada asjaolu, et õppes osalejate vaheline suhtlus on harvem ja formaalsem kui tavapärase
klassiõppe puhul. Õppurid võivad tunda ennast eraldatuna. Peale
selle nõuab kirjeldatud kursusevorm paljude õppurite puhul pikka
harjumisaega, eriti mis puutub dialoogivõimaluste kasutamist ja
vahendatud õppekeskkonnast tekitatud elamust.
Elektroonilistel kommunikatsioonivahenditel põhineva õppe
kasutamine eeldab, et õpetaja on läbinud vastava õpetajakoolituse, kuna õpetajaroll on kõnealuse meetodi puhul oluliselt erinev
tavakohasest õppest, kus õppurid viibivad kohapeal.

Telefonikonverents
Kaugõpet võib läbi viia ka ainult telefoni kaudu. Õpetaja loob
telefoniühenduse mitme paigaga, kus mingi arv õppureid on
kogunenud ühte ruumi, mis on varustatud kõlaritega ühendatud
telefoniga, nii et kõik kuulevad, mida telefonis öeldakse.
Suuline õpe

Õpetaja viib õppe läbi suuliselt, toetudes seejuures kirjalikule
materjalile, mis on juba eelnevalt õppuritele laiali saadetud. Suhtlus on sel puhul kahepoolne, kuna õpetaja võtab teema läbi ja esitab küsimusi, millele õppurid vastavad, ning kõnealuse õppe raames võib läbi viia ka grupitööd.
Suulise telefonikonverentsi täienduseks võib kasutada ka pilte või
muid visuaalseid õppevahendeid, mis saadetakse õppuritele
õppeklassis asuva telefaksi kaudu.

Videokonverents
Videokonverents sarnaneb televisiooniuudistega, kus tehakse
otseintervjuusid inimestega, kes parasjagu viibivad võtetel mõnes
teises linnas.
Mõistagi saab sama tehnikat kasutada ka väljaõppes, mispuhul
õpetaja võib olla näiteks Jõhvis, samal ajal kui õpilased asuvad
hoopis Võrus või Tapal. Õige aparatuuri kasutamise korral kuuleb
ja näeb õpetaja õppe ajal õppureid ning vastupidi. Küsimused
saab esitada otse õpetajale, kes neile ka koheselt vastab.
Ülimalt lihtsustatult võib väita, et videokonverents koosneb teleriekraanidest, videokaamerast, mikrofonist ja modemi- või ISDN-
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ühendusest (Integrated Services Digital Network ehk digitaalvõrgul integreeritud ühendus). Näiteks suudab arvuti vastava riist- ja
tarkvara abil juhtida kõnet, andmeedastust, heli ja pilti.
Näide

Järgnev joonis kujutab konverentsivarustuse paigutust õppe- või
konverentsiruumis.

Videokonverentsivarustus aitab nii õpetaja kui õppuri seisukohast
ületada mitmeid praktilist laadi takistusi. Muuhulgas aitab videokonverents hoida kokku reisimisele kuluvat aega, kuid videokonverentsi peamiseks eeliseks on siiski asjaolu, et sel moel saab
õpet läbi viia kõrgemal tasemel, kasutades õpetajatena asjatundjaid. Me kõik teame, kui raske on näiteks saada mingi eriala eksperti osalema mõnel kursusel, kui kõnealune asjatundja peab kursusega seoses kulutama mitu tundi või veelgi rohkem edasi-tagasi
reisimisele. Selliseid takistusi saab ületada, kui viia kõnealune
õpe läbi videokonverentsi varustuse abil.
Videokonverents kuulub seega sarnaselt telefonikonverentsile selliste kaugõppemeetodite hulka, mille puhul õpetaja ja õppurid on
üksteisest eraldatud ainult "ruumis".
Tõenäoliselt hakatakse sedalaadi õpet tulevikus läbi viima riigi
erinevates osades paiknevatest keskustest või õppeasutustest,
kuhu on paigaldatud videokonverentsiaparatuur, kuid lisaks sellele hakatakse kindlasti kasutama ka aparatuuri, mida saab
toimetada teistesse kohtadesse, kus on olemas ISDN-ühendus.
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Programmõpe
Programmõppe all mõistetakse järgnevat.

ta

Definitsioon
"Isejuhendav õppemeetod, mida iseloomustavad järgmised
omadused:
- Õppematerjali ülesehitus on süsteemne,
- programm sisaldab tagasisidet,
- õppematerjal on õppurite peal järeleproovitud ja õppe kasutegur on eelnevalt teada."

Programmõpe on isejuhendav, kuna õpet saab läbi viia ilma õpetaja vahetu osaluseta.
Õppematerjal on paigutatud pedagoogilisse struktuuri, kuna programmi koostamisel lähtutakse eesmärgikirjeldusest, mille analüüsimiseks kasutatakse 2. peatükis ja lisas B kirjeldatud võtteid.
Tagasiside

Õppuri käitumist vormitakse järk-järgult pideva kontrolli all,
kuna programm sisaldab ülesandeid, mis tuleb õppe käigus lahendada. Pärast iga ülesannet antakse õppurile õiged vastused ja sel
moel saab õppur vajaliku tagasiside oma teadmistest. Nii on
õppur pidevalt aktiivne ja kogu aeg oma edusammudega kursis.
Programmõppe õppematerjali kutsutakse õppeprogrammiks.
Õppeprogramme antakse sageli välja tsentraliseeritult, trükitud
vihikutena ehk programmõppe vihikutena, mille juurde kuuluvad
tulemuskontroll (lõpptest) ja juhend õpetajale.
Enne õppeprogrammide väljaandmist katsetatakse neid paljude
õppurite peal, kelle eeldused ühtivad programmi sihtgrupi eeldustega. Sel moel on võimalik teavitada õpetajat ja õppureid õppe
tulemustest.
Teisisõnu, programmõppe puhul on võimalik enne õppe alustamist ennustada õppe kasutegurit.
Õppe kasutegurit näitab õpiedukusekriteerium, mis võib olla näiteks järgmine.
Õpiedukusekriteerium = 90/90,
mis tähendab, et vähemalt 90% õppuritel on 90% lõpptesti vastustest õiged.

Lisa praktilisele
õppele
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Seejuures ei ole sugugi alust pidada programmõpet meetodiks,
mis võib muuta õpetaja liigseks. Hoolimata sellest, et õppematerjal on isejuhendav, peab õpetaja pidama silmas asjaolu, et programmõppele peaks sageli järgnema täiendav praktiline õpe.
Programmõpet võib seega kasutada materjali struktureeritud läbivõtmiseks, millele peaks järgnema praktiline harjutamine, mis
tugineb nii õpetaja kui õppurite osalust eeldavatele meetoditele.
Programmõpet kasutatakse mitmetes ainevaldkondades, nagu
sideteenistus, esmaabi, sõjatopograafia, lennukite eristamine jne.

Elektroonilised
õppeprogrammid
Õpiku käesolevas osas käsitletakse mitmeid elektroonilisi õppeprogramme, mis on küll väga erinevad, kuid mille ühiseks omaduseks
on asjaolu, et nende kõigi puhul kasutatakse personaalarvutit ja
mõne meetodi puhul võib-olla ka videoprojektorit.
Elektroonilised õppeprogrammid on oma ülesehituselt erinevad ja
seetõttu tuleb neid kasutada otstarbekohaselt, et võimalikult hästi
pääseksid mõjule programmi kaasatud motivatsioonitegurid, tegevused, mõjutused ja õppimiselemendid.
Siinjuures võib nimetada järgmisi programme:
• arvutipõhine õpe,
• arvutile tuginev õpe,
• elektrooniline programmõpe,
• PowerPointi ettekanded.

Arvutipõhine õpe
Arvutipõhine õpe on isejuhendav õppemeetod, kus kasutatakse
teabe vahendamiseks personaalarvutit. Seejuures pole sugugi
tegemist programmõppe vihikutest keerulisema õppemeetodiga,
kuna põhimõte on mõlemal puhul sama. Arvutipõhine õppeprogramm sisaldab aga suuremat informatsioonihulka, palju rohkem
küsimusi ja paremaid tagasiside võimalusi. Arvutipõhise õppe
puhul saab nii heli kui filmilõike kasutada üsnagi interaktiivselt.
Kõnealused õppeprogrammid on tavaliselt salvestatud
CD-ROM-ile. Kaitsejõududes kasutatavad programmid on
nõuetekohaselt kinnitatud ja kantud kaitsejõudude kataloogi.
Tegemist on programmiga, mis sisaldab motivatsioonitegureid,
interaktsiooni ehk infovahetust arvutikasutaja ja arvuti vahel,
aktiivsust tekitavaid elemente, ning mille puhul õpetaja roll on
programmi sisse programmeeritud.
Õpetaja roll on selliste programmide kasutamisel väga piiratud.
Mõistagi peab õpetaja programmi eelnevalt järele proovima, et
olla kindel, kuidas programm töötab ja mida see sisaldab.
Programmi katsetades leiab õpetaja sageli, et programm sisaldab
informatsiooni, mis on tema jaoks tundmatu või lausa selline,
millega ta nõus ei ole.

Eriala-asjatundjad

Õppurite
iseseisev töö
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Seda sellepärast, et programmi on koostanud kaitsejõudude asjatundjad, kes tunnevad käsitletavat teemat väga põhjalikult, koos
asjatundjatega pedagoogika- ja programmeerimisvallast.
Sel juhul peab õpetaja uue informatsiooni omandama ja igal juhul
peab ta enne programmi õppuritele andmist lahendama ülesanded
ja testid, mida programm sisaldab.
Kui õppurid töötavad sedalaadi programmidega, pole õpetaja
kohalolek vajalik. Õppuritele võib programmõppeks eraldada
aega nende teenistusajast, näiteks üksuse korraldatud iseseisva
õppe raames, samuti võivad õppurid programmiga tegeleda pärast
igapäevast väljaõpet.
Õpetaja peab siiski alati tegema programmist kokkuvõtteid, kas
küsimisaegade korraldamise või kontrolltööde tulemuste läbivõtmise abil.
Peale selle peab õpetaja olema valmis aitama õppureid õppe läbiviimisega seotud tehnilistes küsimustes, kui õppurid satuvad raskustesse. Juhul kui õpetaja ei suuda ise tehnilisi probleeme lahendada, peab ta kandma hoolt selle eest, et kooli tehnilised töötajad
oleksid valmis osutama vajalikku abi.
Arvutipõhised programmid on seega iseõppeprogrammid, mis
tagavad õppimise ilma õpetaja osaluseta.

Arvutile tuginev õpe
Sellised programmid meenutavad arvutipõhist õpet, kuid on
vähem keerulised. Tegemist on programmitüübiga, mille keerulisuse aste võib olla väga erinev, ulatudes peaaegu arvutipõhise
õppe programmide tasemest programmideni, kus kasutatakse lihtsaid animatsioone tavapärase klassiõppe täienduseks.
Viimatinimetatud programme tuleb kasutada õpetaja osalusel, nii
nagu teisigi visuaalseid õppevahendeid.
Elektroonilised
programmõppe
vihikud

Programmide hulgas võib tihti leida ka selliseid, mis meenutavad
laialt levinud programmõppe vihikute elektroonilisi väljaandeid,
Selliseid programme tuleb kasutada samal viisil kui programme
paberkandjal, ehkki arvutiprogrammide puhul on testide osas
tagasiside sageli kiirem.
Peale selle, et õpetajal tuleb programmiga põhjalikult tutvuda
samamoodi nagu arvutipõhise õppe puhul, peab õpetaja sedakorda arvestama ka veidi aktiivsema rolliga faasis, kus õppurid töötavad programmiga iseseisvalt.

Õpetaja peab olema valmis vastama küsimustele ja andma õppuritele teema kohta täiendavat teavet ning tegema kogu õppuritegrupile põhjaliku kokkuvõtte.
Selliseid programme koostatakse sageli kohapeal ja need võivad
seetõttu sisaldada kinnitamata informatsiooni, mille suhtes õpetaja peab olema tähelepanelik, kui ta juhuslikult ise pole programmi koostajaks.
Mõned sellistest programmidest on kantud ka kaitseväe õppematerjalide kataloogi.

Elektrooniline programmõpe
Elektrooniline programmõpe on eespool kirjeldatud levinud programmõppe vihikute ametlik elektrooniline väljaanne.
Elektroonilise arengu osana on programmõppevihikud teisendatud pdf-formaati, nii et neid saab nüüd lahendada personaalarvutis. Seoses sellega on programmi õppematerjali lisatud heli ja värvide kujul täiendavaid motiveerivaid tegureid, kui seda on peetud
otstarbekaks.
Väga palju selliseid programme on jagatud laiali kõigile kaitseväe õppevahendite keskustele CD-ROM-idel, mida uuendatakse
sedamööda, kuidas üha rohkem programmõppe kataloogi programmidest pdf-formaati teisendatakse.
Elektroonilise programmõppe programme saab kasutada õppuri
arvutis, kus õppurid töötavad ükshaaval, igaüks oma tempos
programmi läbi, nii nagu tavalise programmõppe puhul. Elektroonilisi programme saab ka välja printida ja kopeerida, kuid tarvis
läheb vaid piiratud arvu koopiaid.
Programmi saab samal arvutil kasutada mitu õppurit, kui õpetaja
laseb õppuritel kõigepealt programmi teabeosa läbi lugeda ja seejärel käsitletavat teemat omavahel arutada, et lõpuks jõuda ühisele seisukohale programmis sisalduvate väikeste ülesannete lahenduste osas.
Programmi testi võib läbi viia nii individuaalselt kui grupitestina,
mispuhul grupp peab enne küsimustele vastamist saavutama
üksmeele.
Kõik elektroonilised programmõppe programmid on koos paberkandjal olevate programmidega kantud Kaitseväe programmõppe
kataloogi.
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PowerPointi ettekanded
PowerPoint on Microsofti toode, mida saab kasutada lihtsate,
videoprojektori abil näidatavate, elektroonilistest lüümikutest
koosnevate esitlusprogrammide koostamiseks.
PowerPointi abil saab elektrooniliselt koostada, talletada ja näidata lüümikuid, mille näitamiseks varem kasutati grafoprojektorit.
Ühesõnaga, PowerPointi ettekande vormi ei saa pidada programmiks, millega iseenesest kaasneb õppimine. Õpetaja peab olema
kohal, ja PowerPointi elektrooniliste ettekannete puhul on tegemist lihtsalt visuaalse õppevahendiga.
Animatsioon

PowerPointi elektrooniliselt näidatavad lüümikud tuleb koostada
samadest põhimõtetest lähtuvalt nagu tavalised lüümikud ja neid
kasutades tuleb olla sama tagasihoidlik. Lüümikutele lisatud heliefektid ja teksti liikumine ekraanile erinevatest nurkadest ei mõjuta mingil moel õppimise kasutegurit ning hakkab muuseas üsna
kiiresti motivatsioonile kahjulikult mõjuma.
Seetõttu tuleb olla ettevaatlik ja mitte lasta ennast mitmesugustest
elektroonilistest nippidest sedavõrd kaasa haarata, et tervikupõhimõtte tähtsus õppes sootuks ununeb.
PowerPointi ettekandeid tuleb kasutada esmajoones siis, kui suur
hulk üksikasju tuleb tervikuna mahutada ühele pildile, organisatsiooniskeemile vms, ja mitte ainult lüümikulaadsete, teksti sisaldavate lehekülgede näitamiseks.
PowerPointi ettekandeid võivad koostada kõik, kes on vähegi tuttavad elektroonilise andmetöötlusega, kuid enne kasutamist tuleb
need lasta mõnel pedagoogikas kodus oleval õpetajal üle kontrollida.

Enesevastandamismeetod
Enesevastandamismeetodi eesmärgiks on aidata inimestel avastada oma tugevaid ja nõrku külgi, et seeläbi innustada neid oma
tugevaid külgi alal hoidma, st neid teadlikult kasutama ja edasi
arendama, ning parandama oma nõrku külgi, omandades otstarbekama käitumisviisi.
Enesevastandamismeetod seisneb selles, et isik tuvastab oma nõrgad ja tugevad küljed video kaudu.
Olles ise oma käitumise ära tundnud, tekib inimeses tahtmatult
soov sihipäratut käitumist muuta. Seetõttu on inimene motiveeritud ja avatud ettepanekutele, mis toetavad selliseid muutusi.
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Tegemist on "uue" käitumise tõelise heakskiiduga.
Koolitatav isik esineb tõelistele tingimustele nii lähedases olukorras kui vähegi võimalik, kusjuures tavaliselt on tegemist õppeolukorraga, mida illustreerib ka järgmine näide.
Õppeolukorras koolitatavat isikut kutsutakse instruktoriks (I), ülejäänud osalejad (O) on õppurid ja õpetajat kutsutakse treeneriks
(TR). Instruktor viib läbi õppe, mis võetakse videosse. Kui I
õppetund on läbi, annab TR talle võimaluse avaldada oma arvamust sellest, kuidas õpe tema arvates õnnestus.

Süsteemsus

Lähtudes I arvamustest, mis ei õnnestunud ja mis õnnestus hästi,
näitab TR seejärel I-le ja O-le rea asjakohaseid videolõike.
Videolõikude põhjal läbi viidav koolitus/treening tugineb
järgmisele süsteemile.
- I, O ja TR vaatavad videolõiku.
- Seejärel antakse I-le võimalus esimesena nähtu kohta arvamust avaldada.
- TR kaasab vajadusel O, et korrigeerida I arvamust iseendast.
- Tugevad küljed tuuakse esile. I tuvastatud ebaõnnestunud
omadused, mida ka O on kinnitanud, arutatakse läbi. Tehakse
ettepanekuid käitumise muutmiseks.
- Kui kõik I seisukohast vajalikud punktid on läbi arutatud,
koostavad I ja TR treeningu lõpetuseks koos I jaoks tegevuskava.
Enesevastandamismeetodi kasutamine eeldab vastava treeneriõppe läbimist.
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Õppemeetodite valik
Võimalikult mitmekülgse õppe tagamiseks peab õpetaja valima
kõige sobivamad õpetamismeetodid, võttes seejuures arvesse:
- õppe-eesmärki,
- aega,
- õppevahendeid,
- abilisi,
- õppurite eeldusi,
- õpetaja enda väljaõppe tasandit, võimeid ja temperamenti.
Tavaliselt on õpetajal võimatu kõiki loetletud asjaolusid silmas
pidada, kasutades ainuüksi ühte kindlat meetodit. Seepärast kasutatakse õppetunnis sageli erinevatest meetoditest koosnevat ühendit.
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Õpetaja ja õppurite paigutus
Oluline osa õppest sõltub õpetaja oskusest paigutada õppurid nii,
et nad raskusteta kuulevad ja näevad õpetajat ja kasutatavaid
õppevahendeid. Samas peab ka õpetaja olema võimeline nägema
korraga kõiki õppureid.
Järgnevalt anname juhtnööre õppurite paigutusest nii siseruumides kui väljas toimuva õppe puhul.

Meeskonna paigutus väljas toimuva õppe
puhul
Parim paigutus saavutatakse siis, kui õppurid on rivis ja õpetaja
asub meeskonnast kaugusel, mis vastab 3A-\e rivi laiusest. Vt
alljärgnevat joonist.
Rivi

Kui meeskonnas on rohkem kui 10 liiget, muutub vahemaa õpetaja ja õppurite vahel sedavõrd suureks, et otstarbekam on õppurid
paigutada nurgakujuliselt, nagu näidatud alljärgneval joonisel. Sel
moel näevad õppurid harjutamisfaasi ajal ka üksteist, mis soodustab õppimist.
Nurgakujuline
paigutus
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Vahel on nurgakujulise paigutuse korral kasulik harjutada ühe
rivipoole haaval, lastes teisel poolel pealt vaadata või omaette
harjutada, sel moel saab õpetaja õppuritest parema ülevaate.
Järgmisel joonisel on kujutatud paigutust, kus meeskond on
jagatud kaheks vastamisi paiknevaks riviks. Selline paigutus on
otstarbekohane siis, kui õpetaja soovib näiteks harjutada rividrilli
rütmilisust või viia läbi võistlust kahe rivi vahel.
Kaks rivi

Olukordades, kus õpetajal tuleb võtta läbi relva käsitsemist vms,
võib õppurid paigutada U-kujuliselt ehk poolringina või kahte
viirgu, mis asuvad sellel poolel, kust relva on kõige paremini
näha. Juhul kui õppurid paigutatakse relvast ühele poole kahte
viirgu, peab eesmine viirg maha istuma või põlvili laskuma, et
teise viiru vaateväli relva suunas oleks tõketeta.

Poolring

||||
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Joonisel märgitud õpetaja asukohta võib pidada õpetaja tavapäraseks asukohaks, kuid õpetaja ei tohi tunda end selle asukoha
suhtes seotuna. Näiteks laskeasendite kontrollimise jms puhul
võib olla kasulikum, kui õpetaja seisab meeskonna selja taga.

Sageli on õppurite paigutust vaja õppetunni käigus korduvalt
muuta, sest alati tuleb leida just selline paigutus, mille puhul
õppurid näevad võimalikult hästi ning õpetaja kontakt õppuritega
ja ülevaade meeskonnast on parim.
Välitingimustes korraldatud õppe puhul tuleb õppurid paigutada
nii, et päike jääks nende selja taha ja tuul puhuks neile näkku.
Palava ilma korral tuleb õppurid viia varju. Abivahendeid ei tohi
paigutada nii, et need võivad hakata peegeldama või nende jälgimiseks tuleb vaadata vastu valgust.

Õppurite paigutus õppeklassis
Põhimõtteliselt tuleb õppurid paigutada nii, et neil on võimalik
üksteisele silma vaadata ja samal ajal saavad ka jälgida, mida
õpetaja ütleb või teeb.
Seetõttu on laudade paigutamine U-kujuliselt sageli kõige otstarbekam. Grupitööd on sageli võimalik läbi viia nii, et mitu gruppi
töötab ühes õppeklassis, seejuures üksteist häirimata.
Nagu alljärgneval illustratsioonil kujutatud, oleks hea, kui kasutatavaid ruume oleks nii palju, et tavalises õppeklassis töötab
ainult üks gruppidest.
Grupid töötavad laudade ääres, mida võib kokku lükata, nii et
need moodustavad sobiva suurusega töölaua. Kõik õppurid tuleb
paigutada võrdselt, st ei tohi olla "eesistuja" kohta laua otsas.
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Siiski tuleks püüda hoiduda sellest (kui grupiruume on piisavalt
palju), et üks gruppidest töötab õppeklassis, sest siis saab laudade
paigutuse jätta samaks kogu väljaõppe ajal.
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Õpetamistehnika
Nii nagu iga õppur on isiksus oma õpistiiliga, on ka iga õpetaja
isiksus oma õpetamisstiiliga, mis kõik koos mõjutavad olukorda
õppe läbiviimisel.
Mõned õpivad kõige paremini ühtviisi, teised jälle teistviisi. Mida
paremini õpetaja tunneb õppurite sedalaadi erinevusi, seda kergem on tal valida õpetamismeetodeid, õppevahendeid jms ning
seda paremini on õpetaja võimeline oma õpetamisstiili õppuritele
vastavaks kohandama.
Oma stiil

On oluline, et õpetaja ei hakkaks matkima mõnda teist tublit ja
innustavat õpetajat, välja arvatud juhul, kui kõnealuse õpetaja
enda isiksus sarnaneb tema eeskuju omaga. Mõistagi tuleb kogenud kolleegidelt õppida, kuid seda tuleb teha neid seejuures matkimata.
Olles kohanud mõnda kogenud ja väga jõulist õpetajat, kes vürtsitab oma õpet naljade ja lühilugudega, võib tekkida kiusatus teha
sedasama. Ent kui puudub samasugune sära, rääkimata vanusest,
võivad kõik meie pingutused liiva joosta. Elukogemusel põhinev
hea lugu kõlab paremini, kui seda jutustab isik, kellel on juba
õige palju aastaid turjal, kui et jutustajaks on üsna noor inimene.
Ühesõnaga, tuleb leida oma õpetamisstiil. Ilmselt on seda küll
kergem öelda kui teha, kuid üks moodus oma õpetamisstiili leidmiseks on püüda olla sina ise. Kui me ei pea endast midagi kujutama, jätame endast sageli kõige vabama ja ausama mulje.
Siiski võib anda mõned üldised juhtnöörid, mida tuleks õpetajarolli täites järgida.

Esinemise isikupärasus
Kõigepealt ei tohi iial unustada, et õpe on õpetaja ja õppurite
vaheline koostöö püstitatud eesmärgi saavutamiseks.
Ootuste
selgitamine

Seega on õppeolukorras tegemist koostööga praktikas. Hea viis
koostöö saavutamiseks on luua olukord, kus nii õpetajal kui
Õppuritel on selge arusaam rollidest, mida nad peavad kõnealuses
koostöös täitma. Seetõttu on kasulik kulutada aega selleks, et selgitada välja ootused, mis mõlemal osapoolel on üksteise osaluse
ja tegevuse suhtes.
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Peale selle peab õpetaja saavutama ka oma õppurite usalduse.
Usalduse saavutamisele aitab muuhulgas kaasa, kui õpetaja on
oma ainevaldkonna hästi ette valmistanud ning esineb väärika ja
sõbralikuna.
Harjumused ja
halvad harjumused

Samuti peab õpetaja olema teadlik sellest, et õppurite tähelepanu
on alati suunatud temale, ja seetõttu peaks õppurite keskendumist
soodustama sihipärane käitumine ning mitte halvad harjumused,
kummaline riietumisviis või muud asjaolud, mis võivad mõjuda
negatiivselt. Iseäranis juhivad õppurite tähelepanu õppematerjalilt
kõrvale õpetaja kõnes juurdunud halvad harjumused, parasiitsõnad "nii", "eks ole", "tähendab" jne, mida korratakse peaaegu iga
teise sõna järel. Kuid ka rütmilised viibutused kaardikepiga,
sageli korduvad liigutused (kuklataguse sügamine jms) või
sihipäratu tiirutamine klassiruumis võivad mõjuda häirivalt.

Silmside
Silmside on väga tähtis, mis ei tähenda sugugi seda, et õpetaja
peaks pidevalt õppuritele otsa põrnitsema, vaid ta peab aeg-ajalt
laskma pilgul libiseda ühelt õppurilt teisele, püüdes panoraamvaate käigus saavutada õppuritega silmsidet. Sel moel on õpetajal
võimalik ka peaaegu märkamatult saada tagasisidet sellest, kas
tema juttu kuulatakse ja kas sellest on aru saadud. Enamus inimesi noogutab põgusalt või halvemal juhul peegeldub nende nägudest vaevumärgatav arusaamatus või segadus, millest siiski piisab, et õpetaja seda märkaks, kui ta nende pilgu õppe käigus
kinni püüab.
Vaata õppureid

Veidi kogenumad õpetajad suudavad õppurite silmadest lugeda,
kas õppurid jõuavad järele või on nad mõistmisega mahajäänud,
ja oskavad saadud informatsioonist lähtuvalt käituda.
Silmside on oluline veel ka õppe nendes osades, kus käsitletakse
olulisi fakte. Selliseid fakte võib vaadelda kui hea loo kõrgpunkti
ning neid tuleb esitada väga keskendunult ja veenvalt, ise samal
ajal õppurite pilke püüdes. Sel moel tunnevad õppurid, et neid
võetakse tõsiselt, et neile räägitakse kui üksikisikutele, selle
asemel et lihtsalt saata teave tühja klassiruumi poole teele.
Õpetajast peab kiirgama huvi oma aine vastu. Kõnelejast on alati
tunda, kas ta ka ise usub, mida ta kõneleb, või mitte. Selle
põhjuseks on muuhulgas asjaolu, et enamus inimesi oskab väga
hästi lugeda alateadlikke kehasignaale, mida teised saadavad.
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Mõelge vaid, kui palju kordi me oleme kuulnud mõnd inimest
midagi jutustamas ja pärast mõelnud omaette, et kõneleja ei
rääkinud õigust.
Sama nähtusega võib puutuda kokku ka müügimaailmas, kui
müügimees kirjeldab kiidusõnade ja pingutatud (on see tõeline?)
veendumusega mingit kindlat toodet, aga millegipärast ei jää me
teda siiski uskuma. Põhjuseks võib olla asjaolu, et müügimehe
kehakeel ütles meile midagi muud kui tema suu. Müügimees on
tellitud oma ettekannet pidama, kuid meis tekib kahtlus, et ta ise
ei ole päris veendunud selles, mida ta ütleb, sest tema kehakeel
kõneleb hoopis midagi muud.

Kõnetehnika
Õpetaja peab rääkima keeles, mida õppurid mõistavad. Seega
võib taas kord väita, et mida paremini õpetaja tunneb oma õppureid, seda lihtsam on tal leida õige kõnelemisviis.
arusaadavalt

Võõrsõnu tuleb põhimõtteliselt vältida. Mõistagi võivad mõned
kasutatavatest sõnadest ja mõistetest tunduda õppuritele võõrsõnadena. Teistmoodi olekski veider, sest õppurid on ju kohal selleks, et õppida midagi uut, sealhulgas ka uusi mõisteid.
Sellepärast on tähtis uusi sõnu ja mõisteid seletada nii, et õppurid
neid mõistaksid.
Kõige paremini õnnestub see siis, kui kasutada näiteid õppurite
igapäevaelust. Näidete kasutamine õppes on üldse hindamatu
tähtsusega.
Tavaliselt inimesed taipavad piltlikult, mistõttu vastuvõetav informatsioon sobitatakse piltidesse, et seda paremini talletada. Kui
me ei näe oma ettekujutuses pilti, on meil raske mõista, mida
meile öeldakse.
Öeldakse ju, et üks pilt on parem kui tuhat sõna. Seega kõikjal,
kus vähegi võimalik, tuleks tegelikult näidata pilte, ja õppes
tuleks seetõttu kasutada visuaalseid õppevahendeid. Seal, kus see
pole võimalik, aitavad kuulajates pildilist elamust asendada
sõnalised kujundid ja näited.
Ära räägi liiga kiiresti ega ka liiga aeglaselt. Kõnele sobiva tempoga ja kanna hoolt ka selle eest, et sinu kõnevoos oleks pause.

Pausid võimaldavad õppuritel küsimusi esitada, ilma et nad peaksid seejuures tundma, et nad katkestavad õpetajat. Peale selle
annavad pausid õppurile võimaluse asjade üle järele mõelda ja
pildid oma peas "paika panna".
Mängi oma häälega, nii et olulisemate lõikude puhul on hääl
tugevam ja innukam kui vähem olulisemates kohtades. Seejuures
hoidu ühes või teises suunas liialdamast.

Küsimistehnika
Küsimuste õigesti esitamine on lausa omaette teadus. Nimelt sõltub kõik sellest, mida tahetakse küsimusega saavutada ja millises
olukorras küsimus esitati.
Kui politseinik esitab küsimusi kinnipeetavale või luureohvitser
küsitleb sõjavangi, kasutatakse küsitlustehnikat, mille eesmärgiks
on manipuleerida küsitletavat ütlema tõtt.
Kui ajakirjanik televisioonis mõnda poliitikut küsitleb, püüab ta
panna kõnealust isikut ütlema midagi, mis vaatajaid huvitab.
Seepärast esitab ajakirjanik sageli küsimusi, millele ta ei ootagi
vastust, kuid mis võivad panna poliitiku kõnelema. Poliitik tunneb mängu hästi ja ütleb enamalt jaolt ainult seda, mida ta tahab
öelda, sõltumata küsitust.
Täpselt samuti on ka õpetaja küsimustel oma eesmärgid, mis küll
erinevad eelkirjeldatuist. Õpetaja võib esitada küsimusi, et selgitada välja, kas õppurid on siiani läbitud õppematerjalist aru
saanud. Juhul kui nad seda ei ole, ei ole teemaga edasi minemine
otstarbekas. Küsimusi võib kasutada ka õppe lõpus, et kontrollida, kas õpilased vastavad eesmärgikirjelduse kriteeriumidele. Sel
juhul on tegemist suulise kontrolliga, seda teemat käsitleb käesolevas õpikus eraldi alapeatükk.
Küsimused, mille eesmärgiks on selgitada, kas kõik saavad
teemast aru, või hoopis tõsta motiveeritust, tuleb suunata kogu
klassile, andes õppuritele võimaluse jutustada oma elamustest.
Seejärel tehakse paus ja lõpuks osutatakse õppurile, kellel tuleb
küsimusele vastata. Kui teha seda nii, selle asemel et kõigepealt
valida vastaja ja alles siis esitada küsimus, on kõik õppurid
küsimusele vastuse sõnastamisega seotud mõtteprotsessis aktiivsed, mitte ainult õppur, kes peab vastama.

Küsimusi on mitmesuguseid. Kaks kõige olulisemat küsimuste
tüüpi on avatud ja suletud küsimused.
Avatud ja suletud Avatud küsimused kutsuvad õppurit üles oma sõnadega jutustaküsimused
ma, mida ta asjast arvab. Seetõttu võib vastus olla mahukas ja
üksikasjalik.
Avatud küsimuste hulka kuulub näiteks järgmine küsimus: "Mis
oli ÜRO tegevuse tagapõhjaks Jugoslaavias?"
Suletud küsimustele saab vastata kas "jah" või "ei" või anda vastuseks lühikese informatsiooni. Suletud küsimusi võib näiteks
sõnastada järgmiselt: "Kas sul on juhiluba?" või "Mis kell on?"

Kuulamine
Pausid

Küsimustele vastamine on niisama oluline kui oskus innustada
õppureid küsimusi esitama. Selleks et saaks õppurite küsimustele
vastata, peab ennekõike saavutama, et õppurid neid esitaksid.
Mõistagi tähendab see, et õpetaja peab tegema pause, et anda
õppuritele võimalus küsida.
Juhul kui keegi esitab küsimuse ja õpetaja otsustab sellele vastata, peab ta vaatama küsijale otsaja püüdma luua silmsidet. Kui
klassis on enne küsimuse esitamist olnud palju tegemist ning
küsimus ise on asjakohane ja vastus ka teiste õppurite jaoks oluline, võib õpetaja paluda õppuril küsimust korrata või ise korrata
küsimust, kasutades võib-olla teistsugust sõnastust. Seejärel võib
õpetaja küsimusele vastata või, mis veelgi parem, küsida, kas
keegi õppurite hulgast teab vastust. Nii mõjub vastamiseks loa
saamine õppuritele motiveerivalt.
Ometi võib tulla ette olukordi, kus õpetaja mingil põhjusel otsustab küsimusele vastamata jätta. Põhjuseks võib olla asjaolu, et
vastus kalduks liiga palju kõrvale parasjagu käsitletavast teemavaldkonnast, või et teema juurde, mida küsimus puudutas, tullakse hiljem tagasi ning küsimusele vastamine siin ja praegu
oleks liiga aeganõudev.
Sellistel puhkudel tuleb õppuritele öelda, miks küsimus antud
hetkel vastuseta jääb. Kui tegemist on küsimusega, mida valgustatakse mõnes õppe hilisemas faasis, võib olla kasulik küsimus
üles märkida. Sel moel antakse õppurile mõista, et küsimus on
asjakohane, ja õpetajal on endal kergem meeles pidada, et
küsimusele tuleb sobival hetkel vastata.
Õpetaja peab siiski olema tähelepanelik, et mitte liiga palju küsimusi hilisemaks vastamiseks edasi lükata, sest see mõjub halvasti
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õppurite motivatsioonile. Kui õpetaja valdab oma materjali hästi,
on teemakohastele küsimustele sageli võimalik lühidalt vastata
hoolimata sellest, et esialgu polnud plaanis kõnealusest teemast
just sel hetkel rääkida, kui esitati küsimus.
Siiski tuleb alati kaaluda küsimusele vastamise ja vastamisest
loobumise puuduseid ning eeliseid.
Kõige hullem, mida õpetaja võib teha, on jätta antud hetkel küsimusele vastamata, lubades hiljem kõnealuse teema juurde tagasi
pöörduda, ja jätta siis hiljem oma lubadus täitmata.
Ükskõik kas õpetaja otsustab küsimusele vastata või mitte, alati
tuleb püüda otsusele saada küsija heakskiitu. Kui küsimusele vastatakse, võib näiteks küsida, kas vastus oli piisav. Sama oluline
on vastamisega ootamise puhul pärida küsija arvamust õpetaja
põhjendusest vastuse edasilükkamise kohta.
Kui sa ei oska
vastata, tunnista
seda

Kui küsitakse midagi, millele sa ei oska vastata, tunnista seda. Ei
ole midagi, mis mõjuks koostööle sama halvasti kui õpetaja, kes
üritab peita oma puudulikke teadmisi, püüdes ennast kuidagi
välja keerutada. Vajadusel võib täiendavalt lisada, et uurid küsimust põhjalikumalt ja annad vastuse hiljem. Siis ei tohi unustada
seda tõepoolest ka teha!
Õpetaja töös tuleb mõnikord ette õppureid, kes esitavad n-ö
"lolle" küsimusi. Vahel võib ka tekkida tunne, et mõni õppur
esitab küsimusi peaaegu ainult selleks, et õpetajat ärritada või
naeruvääristada.
Loomulikult tuleb ka seda ette, kuid õpetaja peab olema väga
ettevaatlik, kui õppe käigus jääb õppuritest selline mulje. Sageli
tuleneb see õpetaja enda ebakindlusest ja närvilisusest ning küsijal ei olnud tõenäoliselt oma küsimuse või märkusega mingisugust kiuslikku tagamõtet.

Küsimused
näitavad huvi

Tavaliselt tuleb lähtuda põhimõttest, et küsimused on midagi
head. Küsimused annavad tunnistust sellest, et õppur on tähelepanelikult kuulanud ja midagi on talle arusaamatuks jäänud.
Sellepärast tuleb suhtuda õppuritesse positiivselt ja ka kohelda
neid vastavalt. Tuleb eeldada, et õppurid on koostööst õpetajaga
niisama huvitatud kui õpetaja ise.
Sellise suhtumisega võib jõuda üsna kaugele. Ja kui siiski on
erandlikult teiste hulgas õppureid, kes esitavad küsimusi ainult
õpetaja ärritamiseks, muudab eelkirjeldatud käitumine õpetaja
poolt enamusel puhkudel ka sellised õppurid relvituks ja sel moel
on võimalik ka selliseid õppureid taas koostöösse kaasata.
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Sama võtet võib kasutada liigselt domineerivate õppurite puhul,
kes vahetpidamata vastavad, endast märku annavad ja kommenteerivad, nii et see muutub lausa segavaks. Teemat "Õppe segamine ja katkestamine" käsitleb muuseas ka üks hilisematest
alalõikudest käesolevas peatükis.

Õpetamisstiil
Õpetajaks olemine tähendab ka juhiks olemist. See tõdemus
kehtib kõikjal, kuid kaitsejõududes võib-olla isegi rohkem kui
mujal.
Ühesõnaga, õpetaja peab käituma olukorrast lähtuvalt ja seega
Olukorrast
lähtuv käitumine paindlikult, pidades silmas iga õppurit, teemat ja õppe-eesmärki.
See ülesanne võib osutuda üsna raskeks, kuna kasutada saab ju
ainult ühte juhtimisstiili, nimelt seda, mis sobib õpetaja iseloomuga, ning samuti võib olla keeruline kohelda õppureid üksikisikutena, kui klassis on korraga 20 õppurit ja kui need õppurid
sageli esinevad ühtse rühmana.
Formaalsest autoriteedist või võimust, mis on juhtidel Kaitseväes,
piisab mõneks ajaks. Näiteks ilmuvad õppes osalejad alati kohale
sinna, kuhu neil kästakse ilmuda, ja kindlaks määratud kellaajal.
Formaalsest võimust aga ei piisa õppe edukaks läbiviimiseks.
Siin tuleb kasutada ka isiklikku autoriteeti, et valida erinevate
juhtimisstiilide vahel, kus delegeeritakse või antakse kaasotsustamisõigust, kui õppurid on küllaldaselt küpsed ja iseseisvad.
Küpsus

Siinjuures tähendab küpsus seda, et õppurid on jõudnud oma
arengus astmeni, kus nende käitumist iseloomustab mõistlikkus ja
mõtiskelu ning võime koostöös ja suhtluses teistega aidata kaasa
õppe-eesmärkide, sisu, struktuuri ja kontrolliga seonduvate
otsuste tegemisele - seejuures ka kaugeleulatuvas plaanis.
Ebaküpsed õppurid näitavad seevastu üles impulsiivsemat käitumist, mida ei iseloomusta mõistlikkus, rääkimata soovist või
võimest teha teistega koostööd õppega seotud otsuste vallas.
Sageli mõjutab ebaküpsete õppurite käitumist soov koheselt
rahuldada isiklikke ja pahatihti lühiajalisi vajadusi, arvestamata
seejuures end ümbritsevat maailma.

Iseseisvus annab tunnistust sellest, et õppurid tahavad ja suudavad ise tegutseda. Nad on "isekäivituvad mootorid", kes on algatusvõimelised ning teevad ettepanekuid õppetegevuste
ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ilma välise sundimiseta.
Sellised õppurid töötavad kõige paremini siis, kui neile antakse
enese teostamiseks suhteliselt avarad raamid, ning samas on nad
teadlikud kvaliteedist ja võimelised ennast kontrollima.
Mitteiseseisvaid ehk sõltuvaid õppureid peab õpetaja loetletud
valdkondades sageli suurel määral juhtima.
Olles õpetaja sõjaväes, tuleb silmas pidada üksuse loomise ülesannet. Seega tuleb püüda õppurites arendada suuremat iseseisvust
ja vastutustunnet nii enda kui üksuse olukorra suhtes. Selleks
tuleb püüda anda õppuritele rohkem vastutust ja delegeerida
rohkem ülesandeid, kui õppurite küpsuse ja iseseisvuse analüüs
seda esmapilgul nõuab.
Sellepärast on tähtis luua õppes juhtimisstiil, milles õpetajat
nähakse õppurite erinevate õpistiilide muundajana ja milles iga
osaleja tunneb ennast olulise osana kogu rühmast.
Valitud õpetamisstiili tuleb seetõttu alati kohandada vastavalt
õppuritele, sest põhimõtteliselt on juhtimise puhul tegemist
valikutega, mille käigus määratakse kindlaks, kes teeb mida ja
kuidas seoses järgmiste teguritega:
• õppe üldeesmärk ja eesmärk,
• kommunikatsioon ja koostöö,
• protsessi käigus tehtavad otsused,
• kontroll.
Valitud õpetamisstiili lähtealuseks võib olla ka õpetamismeetodi
valik, mida kirjeldatakse täpsemalt käesoleva peatüki lõpupoole.
Järgnev ülevaade hõlmab näiteid mitmesugustest õpetamisstiilidest ning nende kasutamisest lähtuvalt õppurite küpsusest ja
iseseisvusest.
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1. stiil
Kasutav
Õpetaja
• püstitab
üldeesmärgi ja
eesmärgid
• räägib õppuritele, mis, kuidas ja millal

3. stiil
Toetav

4. stiil
Delegeeriv

Õpetaja
• püstitab

Õpetaja
. teeb
ettepaneku
üldeesmärgi ja

Õpetaja
• arutab üldeesmärki ja
eesmärke õppu-

eesmärkide
kohta
• kuulab
õppureid
• võtab koos
õppuritega
vastu otsuseid
protsessi, sisu
jms kohta
• ergutab
õppureid
. laseb õppuritel
ennast ise

ritega kuni üksmeele saavutamiseni
. käitub seejärel
nõustajana,
kuulab ja jälgib,
kusjuures otsuste tegemine
protsessi, sisu
ja rahuldava
tulemuse kriteeriumide
kindlaksmääramise kohta
jääb õppurite
hooleks.
• laseb õppuritel
ise ennast
kontrollida

üldeesmärgi ja
eesmärgid
• kuulab õppureid ja vajadusel väitleb
õppuritega
• teeb otsuseid
protsessi, sisu
jms kohta
• ergutab õppu-

hakkab toimuma
• lahendab protsessi käigus
probleeme ja
teeb otsuseid
• kontrollib
õppureid

reid
• kontrollib
õppureid

• kasutab valdavalt ühepoolset
kommunikatsiooni
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2. stiil
Treeniv

• kasutab sammsammult üha
rohkem kahepoolset kom-

kontrollida
. kasutab valdavalt kahepoolset kommunikatsiooni

munikatsiooni

• osaleb kommunikatsioonis
õppuritega
vastavalt
vajadusele
Sobib hästi:

Sobib hästi:
suhteliselt eba-

ebaküpsete ja
väga vähe ise-

küpsete ja mitte
eriti iseseisvate
õppurite puhul.

seisvate õppurite
puhul.
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õppurite
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puhul.

Sobib hästi:
väga küpsete
ja iseseisvate
õppurite
puhul.
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(Käesolev mudel lähtub K. H. Blanchardi teooriatest.)

Õpetaja kui nõustaja
Selleks et kasutada nõustajarolli, peavad olema täidetud teatud
eeltingimused:
- tegemist peab olema tõelise ülesandega ja vajadusega abi
järele väljapoolt;
- õppuritel peab olema suhteliselt selge ettekujutus ülesande
lahenduskäigust,
- õppurid peavad olema motiveeritud,
- peab olema tahe läheneda ülesandele uutest vaatenurkadest,
- õppurid peavad olema valmis otseseks kriitikaks,
- peavad olema ressursid ülesande lahendamiseks.
Nõustaja teostab õppeprotsessi käigus mitmeid erinevaid ülesandeid, näiteks:
- hangib õppuritele teema kohta teavet,
- on probleemi analüüsimisel vahendajaks,
- teeb analüüsi põhjal ettepanekuid võimalikest lahenduskäikudest,
- on lahendusettepanekute elluviimisel toeks,
- soodustab mõistmist ja positiivset hoiakut muutuste läbiviimise suhtes,
- osutab õppuritele abi enese aitamiseks, st õpetab õppureid sarnaseid probleeme tulevikus ise lahendama (ülekanne).
Täites loetletud ülesandeid, täidab nõustaja õppurite suhtes iseenesest ühte või mitut alljärgnevatest funktsioonidest:
- jagab uusi teadmisi ja annab inspiratsiooni;
- toimib täiendava ressursina;
- täidab tagantutsitaja rolli, kes avaldab õppuritele nii vaimselt
kui vormiliselt survet;
- aitab kaasa kõnealuse ülesande tähtsustamisele;
- loob kiire ülevaate;
- kõrvaldab "silmaklapid";
- aitab ummikseisust välja tulla;
- juhib tähelepanu võtmeküsimustele;
- loob lähtealuse tegutsemiseks.
Õppurid saavad palju kasu sellest, kui nõustaja näitab üles avatust, põhjalikke teadmisi, sisseelamisvõimet, pühendumust ja on
teadlik oma rollist.
Mis õppuritesse puutub, siis on iseäranis tähtis, et õppurid oskaksid nõustaja abi ära kasutada, kuid nõustaja kohalolek ei uinutaks
õppurite soovi püüda ise õigeid otsuseid vastu võtta.
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Probleemid õppeolukordades
Õpetaja töös võib aeg-ajalt tulla ette olukordi, kus õpe ei kulge
päris nii, nagu plaanitud. Hoolimata sellest, et plaanides ja ette
valmistades on kõiki olulisi asjaolusid arvesse võetud ja tundub,
nagu oleks koostööks õppuritega loodud kõik vajalikud tingimused, võib õppes kokku puutuda nn raskete õppuritega. Väljend
"raske õppur" võib hõlmata erinevaid õppureid, alates tegelikult
närvilistest ja ebakindlatest õppuritest ja nende reaktsioonidest
kuni tegelike teadlike õppetöö "segajateni".
Kõiki selliseid olukordi ühendab asjaolu, et õpetajale tundub
kõnealune õppur isikuna, kes teadlikult või ebateadlikult mõjub
Õppele hävitavalt. Kuna "raskeid õppureid" on, nagu juba öeldud,
mitmeid erinevaid tüüpe ja kuna seepärast on oluline, et õpetaja
igal üksikul juhul käituks eesmärgipäraselt, jääme selle teema
juurde pikemaks peatuma.
Kaitsejõudude õpetajana võib jääda mulje, et raskete õppurite
probleem on vähetähtis, sest õppurite puhul, kes ei pea ennast
korralikult üleval, võib ju alati kasutada sõjaväelist distsipliini.
Tõepoolest võib õppes ette tulla äärmuslikke olukordi, kus tuleb
olukorra lahendamiseks kasutada sõjaväelise distsipliini karme
võtteid ehk teisisõnu lahendada probleem käsuandmise korras.
Sellised lahendused peaksid nii sõjaväelises väljaõppes kui ka
juhi ja osalejate vahelises suhtluses üldiselt siiski jääma erandnähtuseks ning kui õpetaja on tekkivate probleemide ja Õpet
häirivate tegurite suhtes tähelepanelik, on võimalik sellistest
olukordadest ilma käsudistsipliini rakendamata välja tulla.
Üldiselt võib öelda, et õpetajale tunduvad sedalaadi probleemid
sageli tõsisemad kui ülejäänud õppuritele ja korrarikkujale
endale. See on üsnagi mõistetav, kuna õpetaja tunneb end loomulikult vastutavana püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Vastutustundest tingituna võib väiksematestki segavatest asjaoludest
jääda mulje kui tõelisest rünnakust kavandatud protsessi vastu.

Õppe häirimine ja katkestamine
Häirivateks asjaoludeks võivad näiteks olla osavõtjad, kes lobisevad või räägivad üksteisele nalju, nii et ülejäänud õppurid ei saa
sellest osa.
Õpetaja peab sellises olukorras säilitama ülevaate ja rahu ning
otsustama sellise käitumisviisi kasuks, mis pole ei järele- ega
allaandev, kuid ei mõju ka ründavalt.
Valida tuleb konstruktiivne kriitika kõnealuste isikute suhtes.
Rääkige asjaosalistele, mida nende käitumine kaasa toob ja miks,
ning laske neil põhjendada, miks nad nii käituvad. Seejärel nõudke, et nad oma käitumist muudaksid, ja rääkige neile, mis kasu
nad oma käitumise parandamisest saavad.
Tänage neid, kui nad seda teevad.
"Teie sosistamine segab mind. Kas te tahate midagi küsida? Kas
midagi on valesti? Kui teil jäi millestki puudu, siis järgmine kord
öelge seda mulle."
Või:
"Mul on raske keskenduda. Kas tegemist on eravestlusega või
võime ka meie sellest osa saada? Kui teil on jutustada midagi
naljakat, siis meeldiks meile kõigile, kui te seda kogu klassile
räägiksite. Siis saame kõik natuke naerda ja keegi ei tunne ennast
kõrvalejäetuna."
Juhul kui õpetaja ei soovi parajasti õpet katkestada, võib aidata
silmsideme loomine kõnealuse osaleja või kõnealuste osalejatega
ning käeliigutuse vms abil mõistaandmine, et segamine tuleb
lõpetada. Hiljem võib sobival hetkel pöörduda tunni rahu häirijate
poole ja küsida, kas ka teised võiksid nende eelnevast omavahelisest vestlusest osa saada. Kui vastus on eitav, tuletage neile meelde, kui oluline on toimiva koostöö puhul, et kõik üksteist kuulaksid, nii nagu õppe alguses kokku lepiti.
Juhul kui keegi lausa katkestab õpet, pidage meeles, et õpetajale
tunduvad sedalaadi katkestused alati tõsisemana, kui need seda
võib-olla tegelikult on. Püüdke näha segajate häid omadusi.
Küsige, milles asi. Miks nad nii käituvad? Miks nad ei soovi
õppes osaleda?

Kui nad räägivad teile mingist probleemist, siis püüdke aidata
neil kõnealust probleemi lahendada, kuid olge ettevaatlikud, et te
ei lubaks rohkem, kui suudate täita. Kui probleemi ei saa lahendada, seadke asjaosalised valiku ette:
"Kas te tahate õppes osaleda või ei?"
Vajadusel võib teha ettepaneku, et kõnealused õppurid peaksid
ennast rahulikult üleval kuni järgmise pausini, kus probleemi
saab põhjalikumalt arutada ja siis otsustada, kas asjaosalised
tahavad/saavad ülejäänud õppes osaleda või mitte. Ärge unustage
rõhutamast, et kui segajad otsustavad jääda, tuleb neil osaleda
koostöös püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja nad ei tohi grupile vastu töötada seni, kuni nad on kohal.
Kui tegemist on sõjalise väljaõppega, võib selline seisukohavõtt
tunduda mõnevõrra ebatõenäolisena, kuna osaleja, kes otsustab
tunnist lahkuda või kes õppetunnist ära saadetakse, teab väga
hästi, et sellega kaasnevad hiljem distsiplinaarsed sanktsioonid.
Juba ainuüksi see asjaolu võib olla põhjuseks, miks kõnealune
õppur otsustab jääda, kuid lülitab end seejärel vaimselt koostööst
välja.
See ei tohiks siiski takistada õpetajat kirjeldatud teguviisi rakendamast, kuna tegemist on kahe täiskasvanud inimese vahelise
kommunikatsiooni ja probleemide lahendamisega, mis kutsub
õppurit üles võtma endale vastutust nii oma tegevuse kui edasise
osalemise eest õppes.

Passiivsus
Juhul kui õppurite hulgas on mõni üksik, kes tunneb igavust või
tukub omaette, sel ajal kui ülejäänud õppurid on aktiivsed, tuleb
püüda unist õppurit aktiveerida, esitades talle küsimusi või püüdes mõnel muul viisil saavutada õppuriga otsest kontakti. Samas
tuleb olla ettevaatlik, et mitte teha kõnealune õppur teiste naerualuseks. Sellise olukorra tekitamine võib küll olla väga ahvatlev,
kuid mõjub halvasti ja motivatsiooni hävitavalt nii õppurile, kellele see on suunatud, kui teistele õppuritele.
Kasuta järgmist vaheaega vestluseks kõnealuse unise õppuriga ja
püüa välja uurida, mis on õppuri puuduliku osavõtu põhjuseks.
Selline lähenemine mõjub sageli motiveerivalt ja enamikul juhtudel võtab kõnealune õppur ennast kokku ning püüab olla aktiivsem ja suruda oma väsimust alla.
Juhul kui igavust tundvaid või tukkuma jäävaid õppureid on rohkem, tuleb keskenduda õpetamisele. Alati peavad olema varnast

võtta mõned tegevused, kus õppuritel avaneb võimalus ennast
liigutada ja aktiivsust üles näidata, nii et nad saavad ennast välja
elada. Seejuures võib tegemist olla otseselt käsitletava teemaga
seotud aktiveerivate tegevustega, kuid rakendada võib ka nn energiasüste väikeste, erialaga mitte seotud lõbusate kõrvaltegevuste
näol, mis teravdavad õppurite tähelepanu. Õppurite puhul, kes
mingil põhjusel ei osale vabatahtlikult hetkel toimuvas õppes,
võib sageli tegemist olla puuduliku aktiivsuse või motivatsiooniga sihipäraseks koostööks. Uuri õppuritelt, miks nad on tõrksad.
Miks nad nende endi arvates peavad kõnealuses õppes osalema?
Kas leidub midagi, mis muudaks õppe nende jaoks huvitavamaks
ja meeldivamaks?
Seejärel lähene sellistele osalejatele samamoodi nagu õpet
katkestavale õppurile, lase neil valida kohalejäämise ja lahkumise
vahel.
Kaitseväes võib põhimõtteliselt tihti kohata õppureid, kes osalevad õppes, ilma et nad oleks seda tegelikult ise valinud. Ajateenijate väljaõpe on siinkohal heaks näiteks. Sellegipärast ei maksa
siiski arvata, et kui tuleb vastutada ajateenijate õppe eest, on
ilmtingimata tegemist õppurite rühmaga, kes on õppe suhtes tõrksalt meelestatud.
Õppe mõistliku kavandamise ja ettevalmistamise korral ning
õppeprotsessi korral, milles motivatsioon luuakse ja hoitakse alal
nii, nagu käesolevas õpikus kirjeldatud, ei pea enamiku õppurite
puhul vastumeelsuse pärast muret tundma. Kui siiski leidub
mõni, kes näitab üles sedalaadi kalduvusi, tuleb toimida nii, nagu
eespool kirjeldatud.
Endassetõmbunud, häbelikud ja sünged õppurid jätavad õppeolukorras sageli äraoleva ja vaikse mulje. Sellele vaatamata võivad
nad olla teema suhtes vägagi motiveeritud ja üsna tähelepanelikult kuulata, ehkki nad ei osale aruteludes ja lahenduskäikude esitamises samal määral kui teised õppurid.
Sellepärast on väga oluline välja uurida, mis kõnealuste õppurite
sees toimub, sest õpetaja peab reageerima erinevalt tõrkuvate ja
häbelike õppurite suhtes.
Püüdke tagasihoidlikule õppurile küsimusi esitada. Suletud küsimuste puhul võib õppur vastata väga lühidalt või lihtsalt noogutada või pead raputada. Esitage küsimusi, mis algavad sõnadega
"mis", "kus", "miks", "kes", "millal" ja "kuidas", või pöörduge
õppuri poole nii, et ta saaks oma sõnadega midagi seletada,
näiteks: "Räägi mulle midagi tuule mõjust mürsule" või "Nimeta
kolm põhjust, miks..."
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Ole otsekohene, kuid samas ettevaatlik, ja hea on ka käituda veidi
provotseerivalt, kuid samas mõistvalt. Mõtle sellele, et ehkki
endassetõmbunud ja häbelikud osalejad võivad mõjuda koostööle
häirivalt, võib asi tegelikult olla selles, et kõnealustel õppuritel on
tõepoolest raskusi harjutuste ja ülesannetega, mida õpe hõlmab.
Samuti võib neil olla probleeme isiklikus elus või ebameeldivaid
mälestusi seoses käsitletava teemaga.

Probleemitõstataj ad
Kui üks osalejatest on väga nõudlik ning ilmselgelt tunneb
vajadust oma probleeme ja arusaamu põhjalikult käsitleda, teata,
et tema vajadusi on märgatud ja neist aru saadud, kuid samas
anna õppurile teada, et praegu pole sobiv hetk nende küsimustega
sügavuti minna.
Õpetaja võib ka teistelt õppuritelt küsida, kas ka nemad tunnevad
vajadust tõstatatud probleemi põhjalikumalt käsitleda. Kui vastus
on eitav, tuleb kõnealuse õppuri vajadused sõbralikult, kuid kindlalt kõrvale lükata. Õpetaja peab, teisiti öeldes, piirid selgelt
paika panema, et vältida õppeajast ülemäära suure osa kulutamist
ühele õppurile.
Kui tund on läbi, võib vajadusel kõnealuse õppuriga vestelda.
Osalt selleks, et kanda hoolt probleemi lahendamise eest, osalt
selleks, et hoida ära motivatsiooni langemist kõnealuse õppuri
juures.
Negatiivsed
õppurid

Väga negatiivselt meelestatud õppur näitab oma halvustavat suhtumist tihti, läites nii teemat kui põhimõtteid, mille õpetamine on
õppe-eesmärgiks. Sageli kasutavad sellised õppurid lauseid, nagu:
"Aga tegelikkuses see kindla peale ei toimi.", "Mis sellest kasu
on, meil ei ole niikuinii piisavalt inimesi?" jne.
Kui selline käitumine häirib õpet üldiselt, tuleb sellistesse õppuritesse suhtuda nii nagu õpet segavatesse õppuritesse. Kui see aga
nii ei oleja tegemist on ainult negatiivsete märkuste või vastustega seal, kus õpetaja ootas positiivsemat suhtumist, tuleb õpetajal
tõdeda, et õppe hoiakuline külg kõnealuse õppuri puhul veel ei
toimi.
Kui õpetaja tunneb ennast erialaselt ja juhtimise seisukohast
kindlalt, tasub kõnealust õppurit veidi raputada, püüdes teda ettevaatlikult provotseerida. Tunnista, et kõik ei ole must või valge,
elu on aeg-ajalt ebaõiglane, kuid inimene ise saab palju ära teha
selleks, et asjad toimiksid ja probleemid saaksid lahendatud.

Ühe isiku negatiivsel suhtumisel ei tohi lasta rikkuda oma õpetamisviisi, saades vihaseks või muutudes ebakindlaks, ja mitte mingi hinna eest ei tohi lasta kõnealusel õppuril mõjutada teisi õppureid.
Kitsarinnalised inimesed esitavad sageli oma vaateid kui ainuvõimalikku tõde. Pahatihti väljendub selline suhtumine oma arvamuse avaldamisena täiendavate järeldustena pärast kogu grupi
järelduste esitamist või isegi pärast õpetaja kokkuvõtet ja täpsustavaid märkusi sellest, kuidas õpitut praktikas kasutada.
Õpetaja peab sel juhul kõnealusele õppurile meelde tuletama, et
tema isiklik arusaam ja arvamused on võib-olla tema enda jaoks
ainuõiged, kuid ta ei saa rääkida kõigi nimel ega tohi kunagi
unustada kasutada minavormi ja mitte umbisikulist tegumoodi
või meievormi, kui tal puuduvad sellekohased volitused. Kandke
hoolt selle eest, et mõni selline kitsarinnaline isik ei pidurdaks
arutelu, nii et teised õppurid iseenesest loobuvad oma arvamust
väljendamast ainuüksi sellepärast, et kõnealune isik on oma
sõiduvees.

Tülikad õppuritevahelised suhted
Juhul kui mingi kindel õppur vahetpidamata katkestab või kritiseerib mõnda teist õppurit, anna mõista, et loomulikult on kõnealuse õppuri arusaam asjast oluline, kuid antud hetkel tegeletakse teise õppuri arvamusega. Nõua, et õppur jätaks katkestamise järele, ja luba pöörduda tagasi tema vaadete juurde siis,
kui tema kord kätte jõuab.
Kui peaks tekkima sedavõrd ebatavaline olukord, et kaks õppurit
hakkavad tülitsema või teineteise peale karjuma, nimeta asjaosaliste nimesid selge häälega, et püüda nende tähelepanu. Seejärel
anna mõista, et kõigile on näha, et nad on vihased ja et neil on
käsitletava teema kohta oma arvamus. Juhi pärast seda asjaosaliste tähelepanu taas teema juurde, visandades õppuritele veelkord
käsitletava probleemi, jättes kõrvale kõnealuse kahe asjaosalise
muud lahkhelid.
Õpetaja peab kahe õppuri vahelisse konflikti sekkuma ainult siis,
kui see takistab õpet. Õppurid ei pruugi üksteisele meeldida ja
õpetaja ülesandeks pole seda muuta, sest õpetaja ülesanne seisneb
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grupi õpetamise jätkamises ja selleks võimaluste loomises võimalike, rahutust tekitavate konfliktide lahendamise kaudu.
Kui rühmas on mõni õppur, kellega teised silmanähtavalt ei soovi
koostööd teha ei pleenumiarutelude, grupitöö ega paaristöö ajal,
võib soovitada järgmiseid lähenemisviise:
- vaheta grupiliikmeid, nii et kõik peavad kordamööda kõigiga
koostööd tegema;
- otsusta ise gruppide koosluse üle, selle asemel et jätta gruppide moodustamine õppurite hooleks;
- väldi paaristööd, kasuta selle asemel väikeseid, näiteks kolmeliikmelisi gruppe.
Veel ühe täiendava abinõuna võib õpetaja kanda hoolt selle eest,
et valib kõnealuse õppuri sageli grupi töötulemusi esitama.
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Õppevahendid
Nagu eelnevalt märgitud, on õpe, õpetaja ja õppurite vaheline
koostöö, püstitatud eesmärgi saavutamise nimel. Õpetaja roll võib
selles koostöös olla vägagi mitmekülgne, kuid muuhulgas iseloomustab tema rolli teadmiste ja oskuste vahendamine õppuritele.
Õppematerjal

Püüdes seda teha, kasutab õpetaja muuhulgas määrustikel, õpikutel ja muul kirjandusel põhinevaid teadmisi, valides algallikatest
välja mingid osad ja rõhutades seejuures teatud alateemasid või
jagades kogu materjali või osa sellest õppuritele iseõppimiseks
laiali.

Tabelvarustus

Rohkesti oskusi tuleb omandada seoses erivarustuse kasutamisega. Neid oskusi õpitakse kõige paremini, kui kasutada kõnealust varustust õppeolukorras. Heaks näiteks on siinjuures relva
käsitsemine, sideteenisrus ja sõidukijuhiõpe. Seega kasutatakse
tabelivarustust väljaõppes siis, kui see on võimalik.

Füüsilised
raamid

Eriotstarbelised klassiruumid, nagu raadioklass, arvutiklass jms,
ja välisrajatised, nagu takistusrada, polügoon, õppeväli jms, mängivad õppematerjali vahendamises oma osa.
Kõigi loetletud rajatiste puhul on ühiseks jooneks asjaolu, et need
on enamasti juba eelnevalt olemas, ja sageli on oluline vaid õppe
seisukohast kõige otstarbekama paiga valimine.
Paljudel juhtudel ainult sellest aga ei piisa, sest nii mõneski olukorras on vaja väga konkreetselt keskenduda kindlatele osadele
õppeteemadest, et teadlikult mõjutada õppurite kuulmist ja nägemist saavutamaks head tulemust.

Abivahendid

Selleks kasutatakse eraldi valmistatud õppematerjale või abivahendeid. Abivahendid võib üldiselt jagada auditiivseteks,
visuaalseteks ja audiovisuaalseteks abivahenditeks.
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Auditiivsed abivahendid
Auditiivsed abivahendid on suunatud ainuüksi kuulmisele.
Kassettmakki kasutatakse näiteks:
- kõne lindistamiseks ja kordamiseks seoses sideprotseduuride
õppimisega;
- lihtsate verbaalsete oskuste harjutamiseks, nt foneetilise tähestiku märkide õige hääldus;
- lihtsate verbaalsete oskuste omandamiseks võõrkeelte õppimisel;
- heliefektide tekitamiseks sideteenistuses raadiovõrgu segamisel;
- lahinguhäire andmiseks üksuse laskeharjutuste ajal.
Eelised
Kassettlindistusi võib säilitada ja korduvalt kasutada. Helilinte
võib kasutada seoses üksuse korraldatud iseseisva õppega.
Puudused
Väljas kasutamisel eeldab võimsaid kõlareid.

Visuaalsed abivahendid
Visuaalsed abivahendid on suunatud ainult inimese nägemisele,
rakendades kirjasõna, joonistusi, sümboleid ja pilte. Visuaalsed
abivahendid hõlmavad:
• tahvlit,
• valget tahvlit,
• flanelltahvlit ehk flanellograafi,
• takjatahvlit,
• magnettahvlit,
• teadetetahvlit,
• pööratavate lehtedega pabertahvlit,
• pilte ja plakateid,
• mudeleid,
• diapositiivprojektorit,
•

grafoprojektorit,

• maastikumaketti.

Tahvel on abivahend, mis on peaaegu alati olemas. Tahvlit võib
kasutada õppe põhipunktide, jooniste, arvutuste, sümbolite, graafikute, skeemide, lahendusettepanekute, tulemuste ja järelduste
ülestähendamiseks. Õpetaja peab püüdma säilitada tahvlil korda
ja selgust ega tohi kasutada tahvlit isikliku "märkmepaberina".
Õppurid üritavad oma märkmetes sageli kopeerida õpetaja tahvlijaotust, seega peab tahvli kasutamist hästi ette valmistama. Selleks võib tahvli jagada väljadeks, nagu alljärgneval joonisel kujutatud.

Vasakpoolsele väljale kirjutatakse põhipunktid või õppeülesanded, mida hiljem kasutatakse õppe korraldamiseks, sel moel
tagatakse, et õppurid suudavad jälgida nn läbivat joont.
Tahvli keskosa kasutatakse tegeliku tööväljana, kuhu pannakse
kirja selgitused, arvutused jne. Sellele väljale kirjutatud teksti jms
ei pea õppurid üles kirjutama. Parempoolne väli on mõeldud tulemustele ja järeldustele, mis hiljem kaasatakse õppetunni kokkuvõttesse.
Sageli kalduvad inimesed tahvlile kirjutades kasutama liiga väikseid ja liiga lähestikku paiknevaid tähti. Tegelikult on selgunud,
et tähed peaksid olema 7-8 cm kõrged ja kui sõnadevaheline
tühik on vähemalt kaks korda niisama lai kui tühikud üksikute
tähtede vahel sõnades, siis on kiri kergesti loetav. Õpetajal tuleb
kirja suurust kontrollida kõige kaugemal istuva õppuri kohalt.
Peale selle peab õpetaja tahvlile kirjutades ja joonistades seisma
nii, et õppurid kohe näeksid kirjutatut. Näiteks kui õpetaja seisab
vasaku küljega tahvli poole, peab ta hoidma kaardikeppi vasakus
käes ja vastupidi!
Sageli võib kohata õpetajaid, kes üritavad materjali läbi võttes
üheaegselt kirjutada ja rääkida, mispuhul nad "pöörduvad" tahvli
ja mitte õppurite poole.
Õige lahendus oleks:
1) kõigepealt kirjutada, siis vaadata õppuritele otsaja seejärel
hakata rääkima, või
2) vaadata kõigepealt õppuritele otsaja rääkida ja alles seejärel
kirjutada.
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Eelised
Märkmeid ja jooniseid saab koostada sedamööda, kuidas õpe kulgeb. Tahvlile kirjutatut saab muuta ja kustutada, ning tahvlil saab
klassiarutelu põhjal improviseerida. Tahvli kasutamine on odav.
Puudused
Tööd ei saa talletada ja valguse peegeldumine võib osutuda häirivaks. Tahvli kasutamine on aeganõudev ja õpetaja on sunnitud
mõnikord õppuritele selja pöörama.
Valge tahvel

Valge tahvel on tahvel, mis on kaetud erilise metallikihiga, mis
on mõeldud selleks ette nähtud viidikatega kirjutamiseks.
Eelised
Nagu tahvli puhul. Peale selle on valge tahvel tolmuvaba, mistõttu see on eriti sobiv kasutamiseks nt keelelaborites, laatsarettides
ja elektroonilise varustusega sõidukites. Värvid pääsevad hästi
mõjule. Kirja saab kergesti tahvlilapi abil kustutada.
Puudused
Nagu tahvli puhul. Kasutades valet tüüpi viidikat, võib tahvli
pinna ära rikkuda.

Flanellograaf

Flanellograaf on tahvel, mis on kaetud flanellkangaga, mille
külge sametvooderdusega papitükid kinni jäävad.
Õpetaja võib oma papitükid tekstiga varem valmis teha ning oma
abivahendit eelnevalt katsetada, sellega seoses on flanellograafil
see eelis, et õpetaja saab vältida kirjutamispause õppe ajal. Nii on
tal hea võimalus hoida kogu õppe jooksul õppuritega kontakti.
Flanellograafi ehk flanelltahvlit võib kasutada võtmepunktide
näitamiseks või erinevate mõistete vaheliste seoste illustreerimiseks nagu järgmise näite puhul:
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Peale selle võib õpetaja sageli kasutada flanellograafi edukalt
tunnikokkuvõtte tegemiseks.
Flanellograafi võib valmistada ka improviseeritud vahenditega,
riputades tavalise villase teki tugevale alusele ja varustades selle
kujunditega (mida tavaliselt valmistatakse papist) jms, mida saab
tekkinud pinnale kinnitada, liimides selleks kujundite tagaküljele
näiteks liivapaberi.
Eelised
Flanellograafi kasutamine ei ole aeganõudev ja õpetaja saab kogu
aega hoida kontakti õppuritega. Kui abivahend on valmis tehtud,
võib seda säilitada koos plaankonspektiga ja kasutada korduvalt.
Puudused
Abivahendi esmakordsel kasutamisel tuleb arvestada sellega, et
ettevalmistused nõuavad aega. Kujundite kinnitusvõime võib olla
erinev.
Takjatahvel

Takjatahvel on flanellograafi edasiarendus, mis koosneb kangaga
kaetud alusest, millele saab kinnitada esemeid, millel on takjapaelast kinnitused. Takjapaela puudumisel võib kasutada liivapaberit, mis liimitakse või kinnitatakse papi külge.
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Eelised
Takjatahvlile saab "kleepida" kergemaid varustusesemeid ja kasutada neid õppes, misläbi õpetaja saab kasutada õppes "eset
ennast", selle asemel et kasutada pilte või jooniseid kõnealusest
esemest.
Puudused
Samad, mis flanellograafi puhul, aga kimiitusvõime on takjatahvli
puhul parem.
Magnettahvel

Magnettahvli puhul on kasutatud ära magneti ja rauaplaadi vahelist külgetõmmet.
Magnettahvel koosneb õhukesest raudplekist plaadist, mille pealispinda on töödeldud "tahvlilaki" ehk šellakiga, nii et seda saab
kasutada nii magnettahvlina kui ka tavalise kirjutustahvlina.
Selleks et kinnitada esemeid tahvlile, peavad need olema varustatud magnetiga. Tänapäeval on saadaval väikesed lapikud magnetid, mida saab liimida teksti, mudelite jms tagaküljele ja seejärel need tahvlile kinnitada. Magneteid võib paigaldada ka õhukese kartong- või paberilehe tagaküljele ja sel moel ka neid tahvlile
kinnitada.
Eelised
Samad, mis flanellograafi ja takjatahvli puhul. Peale selle saab
magnettahvlit kasutada ka kirjutamiseks. Välitingimustes sobib
magnettahvliks auto kere.
Puudused
Maksab palju.

Teadetetahvel

Teadetetahvel koosneb pehmest plaadist, mis on kaetud kangaga
vms. Paljudes olukordades võib teadetetahvel täita "klassi infolehe" ja märkmiku rolli.
Eelised
Õpetaja võib teadetetahvlile riputada ajaleheväljalõikeid, artikleid, pilte vms, millega õppurid peaksid õppega seoses tutvuma.
Puudused
Kuna teadetetahvel asub sageli kohas, kuhu kõigil on vaba juurdepääs, võivad kõrvalised isikud tahvlile kinnitatud teavet muuta.

Pabertahvel

Pabertahvel koosneb põhimõtteliselt suurest märkmikust, mis on
seatud püstiasendisse, nii et õpetaja saab seda lehitseda. Paberilehed on kinnitatud spiraalkinnitusega või ühendatud mõnel muul
moel, nii et neid saab tõsta üle statiivi ülemise serva.

Pabertahvel võimaldab õpetajal vajaliku kirjaliku õppematerjali
eelnevalt ette valmistada, nii et ta saab teemat läbi võttes järjepidevalt õppuritega kontakti hoida. Lisaks sellele võib ta kasutada
pabertahvli lehtedega ühesuuruseid läbipaistvaid kiletükke. Kiletükid tuleb eelnevalt ette valmistada ja neid kasutatakse õppetunnis nagu "kaardi kattekilesid", mis lisavad täiendavat teavet
pabertahvlile kirjutatule.
Õppeolukorras sarnaneb pabertahvli kasutamine tavalise tahvli
kasutamisega, kuid erinevalt tavalisest tahvlist ei saa teavet kustutada, vaid tuleb lihtsalt pöörata ette uus tühi paberileht.
Samas on alati võimalik eelnevalt kasutatud materjali (joonistuste, diagrammide, ülevaadete jms) juurde tagasi pöörduda.
Valmis pabertahvli lehti võib säilitada, et neid hiljem uuesti
kasutada. Kui valmistada tahvliplokk paberi asemel kilest või
katta laminaadiga, võib seda välitingimustes kasutada ka vihmase
ilmaga.

Eelised
Saab ette valmistada ja säilitada. Võib kasutada välitingimustes.
Värvid pääsevad hästi mõjule. Õppe võib ehitada üles astmeliselt.
Puudused
Kirjutamispind on suhteliselt väike. Kui kasutada valet viidikat,
võib tušš imbuda järgmisele lehele. Välitingimustes tuulise ilmaga ebastabiilne.
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Pilte ja plakateid kasutatakse sageli näitlikustamiseks vastase
tehnika tundmaõppimisel.

Plakateid saab kasutada nii siseoludes kui välitingimustes läbiviidavas õppes. Välitingimustes kasutatakse plakateid, mis on valmistatud veekindlast materjalist. Peale tsentraalselt valmistatud
plakatite valmistavad kohalikud õppevahendite keskused vastavalt õpetaja soovile ja juhtnööridele sageli ka ise plakateid.
Vasttekkinud ainete/õppetundide puhul on ise väljatöötatud plakatid heaks huviäratajaks ja samuti sobivad sellised plakatid väga
hästi ka iseseisvaks õppeks.
Eelised
On olemas valmis kujul ja sageli hea värvikasutusega. Pildid ja
plakatid võib riputada kesksele kohale, kus nad oma kohalolekuga pidevalt mõjutavad õppureid.
Puudused
Võivad mõjuda keerulistena, kuna kogu informatsiooni näidatakse korraga. Iga üksiku plakatikujunduse paranduse korral tuleb
plakat välja vahetada.
Mudeleid on kolme tüüpi:
- vähendatud kujutised suurtest objektidest, näiteks lennukitest
ja tankidest;
- suurendatud koopiad väikestest objektidest (relva väiksemad
osad, laskemoon, mootorid jne). Siinkohal on heaks näiteks
käsirelvade õppesihtimisvahendid, mida õpetaja kasutab õppuritele õige sihtimise põhimõtete õpetamiseks;
- originaalsuuruses koopiad, näiteks läbilõiked lahingumoonast,
relvadest jms.
Kuna mudelid kirjeldavad tõelisust sageli paremini kui sõnad ja
pildid, võib mudelite hankimisest olla palju kasu. Mõned mudelitest on ka töötavad mudelid, see tähendab, et need näitavad, kuidas kõnealune varustusartikkel toimib/töötab. Mudelid ei pruugi
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olla alati kolmemõõtmelised. Näiteks kaardid on ülimalt lihtsustatud kujutised valitud maastiku geograafilistest tingimustest.
Eelised
Annavad ruumilise arusaama ja ülevaate. Võivad mõjuda motiveerivalt, kuna mudel kujutab tegelikkust sageli väga tõepäraselt.
Puudused
Võtavad ruumi. Valmistamine võtab aega ja läheb sageli palju
maksma. Mudeleid on raske muuta.
Diapositiivprojektor

Diapositiivprojektor on mõeldud diapositiivide näitamiseks ning
kui seada diapositiivid mingisse kindlasse järjekorda, võib selle
abil näidata protsessi.
Tänapäeval on saadaval sedavõrd tugeva valgusega projektoreid,
et ruumi pimendamine pole enam vajalik.
Kõige levinum diapositiivi suurus on 24 x 36 mm. Õpetaja võib
koostada pildiseeria, arvestades õppe-eesmärki, aine sisu, õppeks
eraldatud aega ja õppurite eeldusi.
Diapositiive saab näidata käsitsi või automaatjuhtimisega, mispuhul õpetaja saab määrata kindlaks näitamis- ja vahepausiajad,
näiteks seoses testidega soomukite või lennukite äratundmise
peale.
Eelised
Diapositiive saab hankida valmiskujul ja vajadusel lisada helilindi abil ka helitausta. Värvid pääsevad hästi mõjule. Kerge säilitada.
Puudused
Ülesseadmine ja kokkupanemine/talletamine on üsna aeganõudvad.

Grafoprojektor

Grafoprojektor on mõeldud esmajoones lüümikute näitamiseks.
Grafoprojektor hõlmab kõiki tahvli, flanellograafi ja diapositiivprojektori eeliseid.
Õpetaja võib kasutada grafoprojektorit kolmel põhimõtteliselt
erineval moel. Õpetaja võib grafoprojektori abil näidata eelnevalt
valmistatud lüümikuid üksteise järel või asetades uue lüümiku
eelmise peale, nii et kõik lüümikud kokku moodustavad valmis
kujundi.
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Kolmas võimalus on nn elektrooniline viis, mispuhul LCD- ehk
vedelkristall-kuvaripaneel asetatakse projektori klaasplaadile, ja
sel moel näitab projektor andmeid otse arvutist. Seejuures tuleb
kontrollida, et grafoprojektori lambi võimsus oleks vähemalt
450 W.
Mis puutub kirja suurusesse ja joonte jämedusse, siis tasub vaadata juhtnööre järgmisel joonisel.

Pealkiri 10 mm
Tavaline tekst

5 mm

Kõige väiksem tekst

3,5 mm

Kõige peenemad jooned

0,3 mm

Keskmise jämedusega jooned

0,5 mm

Jämedad jooned

0,8-2,5 mm

Lüümikuid ei tohi liiga tihedalt tekstiga täita ja see osa lüümikust, millel pole hetkel vajalikku teksti ega kujundeid, tuleb kinni
katta.

Lisaks eelnevale tuleb järgida järgnevaid reegleid:
- pea silmas lihtsust,
- kasuta ühel lüümikul ainult 5-6 rida,
- kasuta ainult võtmesõnu,
- kasuta ühemõttelisi sümboleid,
- kirjuta suurte tähtedega.
Pea meeles, et lüümiku mõte peab olema selge. Lüümik ei tohi
olla õpetaja tunnikonspekt ega märkmeleht, mida näidatakse
õppuritele.
Enne kasutamist tuleb grafoprojektorit katsetada ja kui aparaati ei
kasutata, tuleb see alati välja lülitada. Õpetaja peab vältima pildi
varjutamist ekraanil.
Leidub ka erilisi suurele ekraanile näitamiseks mõeldud projektoreid, mida kasutatakse videofilmide või andmetöötlussignaalide
näitamiseks. Ainult kõige paremad grafoprojektorid sobivad
video või andmetöötluse näitamiseks.
Eelised
Pimendamine pole vajalik. Teksti ja jooniseid saab näidata astmeliselt. Odav hooldada. Õpetajal on kogu aeg silmside õppuritega.
Lüümikuid saab talletada ja korduvalt kasutada. Värvid pääsevad
mõjule. Sobiv suurtes ruumides kasutamiseks.
Puudused
Vanad grafoprojektorid võivad tekitada müra. Tugev valgus võib
väsitada silmi.
Maastikumaketid jagunevad kolmeks:
- rudekangast maastikumaketid,
- liivakastid,
- improviseeritud maastikumaketid.
Rudekangast maastikumakettide all mõistetakse laudu, millele on
terastraadist võrgustikule pingutatud kanga (kotiriide) abil ehitatud kindel kujutis maastikust. Traatvõrgustik pingutatakse tugevale puitraamile. Maastiku kontuuride loomiseks kasutatakse
pulki vms, mis paigaldatakse kanga ja maketi põhja vahele.
Kangas kaetakse värvidega, mis vastavad maastiku värvidele, ja
lõpuks kleebitakse maketile puud, majad, talud, hekid ja veekogud.
Liivast maastikumaketid on põhimõtteliselt nagu pukkjalgadel
liivakastid, mis asuvad sellisel kõrgusel, et istuvad õppurid näeksid kogu maketti. Maketi ümber peab olema piisavalt ruumi, et
õpetaja ja õppurid saaksid vabalt liikuda ning maketiga töötada.
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Maastiku ehitamiseks kasutatakse liiva, mulda või saepuru, mis
on kastis 7-10 cm paksuse kihina.
Liiv ja saepuru on puhtad ning nendega saab töötada kiiresti, kuid
maastiku profiili pole enamasti võimalik nii teravalt kujutada, kui
vahel vaja.
Savisegusest mullast, mis on piisavalt niiske, saab vormida soovitud kujutisi. Peale selle saab savimulda pintsliga värvida ja nii
vorm kui värv säilib kauem kui liiva puhul.
Kõikide töömaterjalide jaoks on võimalik osta värvipulbrit,
miniatuurseid puid ja maju, plastmassist mudeleid, lahingumasinaid jms käsitöö- või harrastuspoodidest.
Hea valgustus on makettide puhul tähtis. Kõige parem on kasutada 3-4 tugevat ja reguleeritavat lampi, mille abil saab luua soovitud valgust ja varje.
Improviseeritud maastikumaketid kaevatakse või ehitatakse
maastikule. Kõige lihtsamate maastikumakettide puhul visandatakse maastikujooned (jõed, teed, hekid) pulgaga puhtale mullale.
Puud, metsad jms valmistatakse käepärastest materjalidest, aga
loomulikult võib kasutada ka teiste maastikumakettide mudeleid
ja märke.
Kõiki maastikumakette saab kasutada näiteks:
- maastiku hindamise ja sihtmärkide kättejuhatamise õppe
täiendamiseks;
- taktikaliste põhimõtete tutvustamiseks;
- õppuste, näidisõppuste ja lahinglaskmiste käsitlemiseks;
- tulejuhtimise harjutamiseks;
- käsuandmistehnika harjutamiseks.
Maastikumaketid on maaväe õppeks hästi sobivad abivahendid,
kuid neid tuleks kasutada siiski ainult maastikul läbi viidava õppe
täienduseks. Maastikumakette võib edukalt kasutada enne maastikul toimuvat õppust.
Eelised
Maastikumaketid annavad hea ruumitaju ja realistliku ettekujutuse geograafilistest tingimustest.
Puudused
Võtavad palju ruumi. Kaaluvad palju ja neid on raske ühest kohast teise toimetada.

Audiovisuaalsed abivahendid
Audiovisuaalsed abivahendid hõlmavad:
• filme/videofilme,
• CD-ROM-e,
• elektroonilisi ettekandeid.
Varem oli filmide kasutamine õppes väga levinud, kuid tänapäeval on filmid enamasti asendatud videokassettidega. Seega pole
tänapäeval enam pimendamise, koolitatud filmioperaatorite jms
seonduvaid probleeme.
Õppevideod ei ole eriti aktiveerivad ja need ei tohiks olla pikemad kui 20 minutit. Paljudes kaitseväes kasutatavates videofilmides on filmilõikude vahel pausid, mille ajal õpetaja peaks algatama õppuritega arutelu.
Pärast video vaatamist tuleb teha kokkuvõte ja teemakohased
järeldused. Videofilme saab väga edukalt kasutada selveõppeks.
Eelised
Videofilmid kujutavad sageli tegelikkust väga tõepäraselt. Kaitseväe videokataloogis on palju õppefilme.
Puudused
Videofilmide näitamine võib muuta õppurid loiuks.
CD-ROM on elektrooniline ladustamisvahend, mis võib mahutada suures koguses pilte ja heli. CD-ROM-i abil saab töötada graafikute, joonistuste, videolõikude, teksti ja mitmesuguste helidega.
Programmid on interaktiivsed, mistõttu nende abil on võimalik
koostada ja lahendada ülesandeid. Paljudel puhkudel võib lausa
väita, et õpetaja on CD-ROM-ile programmeeritud.
Programme võib kasutada individuaalõppes, paarisõppes ja rühmaõppes.
Õpetaja roll meenutab sel juhul sageli nõustajarolli ning peale
selle on õpetaja justkui tugiisik, kes peab olema võimeline aitama
lahendada erialaseid probleeme, kui see osutub vajalikuks.
Eelised
Väga aktiveeriv. Enamus õppureid on arvuti ja arvutiprogrammide kasutamisega oma tsiviilelus tutvunud.
Puudused
Õppeasutustesse tuleb muretseda vajalikul määral arvuteid, mis
võib rahakotile halvasti mõjuda.

Elektroonilised
ettekanded
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Enamik elektrooniliste ettekannete programme pakub piltide ja
heli kasutamise võimalust ning ka mingil määral näilist liikumist
ehk animatsiooni, kuna, nagu lüümikute puhul, saab ka ettekandeprogrammide puhul ekraanil pilte üksteise peale "ehitada".
Peale selle saab mängida piltide ekraanile ilmumise ajaga.
Elektroonilisi ettekandeid saab kasutada teavitamiseks / ülesannete andmiseks jne, ühesõnaga valdkondades, kus õppimine pole
eriti sügav. Visuaalseid ettekandeid koostades peab kasutaja
otsustama, kas valmistoodet näidatakse elektrooniliselt või trükitakse grafoprojektori lüümikutele. Küljenduslikud nõuded värvide koosluse, kirja suuruse jms suhtes on erinevate näitamisviiside
puhul väga erinevad.
Eelised
Elektrooniliste ettekannete abil saab nagu video puhulgi muuta
materjali elavamaks. Mõne hea slaidiseeria võib salvestada näiteks CD-ROM-ile, nii et seda saab kasutada iseõppeks, näiteks
selveõppe raames.
Puudused
Nõuab hämarat valgust ja erilist kuvamisaparatuuri.

Teised abivahendid
Teiste abivahendite hulka kuuluvad:
• imitaatorid,
• õppelahingumoon.
Imitaatoreid kasutatakse peamiselt oskuste ja toimimisviiside harjutamiseks. Näitena võib siinkohal nimetada:
- tankistide sõiduõppeks kasutatavaid imitaatoreid,
- suurtükiimitaatoreid tulejuhtimise harjutamiseks,
- imitaatoreid sihtmärkide (sõidukid, isikkoosseis jne) tabamise
tähistamiseks,
- lennuimitaatoreid pilootide treenimiseks,
- lennuki-ja raketisüsteemide imitaatoreid,
- mitmesuguseid taktikalisi imitaatoreid,
- käsitulirelva laskeimitaatoreid, mida kasutatakse laskeväljal
või lasketiirus.
Õppelahingumoon võib olla pauk- ja tavaline õppelahingumoon
ning seda eraldatakse üksustele vastavalt aastanormidele.

Kokkuvõte
• Alljärgnevad neli õpetamispõhimõtet on õpetamise põhireeg
või juhtnöörid:
• tervikupõhimõte,
• aktiivsuspõhimõte,
• kogemuspõhimõte,
• funktsionaalsuse põhimõte.
• Õpetamist iseloomustavad järgmised tegurid:
• juhtimine,
• tegevused,
• mikrokliima,
• korraldus.
• Õpetamise võimalikult mitmekülgseks muutmiseks kasutatakse praktikas erinevaid õppe organisatoorsete vormide ja
õppemeetodite ühendeid. Õpetaja valida on alljärgnevate
õppevormide ja -meetodite vahel.
• Õppetöö organisatoorsed vormid:
- individuaalõpe,
- paarisõpe,
- rühmaõpe,
- sündikaat/toimkond,
- üksuse korraldatud iseõpe,
- integreeritud õpe.
• Õpetamismeetodid:
- loeng,
- õppevestlus,
- drillimeetod,
- võistlus,
- grupitöö,
- ülesandemeetod,
- situatsiooniõpe (ehk case-meetod),
- kaugõpe,
- enesevastandamismeetod.
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• Iga õpetaja esinemist iseloomustavad:
• esinemise isikupärasus,
• silmside,
• kõnetehnika,
• küsimistehnika,
• vastamistehnika,
• kuulamine.
• Õpetamisstiil võib olla:
• kasutav,
• treeniv,
• toetav,
• delegeeriv.
• Õppega seoses esinevad probleemid hõlmavad:
• õppe segamist ja katkestamist,
• passiivsust,
• probleemitõstatajaid,
• tülikaid õppuritevahelisi suhteid.
• Õppematerjali vahendamisel õppuritele võib kasutada sobivaid
õppevahendeid. Õppe- ehk abivahendid jagunevad kolme
põhirühma:
• auditiivsed õppevahendid,
• visuaalsed õppevahendid,
• audiovisuaalsed õppevahendid.
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Kontroll
• Välj aoppekontroU
• Kontrolli liigid
• Testid
• Kontrolli vormid
• Hindamine
• Hinnangu andmine ja revideerimine
• Kokkuvõte
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Välj aõppekontroll
Kaitseväes on kontrolli teostamisel aastatepikkune ajalugu. Seepärast on õppeprotsessi ja -tulemuste kontrollimisest saanud kaitseväe väljaõppepoliitika loomulik osa.
Nagu eelpool mainitud, on uudishimu ja teadmisjanu üldinimlikud iseloomujooned. Mida parem on õpetaja ettevalmistus, seda
tugevamini väljendab ta oma vajadust teada saada, kui suurel
määral väljaõppe eesmärk on täidetud.
Vajadus

Ka õppuritel on sellised vajadused. Õppureid on õpetamisel vastandatud paljude mõjuritega. Mõned neist on palju vaeva näinud
ja leiavad seetõttu, et nende tulemused on paremad kui teistel.
Siinkohal tekib loomulik vajadus tagasiside järele, mis annab selgust, kas tehtud jõupingutused on vilja kandnud.
Ülem, nt väeosa ülem, soovib samuti anda oma hinnangu, sest
tema on väljaõppe eest vastutav isik. Väljaõppe juhendis on ülemale antud õpetamise juhised ja loomulikult soovib ta teada, kui
suurel määral väljaõppe läbiviimisel neist juhistest lähtuti. Seepärast algatab ülem tihtipeale väljaõppekontrolli läbiviimise ja teostab selle kas ise või volitab selleks oma alluvaid.
Ülalnimetatud vajadusi saab rahuldada kahel moel: osaliselt kontrollides aeg-ajalt väljaõppeprotsessi eri osi nende teostamise käigus ja saavutatud tulemusi kontrollides.
Väljaõppekontrolli õige kasutamine võib olla ka motiveeriv tegur,
mis mõjub õppimist edendavalt.
Kui vaadelda tegelikku väljaõppeprotsessi, siis võib seda kujundlikult kirjeldada alljärgneval moel.

Väljaõppeprotsess

Protsess

•

Tulemus
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"Protsess" hõlmab mitmeid tegureid: õpetaja ja õppurite tegevusi,
kasutatud vahendeid ja meetodeid ning õpetaja ja õppuri vahelist
koostööd õppetöö vältel.
"Tulemuse" all mõistetakse seda kasu, mis õppurid on õppe
lõppedes õpetamisest saanud.
Hindamine

Kuna protsess ja tulemus on omavahel vaadeldavad põhjuse ja
tagajärjena - tulemus on protsessi tagajärg -, siis on loomulikult
huvipakkuv anda hinnang mõlemale osale.
Käesolevas peatükis kirjeldatakse, kuidas neid kahte kontrolliliiki, protsessi kontrolli ja tulemuse kontrolli teostatakse.
Kolmanda kontrolliliigi nimetus on eesmärgi kontroll. Selle abil
selgitatakse välja, kas väljaõppe-eesmärgis kirjeldatud lõppkäitumine vastab neile ülesannetele, mis sõdurile antakse tegelikus
elus.
Sõltuvalt sellest, kes tulemuse kontrolli teostab, tehakse vahet
kahel kontrollivormil: enesekontrollil ja võõrkontrollil.
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Kontrolli liigid
Kontrolli liike kirjeldatakse õppuritele esitatavas järjekorras, st
protsessi kontroll, tulemuse kontroll ja eesmärgi kontroll.

Kontrolli liigid

Protsessi
kontroll

Osakontr oli

Tulemuse
kontroll

Eesmärgi
kontroll

Lõppkontroll

Protsessi kontroll
Protsessi kontrolli all mõistetakse järgnevat.
Mõiste

"Ettevalmistatud tegevuste ja tunni läbiviimisel aset leidnud tegevuste võrdlemine.
Kontrollimisel ei täheldata üksnes, kas tegevused teostatakse,
vaid vaadeldakse ka nende kvaliteeti. Seepärast hõlmab kontroll
selliseid valdkondi, nagu koostöö, vahendid ja meetodid,
füüsilised raamid ja aeg."
Seejuures on oluline välja selgitada, kas õpe teostatakse vastavalt
eelnevalt väljatöötatud ainekavale. Kui juhtub näiteks, et mõned
tunnid jäävad ära või muudetakse nende järjekorda jne, on protsessi kontrolli käigus vaja leida muudatuste põhjused.
Kui on võimalik sekkuda ja koheselt protsessi kohendada, siis
seda ka tehakse, vastasel korral viiakse vajalikud parandused
sisse järgmiseks väljaõppetsükliks.
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Kuidas protsessi kontrolli praktikas teostatakse? Seda püüame
selgitada alljärgnevate näidete varal.
Näide

"Kui õpetaja kontrollib, kas õppurid on osalenud eelnenud tundides, mis on eelduseks, et käimasolevas tunnis osaleda, siis on
tegemist protsessi kontrolliga.
Õppurid, kes eelnenud tundides ei osalenud, saavad eraldi õpetust."

Näide

"Protsessi kontrolliga on tegemist ka juhul, kui ülem või mõni
teine kõrgemalseisev isik tuleb tundi jälgima, et välja selgitada:
- kas õpetuse tegelik sisu vastab ettevalmistatud sisule, mis on
esitatud harjutuslehel, ainekavas ja plaankonspektis jm, ning
anda hinnang:
- koostööle õpetaja ja õppurite vahel,
- õppemeetodite kasutusele ning
- õppevahendite sihipärasele valikule ja kasutusele jne."

Tulemuse kontroll
Mõiste

"Tegeliku väljaõppe tulemuse ja eeldatava tulemuse (eesmärgi)
võrdlemine."

Tulemuse kontroll ei peaks alati olema eksamiga sarnanev ettevõtmine, vaid sulanduma võimalikult suurel määral õpetamisse
selle loomulikult ja sujuvalt tagasivaatava osana. Õppurid peaksid
kontrolli suhtuma nagu õpetamisse.
Tulemuse kontrolli all mõistetakse kontrolli, mida teostatakse
aine mõne osa, nt tunni või mitme tunni lõppedes. Siinkohal on
kontrollimise eesmärgiks üha enam jooksvalt teabe jagamine
õppuritele nende edasiminekutest püstitatud eesmärgi suunas.
Tihtipeale võib osakontrolli teostamise jätta enesekontrolli vormis
õppurite eneste hooleks.
Lõppkontrolli viiakse läbi aine õpetamise lõppedes.
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Tulemuse kontrolli ettevalmistamine
Eesmärgi analüüsi alusel otsustatakse, kas õpetamise tulemust
kontrollitakse suulise, kirjaliku, praktilise ülesande või nende
kombinatsiooni abil.
Eesmärgikirjeldus

Selleks et kontroll tõepoolest väljendaks ka eesmärgi täitmise
taset, mitte ei keskenduks ühe või mitme juhuslikult valitud
detaili kontrollimisele, peab kontrolltöö koostama vahetult peale
eesmärgikirjelduse väljatöötamist, st enne kui õpetaja paneb
paika õppe sisu, struktuuri, vahendid ja meetodid.
Seda võiks kirjeldada näitega õppurist, kes pole kunagi varem
autot juhtinud ja kes peab õppima, kuidas liigutada autot selle
mootori jõul veidi maad edasi.
Eesmärgikirjeldus näeks välja selline:
"Õppur peab olema suuteline juhtima mootorsõidukit mootori
jõul umbes 100 m.
Sõiduk on varustatud manuaalkäigukastiga, kolme jalgpedaaliga
ja muu standardvarustusega. Sõit toimub õppesõidu platsil, liiklusvabal laugel teel. Sõitu alustades on sõidukil käik sees ja
käsipidur peale tõmmatud.
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Tulemus on rahuldav, kui:
- käigukang seatakse enne mootori käivitamist vabakäigule;
- õppur vaatab enne sõidu alustamist tagasi;
- süütab suunatule;
- sõiduk veereb aeglaselt edasi ja siduripedaali vabastamisel ei
sure mootor välja;
- peatumisel pidurdatakse sõiduk täielikult, kuid mootor ei
seisku;
- käsipidur tõmmatakse peale ja enne sõidukist lahkumist
mootor seisatakse."
Eelnevalt esitatud eesmärgi kontrollimiseks võiks kasutada üht
alljärgnevat kontrolli.
a) Õppur peab kirjutama nimekirja töömomentidest (õiges järjekorras), mida tuleb teostada mootorsõiduki käivitamisel, juhtimisel ja peatamisel.
b) Õppur peab juhiistmel istudes suutma selgitada seadmete
funktsioone ning demonstreerida käikude asendeid, kasutades
sidurit ja käigukangi.
c) Õppur peab õppesõidu platsil käivitama seisatud mootoriga
sõiduki, sõitma 100 m ja uuesti sõiduki peatama.
Valides a: selle proovi abil on võimalik välja selgitada, kui
suurel määral on õppur õppinud sõiduga seonduvaid
tegevusi kirjeldama. Antud juhul ei ole õpetamise
eesmärgiks mitte kirjeldamine, vaid oskus, ja seepärast ei saa seda kontrolli kasutada.
Valides b: kontroll on teoreetiline ja keskendub sisu detailidele
(seadmed ja käigud).
Valides c: see kontroll on kasutuskõlblik, kuna sellega kontrollitakse õppuri lõppkäitumist, nii nagu see on kirjeldatud eesmärgis.
Kahte kontrollinäidet ei saa seega kasutada. Selliseid kontrolle
saab vältida sel moel, et õpetaja koostab kontrolli koheselt pärast
eesmärgikirjelduse lugemist ja lahtimõtestamist, ehk teisisõnu, ta
on õppetunni olemuse endale põhjalikult selgeks teinud.
Kui kontroll koostatakse hiljem, nt vahetult enne õppetöö algust,
on oht kontrollida tunni tegevustega seotud vähem olulisi detaile.

Kui õpetaja ise tunni eesmärgi sõnastab, siis peab ta samaaegselt
mõtlema, kuidas eesmärgi saavutamist kontrollida. Enamjaolt
võtab õpetaja eesmärgi ainekavast, kus on märgitud ka kontrolli
liik.

Tulemuse kontrolli teostamine
Tunni lõppedes teostatakse tulemuse kontroll. Selle kontrolli abil
püütakse üldjoontes välja selgitada, kas õppurid saavutasid tunni
eesmärgi. See tähendab, et nii õpetaja kui õppurid omandavad
teavet võimalike vääritimõistmiste ja lünkade kohta õppurite
teadmistes ja oskustes. Õpetaja saab kontrolli abil veel teada,
mida ta peab oma kavandatud tunni lõpetusele lisama ja kas on
üksikasju, mida peaks järgnevates tundides paremini lahti seletama.
Siiski ei saa vaid selle kontrolliga piirduda. Kontrolli tuleks korrata väljaõppe hilisemas järgus, kus säilituskõver on stabiliseerunud.
Seda võib teostada mitte varem kui 40-60 min pärast tunni lõppu,
kuid reeglina teostatakse uus kontroll sama aine järgmise tunni
alguses.
Kui esimene kontroll andis meile teavet võimalike vääritimõistmiste ja lünkade kohta sama tunni lõppedes, siis hilisema kontrolli abil on võimalik välja selgitada õppurite tegelikud teadmised ja
oskused, ning vaid mõlema kontrolli teostamine annab meile
kindla lähtealuse, millelt on võimalik õppetööd edasi viia.

Eesmärgi kontroll
Eesmärgi kontrolliga võrreldakse eesmärgikirjelduse sisu tööülesannetega, st sellega, mida väljaõppe saanud sõdur tegelikult oma
funktsiooni täites teostab.
Antud kontrolliga püütakse seega välja selgitada, kas eesmärgikirjeldus on "tegeliku elu" suhtes sihipärane.
Mõistet "eesmärgi kontroll" siinkohal pikemalt ei käsitleta, sest
seda kontrolli ei teosta õpetaja, vaid mõni kõrgemalseisev
instants.
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Testid
Tulemuse kontrolli teostatakse testide abil, mis viiakse läbi
kolmes faasis:
- testi tegevuste käivitamine,
- osalejate tegevuse registreerimine,
- tegevuste kvaliteedi hindamine.
Testid võib jaotada alljärgnevalt.
Testid

Suulised testid

Kirjalikud testid

Objektiivsed testid

Praktilised
katsed

Subjektiivsed testid
i

jah/ei testid

• aruanded

valikvastustega testid

• diplomitööd

kombineerimistestid

• kursusetööd

• liigitustestid
• järjestustestid
• lünktestid

Suulised testid
Suulised testid koosnevad kas ühest või mitmest konkreetsest
ülesandest või küsimusest, millele õppurid peavad oma sõnadega
vastama.
Järgnevalt on toodud mõned näited selle kohta.
Faktiteadmised
ehk faktilised
teadmised

r

\

"Nimeta kaitsva mullakihi paksus."
Seda ülesannet võib kasutada selgitamaks õppuri teadmisi teatud
kitsalt piiritletud ainevaldkonnas. Põhitähelepanu on suunatud
antud materjali (faktiteadmiste) korrektsele taasesitusele.
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Protseduurilised
teadmised

"Miks peab laskur puutaguse laskepositsiooni sissevõtmisel seisma puu paremal küljel?"
Küsimust kasutatakse selleks, et selgitada välja õppuri arusaam
(protseduuriline teadmine) kitsamalt piiritletud ainevaldkonnas.
Põhitähelepanu on suunatud sellele, et õppur oma sõnadega seletaks, milleks tuleb laskepositsioon sisse võtta paremal pool puud,
rääkides nt tagajärgedest, mis võivad tekkida, kui nii ei tehta.
Samuti võib ülesande esitada üldisemas sõnastuses, kus käsitletav
teema esitatakse mõne situatsiooni ja sellega seonduva nt taktikalise ülesande näol. Antud taktikalist olukorda vaadeldakse
esmalt õppurile jagatud topokaardil, misjärel õppurile antakse nt
järgmine ülesanne.

Kombineerimisalased
teadmised

"Oled jaoülem, kelle jagu peab teostama objekti lähikaitset X sil
la juures. 10 minuti pärast tuleb sul suuliselt ette kanda, kuidas
sa otsustad ülesannet lahendada, ja oma otsust põhjendada."
Selle testiga selgitatakse välja õppuri konkreetsed teadmised ja
oskused, kuidas ta kasutab omandatud teadmisi ja kuidas ta neid
rakendab (kombineerib) praktilisi harjutusi täites. Rõhk on asetatud sellele, et õppurid oleksid võimelised põhjendama oma väljapakutud lahendusi, misjuures neid sunnitakse enne otsuse
langetamist kaaluma oluliste mõjutegurite poolt- ja vastuargumente.
Suuliste testide ettevalmistamine ei võta tavaliselt eriti kaua aega,
kui aga tahta kuulata kõiki õppureid, kulub testi läbiviimisele
väga palju aega. Seepärast kasutatakse praktikas suulisi teste harilikult grupikontrollis või küsitletakse pistelise kontrollina üksikuid õppureid, mis annab õpetajale üsna hea ettekujutuse õppurite
edasijõudmisest. Neid teste saab, nagu juba mainitud, kasutada
vaid teadmiste taseme väljaselgitamiseks. Küsimused, situatsioonid ja ülesanded, mida kasutatakse suulises testis, tuleb sõnastada
selgelt, nii et teisitimõistmine poleks võimalik.
Õpetaja võib muuta kontrollimise inspireerivamaks ja arusaadavamaks, kasutades abivahendeid, nt andes õppurile mõne relva,
millest ta peab rääkima.
Testi vältel võib õpetaja õppurit küsimuste abil suunata poolikut
vastust täiendama, kuid õpetaja peab olema tähelepanelik, et ta
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oma küsimustega õppurile lisaraskusi ei tekitaks ega muudaks
kontrollsituatsiooni tingimusi õppuritele ebavõrdseks. Selle tulemuseks võib olla olukord, kus õppurid leiavad, et kontroll on
"ebaõiglane".

Kirjalikud testid
Kirjalikud testid võivad olla väga erinevad, kuid üldiselt saab
need jagada kaheks.
Objektiivsed ja
subjektiivsed
testid

Objektiivsed testid on kontrolltööd, kus õige vastus on eelnevalt
üheselt paika pandud ja kus hindaja mõju hinnangule on väga
tugevalt piiratud. Seega on õppuri tulemus sõltumatu sellest, kes
tema tööd hindab.
Subjektiivsed testid on kontrolltööd, mis ei vasta eelpool kirjeldatud nõuetele. See tähendab, et üksiku hindaja hoiakud ja hinnangud võivad tulemust mõjutada.
Sõnad "objektiivne" ja "subjektiivne" võivad meid eksiteele viia
ning mõjutada meid vaid objektiivseid teste pooldama. Kuid on
küsitav, kas objektiivsed testid on otstarbekohased keerukamate
probleemide analüüsimisel ja hindamisel ning motiveeriva
ettepaneku tegemisel nende lahendamiseks.
Kirjaliku testi kvaliteedi hindamisel ei ole seega määrava tähtsusega see, kas on valitud objektiivne või subjektiivne testitüüp,
vaid see, kui sobilik on antud testitüüp tulemuse mõõtmiseks ja
kui usaldusväärselt need tulemused registreeritakse.
Kõik kirjalikud testid esitavad õppurite lugemis- ja kirjutamisoskusele suuremaid või väiksemaid nõudmisi ning selle varieerumine võib vastamise tulemusele oma mõju avaldada.
Vale märge testis võib seega tähendada, et õppur pole küsimust
korralikult lugenud või pole sellest õieti aru saanud ning seetõttu
ei pruugi vale vastus tähendada seda, et õppuri teadmised antud
teema osas on puudulikud.
Samuti võivad kasina või ebatäieliku vastuse põhjuseks olla
õppuri puudulikud võimed end kirjalikult väljendada. Sama õppur
on võib-olla suuteline tegevuse abil esitama või suuliselt tõestama, et vajalikud teadmised ja oskused on tal omandatud. Sellises
olukorras saab probleemi lahendada nii, et lugemis- või kirjutamisraskustega õppuritele korraldatakse kirjalik test sel moel, et
õpetaja loeb neile küsimused ette ja õppurid vastavad neile suuliselt.
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Objektiivsed testid
Objektiivsed testid võib jagada järgmiselt.
• Jah/ei testid,
• valikvastustega testid,
• kombineerimistestid,
• liigitustestid,
• järjestustestid,
• lünktestid.
Jah/ei testid

Jah/ei testid hõlmavad väiteid, millest igaühele tuleb eraldi vastata kas "jah" või "ei" ehk siis "õige" või "vale".
x
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Näited

Kell 12.00 asub päike läänes.

JahO

Ei
e

Kaitsva müüri paksus on võrdeline
labidavarre pikkusega.

•

Jah O
Ei ö

Selliseid teste kasutatakse teadmiste kontrollimiseks, kuid nende
puuduseks on 50% võimalus õiget vastust teadmata küsimusele
siiski õieti vastata.
Neid on kerge kontrollida ja need on sobilikud ka enesekontrolliks, kuid neid ei tohiks kasutada väga laialdaselt, sest aja jooksul
võivad need muutuda igavaks.
Valikvastustega
testid

Valikvastustega testid sisaldavad mitmeid väiteid, millest üldjuhul
on vaid üks õige. Valesid väiteid nimetatakse segajateks, need
peaksid olema nii tõenäolised ja usutavad kui vähegi võimalik.
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"Tuul kiirusega 4 m/sek, mis puhub lasketrajektoori suhtes risti,
põhjustab 200 m kaugusel mürsu kõrvalekalde:"

Näide

/

5 cm
10 cm
15 cm
20 cm
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Loomulikult annavad ka valikvastused võimaluse oletamiseks.
Kui testis on nt neli vastusevarianti, on teoreetiline õietiarvamise
võimalus 25%, ja seda protsenti saab vähendada suurema arvu
vastusevariantide lisamisega.
Testi saab ka teha nii, et õppuril tuleb leida mitu õiget vastust.
Sellist testi on kerge parandada ja õppur saaks ka ise oma vastuste kontrollimisega hakkama, kuid ka siinkohal kehtib see
reegel, et kui sedalaadi teste liiga palju kasutada, siis hakkavad
õppurid neid igavaks pidama.
Kombineerimistestid

Kombineerimistestid ehk ühildamistestid sisaldavad kahte elementidegruppi. Iga element ühes grupis tuleb sobitada kokku
mõne teise grupi elemendiga. Seda võib teostada nt sel moel nagu
alljärgnevas näites, kus numbrid 1, 2, 3, 4 ja 5 tuleb kirjutada
õigesse kastikesse.

f

1. Caesar oli
2. Napoleon oli
3. Montgomery oli
4. Eisenhower oli
5. Rommel oli

a
•
•
•
n
•

1

kanadalane
sakslane
roomlane
prantslane
inglane
ameeriklane

Vastusevariante peaks olema rohkem kui probleeme, sest muidu
on äraarvamise võimalus liiga suur.

\
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Liigitustestid

Selle testitüübi kasutamisel tuleb õppuritel asetada erinevad
objektid eri kategooriatesse. Vt järgnevat näidet.
f

^"^-^Kategooriad
Objektid
Kiriõpe

^ ^ - ^

Õppetöö organisatoorne vorm

......

Õppemeetod

Õppevestlus
Individuaalõpe
Loeng
Grupitöö
Ülesandemeetod
Drillimeetod
Meeskonnaõpe
Võistlus
Programmõpe
Paarisõpe
Arvutipõhine kaugõpe
^

^

Sellise testi raskusastet on võimalik varieerida objektide ja kategooriate arvu suurendamise ja vähendamise teel.
Järjestustestid

Järjestustestid sisaldavad ülesannet, kus õppuril tuleb terve rida
objekte panna õigesse järjestusse.
Teste on eriti sobilik kasutada olukordades, kus meil on tarvis
kontrollida, kas õppur on mõistnud õpetatava protsessi (nt tunni
faaside) järjekorda või teatud objektide või elementide omavahelist suhestatust mingite kindlate näitajate põhjal (nt helikopteri
tegevusraadius või tõstevõime).

j
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Näide
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f

Nimetatud relvad tuleb järje stada i/astavalt nende mõjuvtule kaugusele.
Suurima tuleulatusega relva juurde märgi 1, järgmisele 2 jne.
A. Püstol
B. Raskekuulipilduja
C. Täiskuulipilduja
D. Automaatvintpüss

•
•
a
•

E. Kergekuulipilduja
Järjestustestide vastustele punktide jagamine võib vahest olla
keeruline, sest võimalike valede vastuste määr võib olla väga
erinev.
Lünktestid

Lünkteste võib koostada lähtuvalt kahest erinevast põhimõttest:
vastuse koht jäetakse küsimusse/väitesse või selle lõppu.

Näide

Tulistades automaatvintpüssi või kergekuulipildujaga, kasutatakse sälksihikut, lastes kuni
m kaugusele.

Subjektiivsed testid
Subjektiivsetele testidele vastamine seisneb harilikult pikemas
või lühemas seletuses, alates mõnesõnalisest aruannetest kuni
mahukate diplomitööde ja teadustöödeni välja.
Subjektiivsed testid on koostatud nii, et "õigeid" vastuseid võib
olla palju ja nende "õigsuse aste" võib olla erinev, sest selliste
testidega vaadeldakse õppuri võimet iseseisvalt:
- luua ülevaade üsnagi suurest ainevaldkonnast,
- seda süstemaatiliselt esitada,
- analüüsida ja hinnata olulisi tegureid,
- teha arukaid järeldusi.
Kõigele lisaks on meil võimalik hinnata õppuri väljendusoskust,
nt diplomitöödes.

Seetõttu formuleeritakse sellised ülesanded üldsõnaliselt, määrates, milliseid teematahke käsitletakse. Sõnastus ise on oluline,
sest seeläbi täpsustatakse, mida õppurid tegema peavad.
Mõelge, millised erinevused peaksid vastustes olema sõltuvalt
sellest, kas ülesandes on öeldud:
- selgita...,
- arutle...,
- võrdle...,
- analüüsi ja hinda..., jne.
Ülesande püstitajana tuleb meil täpselt läbi mõelda, millist konkreetset tegevust me õppuritelt eeldame, ja hinnata vastuseid sellest lähtuvalt.
^^
Selgita, milliseid objektiivseid teste on olemas.
Või:
/•

\

Arutle, millised on kirjal ke testide eelised ja puudused ajateenijäte õpetamisel.
v^^

^

^

J

Või:
f:~

Võrdle subjektiivseid ja objektiivseid teste eesmärgiga i anda hinnang, milliseid teste oleks otstarbekas kasutada allohv itseride
väljaõppes.
^ ^ J

Subjektiivseid teste kasutatakse ajateenijate väljaõppes võimalikult vähe, seevastu kasutatakse neid kaitseväe õppeasutustes.
Nende koostamine ei võta palju aega, kuid subjektiivsete testide
parandamine ja hindamine on vägagi aeganõudev ettevõtmine
ning hinnang võib mh olla mõjutatud hindaja isiklikust suhtumisest antud teemasse.

-v
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Kirjalike testide koostamine
Otsus, mille alusel asutakse koostama kirjalikku testi, tuleneb
väljaõppe eesmärgi analüüsi järeldustest.
Valdavalt teadmiste ja intellektuaalsete oskustega tegelevas õppes
on sobilik kasutada kirjalikke teste.
Analüüsi abil selgitatakse välja need teemavaldkonnad, mis loovad lähtealuse testi küsimuste sõnastamisele.
Testi koostamisel tuleb tähelepanu pöörata järgnevatele asjaoludele.
- Küsimused tuleb esitada loogilises järjestuses. Üldjuhul
tähendab see seda, et küsimuste järjekord kattub õppe läbiviimise järjekorraga.
- Esimestele küsimustele peaks olema kergem vastata, sest see
motiveerib õppureid ja tõstab neil tuju, et asuda seejärel testi
raskemate küsimuste kallale.
- Ühes testis on võimalik ja tulekski kasutada nii objektiivse kui
subjektiivse testi küsimusi, teadvustades seejuures endale
mõlema tüübi raskusastet. Kui kasutada erinevaid testitüüpe,
mõjuvad need vaheldusrikkamana ja motiveerivad sellega
paremini vastama.
- Küsimused peavad olema õppuritele mõistetavad. See tagatakse kontrolltööde katsetamisega kaasõpetajate peal enne nende
tegelikku kasutamist.
- Eksiteele juhtivaid või mitmetähenduslikke küsimusi ei tohi
esitada.
- Küsimusi tuleb esitada vaid nende teemade osas, mida eesmärgianalüüs hõlmab. Esitades küsimusi teemade kohta, mida
tunnis ei käsitletud, petame oma õppureid.
- Objektiivsetes testides võib igas küsimuses küsida vaid ühe
asja kohta (topeltküsimusi tuleb vältida).
Järgnevalt on esitatud näide instruktori väljaõppes kasutatud kirjalikust testist, milles tegeletakse 1.—4. ptk teemadega.
Koostamisel on püütud kasutada võimalikult palju testitüüpe, et
näitlikustada selle abil käsitletavat teemat.

1. Kas õpivaldkondade nimetusteks on:
käitumine, oskused ja hoiakud.

-— Jah —. Ei

•

•

2. Kas "õppimise tingimustena" defineeritakse:
motivatsiooni ja tunnetust.

«-• Jah <—• Ei

3. Taju ehk pertseptsioon on protsess, mis koosneb neljast osast.
Märgista need ristikesega.
Ärritus

i-^

Aisting

i—|

Küpsus

i—|

Elamus

i—i

Töötlemine

i—1

Tegevus
Motivatsioon

r^
i—•

4. Märgi ristikesega need sõnad ja laused, mida peetakse õppimist soodustavateks teguriteks.
Seostatus ja struktuursus

__

Mälu ja unustamine

-_

Teadmised oma saavutustest

-—

Positiivne ülekanne

|—•

Õpetaja ja õppuri koostöö

|—•

Katsetamine

i-^

Tulemuse kontroll

|—•

(
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5. Märgi tähtedega A-F, kuidas esimese tulba mõisted on seotud
(sobivad) mõistete/joonistega teises tulbas.
Esimene tulp

Teine tulp
Vastus

Õppimine

A

Õppimiskõver

B

Unustamiskõver

C

Üleõppimine

D

j Õppimine taastamisläve abil

• Taju
J Püsiv käitumisvõime
muutumine

Tasu ja kiitus

E Il Väline motivatsioon

Huvi

F
LJ Sisemine motivatsioon

6 . Märgi tähtedega A-D, kuidas esimese tulba mõisted on seotud
(sobivad) teise tulba mõistete/väljenditega.
Esimene tulp

Teine tulp
Vastus

Eesmärgikirjeldus

A I I Käitumismõisted

Tingimused

B II Nõuded, tingimused,
kriteeriumid

Nõuded

C

Olud, mille raames esitus
teostatakse

Kriteeriumid

D

Lähtekäitumine
Mõõdetavad
J

7. Siin on esitatud õppetöö organisatoorsed vormid ja
õpetamismeetodid suvalises järjekorras.
Tee ristike õigesse lahtrisse.
"~^\Kategooriad Õppetöö organisaÕpetamismeetod
toorne vorm
Objektid^^\^
Paarisõpe
Õppevestlus
Loeng
Individuaalõpe
Ülesandemeetod
Grupitöö
Võistlus
Programmõpe
Meeskonnaõpe
Üksuse korraldatud iseõpe
8. Tüüptund koosneb viiest faasist. Järjesta faasid järjekorranumbrite 1-5 abil.
Faasid

Järjestus

Kontroll
Tutvustus
Harjutamine
Kokkuvõte
Teema läbimine
9. Selleks et õppur omandaks materjali kõige tõhusamalt, peab
õpetaja mõjutama nii tema kuulmist kui nägemist ning leidma
talle ka tegevust. Pane nimetatud mõjutamisviisid tähtsusejärjekorda nii, et 1 tähistab kõige tõhusamat, 2 sellest järgmist ja
3 kõige väiksema tõhususega mõjutamisvõimalust.
Tegevus
Kuulmismeele mõjutamine
Mõjutamine tegevuse läbi
Nägemismeele mõjutamine

Tähtsusjärjekord
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10. Kirjalikud testid jaotatakse subjektiivseteks ja objektiivseteks testideks. Lisa puuduv väljend.
a. Valikvastustega test on

test.

b. Milline test on liigitustest?

11. Kirjelda oma sõnadega, kuidas kaitseväes defineeritakse
õpetamist.

12. Õpetatu kontrollimiseks kasutatakse kolme kontrolliliiki.
Nimeta need.
1
2
3
13. Paiguta käesoleva testi 12 esimest küsimust nende järjekorranumbri abil järgneva tabeli ridadele. Hinda iga küsimust eraldi ja märgi lähtuvalt küsimuse klassifikatsioonist
selle number tulba "Küsimuse nr" vastavale reale.
Kategooria

Küsimuse nr

Lünktest
Järjestustest
Subjektiivne test
Kombineerimistest
Valikvastustega test
Jah/ei test
Liigitustest

(Lahendused küsimustele leiad raamatu lõpust.)
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Praktilised katsed
Praktilised katsed on katsed, kus õppuril tuleb demonstreerida
ühte või mitut oskust, nt relva käsitsemist, või tegutsemist vastavalt eelnevalt väljaselgitatud olukorrale.
Praktiliste katsete eeliseks on õppurite asetamine olukordadesse,
kus nad on sunnitud õpitut kasutama. Nad ei saa piirduda seletustega, mida nad sellises olukorras teeksid, vaid nad peavad
tegutsema.
Praktilisi katseid kasutatakse kõikvõimalike tegevuste kontrollimiseks, alates lihtsaist kuni väga keerukate ja kombineeritud
tegevusteni välja.
Lihtsad praktilised katsed

Lihtsamate praktiliste katsete abil kontrollitakse ühte või mitut
oskust, mida õppurid esitavad käsu saamisel:
- "Kontrolli relva."
- "Koosta kuulipilduja tulekaart."
- "Laskeasend lamades - sisse võtta."
Keerukamate katsete puhul võivad praktilised katsed olla koostatud ka sel moel, et nende abil oleks võimalik hinnata seostatud
tegevusi, nt õiget tegutsemist situatsioonis, kus sõdur satub vastakuti vastase lahingutehnikaga.
Selliste tegevuste hindamiseks eristatakse kogu tegevusest piiratud arv lihtsaid tegevusi/reaktsioone, millest ülesanne koosneb.
Neid reaktsioone vaadeldakse üksteisega seoses ja antakse hinnang igale osale eraldi.
Enamikul juhtudel tuleb õpetajal kasutada praktilisi katseid, sest
pea kõikide üksusele õpetatavate ainete eesmärkide kohaselt peavad õppurid olema väljaõppe lõppedes omandanud teatud oskused.
Paljudes ainetes, mida kaitseväes õpetatakse, on välja töötatud
kontrollkatsed, mida on võimalik väljaõppesse sujuvalt integreerida, ja nende regulaarsel kasutamisel on võimalik lisaks õpetatu
kontrollimisele teha teemast kokkuvõte või seda korrata.
Lisaks sellele tuleb õpetajal ka ise oma praktilised katsed ette
valmistada.
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Praktiliste katsete koostamine
Praktilise katse koostamise otsus tehakse eesmärgianalüüsi järel.
Kui see ettevalmistus, mida antud eesmärgiga tahetakse saavutada, on peamiselt seotud oskustega, siis tuleks kasutada praktilist
katset.
Katse koostamisel läbitakse järgmised etapid.
a. Eesmärgi analüüs.
(1) Eesmärgi analüüs näitab, millistest tegevustest antud praktiline katse koosneb. Sellega seoses tuleb läbi mõelda, kuidas
õppurite esitlusi registreerida ja hinnata. Selleks on kolm võimalust: õpetaja hindab kas tegutsemisviisi, tulemust või mõlemat. Alljärgnev näide valgustab neid seoseid.
Väljaõppe eesmärk on järgmine:
"Väljaõppe lõppedes peab sõdur suutma langetada määramata
liiki ja suurusega puud enda poolt välja arvestatud, valmistatud ja paigaldatud lõhkelaenguga, kasutades selleks süütelit,
tavalist detonaatorit, detoneerivat nööri ja plastilist lõhkeainet.
Lõhkamise teostamiseks on sõdurile eraldatud nimetatud
süüte- ja lõhkamisvahendid, minööritangid, tavalised tuletikud
ja tormitikud ning üks rull isoleerpaela.
Tulemus on rahuldav, kui:
- arvestuslik laengusuurus ei erinenud õpetaja arvestustest
rohkem kui +/- 20 g;
- puu langetati maapinnast nõutud kõrguselt ja nõutud suunas;
- kehtivatest ohutusreeglitest peeti kinni."
Näide

Õppur lahendab ülesande nt nii, et puu langeb õiges suunas,
kuid lõhkamiseks vajaliku ettevalmistuse käigus ei pea ta
kinni kehtivatest ohutusnõuetest.
Kuidas seda sooritust hinnata? Praktikas lahendatakse see
küsimus nii, et katse koostamisel lähevad arvesse nii protsess
kui tulemus, kuid seda erineva osakaaluga.
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Antud juhul on rahuldava tulemuse tingimuseks puu langetamine ja see peab kajastuma ka hindamiskriteeriumides, mis
määratakse kindlaks punkti- või hindeskaala väljatöötamisel.
St et tulemuse hindamine on kõige olulisem, kuid protsessi
hindamine väljendab seda, kui hästi sõdur oma ülesande täitis.
Eelpool esitatud eesmärgi analüüs hõlmab järgmisi tegevusi,
mille sooritamist tuleb kindlasti kontrollida:
- ohutusnõuete järgimine,
- laengukoguse arvestamine,
- laengu paigutamine,
- puu langemissuuna määramine,
- süüte vahendite kasutamine.
Nüüd on meil teada, millest katse peab koosnema,
b. Katse koostamine.
(2) Järgnevalt kirjeldatakse tegevuste jada, millest üks või teine
nimetatud tegevus koosneb. See peab olema sõnastatud tervikuna, nii et õppuritel tekiks kontrollsituatsioonist ühene
ettekujutus.
(3) Õppurile antavad juhised kirjutatakse üles. Sel moel saavad
kõik õppurid ühesugused juhised ja kogevad, et kontrollimise
tingimused on ühesugused.
(4) Seejärel koostatakse kirjalik juhend kontrollijatele.
(5) Lähtuvalt igast üksiktegevusest (eesmärgianalüüsis) tuleb
nüüd välja valida vaadeldava tegevuse just see või need
aspektid, mis annavad kogenud aineõpetajale teadmise, kas
õppur valdab antud tegevust või mitte.
Siinkohal on mõeldud (neid) detaile, mida õpetaja ise kontrolliks, kui ta õppurite tegevust jälgiks. Need asjaolud pannakse
kirja iga etapi kohta eraldi. Kontrollides aine eesmärki, leiame
vajalikud detailid üldjuhul tunnieesmärkide kriteeriumidest.
Kui meil on nt tegu detonaatori paigaldamisega, siis tuleb
meil kirja panna sellised tegevused, nagu: "kas sõdur hoidis
detonaatori paigaldamisel selle suletud otsa vertikaalselt ülespoole", "kas detonaatori kestal täheldati peale paigaldamist
pragusid" (mis on 2. tunni eesmärgi kriteeriumid, vt lisast B).
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(6) Uksiktegevused märgitakse kontrollskeemi nende loomulikus
sooritamise järjekorras. Igale tegevusele antakse teatud arv
punkte, mida sõdur võib saada, kui ta sooritab tegevuse vastuvõetaval tasemel; kui tegevus pole sooritatud rahuldavalt, saab
sõdur 0 punkti.
Siinkohal ei hinnata kontrolli tegevuste sooritamise taset, vaid
ainult seda, kas õppur on suuteline antud tegevust sooritama
või mitte.

Kas sõdur hoidis
detonaatori suletud
otsa vertikaalselt
ülespoole?

0/1

\

(7) Kuna kõik uksiktegevused pole ühtemoodi tähtsad, siis tuleb
tabeli koostamisel määrata nende osakaal. See tähendab, et kui
valida üks või mitu tegevust, mille suhtes me otsustame, et
need on üldise tegevuse kvaliteedi seisukohalt otsustava tähtsusega, siis jagatakse neile kõige enam punkte, ja ülejäänud
tegevustele jagatakse vastavalt nende osakaalule järjest vähem
punkte.
Kõige otstarbekam on arvestada sellega, et maksimumpunktide arv jaguks 5-ga, sest hinde ümberarvestamine teostatakse
punktisumma jagamisel arvuga a. See arv leitakse järgmiselt:
a = maksimaalne arv punkte jagatuna 5-ga.
Eraldi tegevuste hindamisel tuleb tähele panna seda, et meil
võib olla tegemist nii oluliste tegevustega, et õppur peaks
"läbi kukkuma", kui ta neid tegevusi rahuldaval tasemel ei
soorita, seda ka siis, kui kõik teised tegevused on sooritatud
nõutaval tasemel.
Need olulised tegevused peavad seega andma nii palju punkte,
et ülejäänud tegevuste summa kokku ei anna rahuldavat tulemust.
Lõpetuseks peab mainima, et osakaalu arvestamisel võib valida välja ka ühe konkreetse tegevuse, mis peab olema igal
juhul sooritatud, et lugeda kogu sooritust arvestatuks.
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Sellekohase märkuse võib lisada kontrolliskeemi märkuste
reale, või jagada antud tegevusele väga palju punkte. Sellelaadse tegevuse näitena puu lõhkamisel võib tuua küsimuse:
kas puu saab sellise löögi, et see langeb maha?
(8) Viimasena jaotatakse kontrolltesti punktid nii, nagu nähtub
järgmisest näitest.

2

Praktilise katse näide
Õppeaine: "Puu lõhkamine".
A. Katse liik.
1. Lõppkatse puu langetamises lõhkamisega. Eesmärk on
kontrollida sõduri praktilisi oskusi üksikult asetseva puu
langetamisel lõhkamisega.
2. Aine eesmärgi analüüsi tulemusena selgus, et kontrolli
peavad olema kaasatud järgmised tegevused:
- ohutusnõuete järgimine,
- laengu massi arvutamine,
- laengu paigaldamine,
- puu langemissuuna määramine,
- initsieerimisvahendite kasutamine.
B. Ettevalmistused.
1. Aega iga katses osaleja kohta: 30 min.
2. Katse läbiviimise koht: KLOOGA (vt skeemi).
3. Riietus: ohutuseeskirjas ettenähtud erivarustus ja isiklik
relv.
4. Abivahendid:
- 15 x 500 g plastilist lõhkeainet.
- 15 tk detonaatorit.
- 2 tk minööritange.
- 12 rulli süütelit.
- 1 tk sidumisnööri (20 m).
- 2 rulli detoneerivat nööri.
- 1 tk nuga.
- 1 tk tollipulka.
- 12 rulli isoleerpaela.
5. Abistav isikkoosseis: lt Karu ja vbl Paugutaja.
6. Viited: lõhketööde eeskiri.
7. Õppurite arv: 12.
C. Juhised.
1. Juhised kontrollijatele.
- KLOOGAL rajatakse lõhkamise piirkond (vt 2. lisa).
- Isikkoosseis koguneb väeosa peasissepääsu juurde
kl 07.30.
- Õppuritele minnakse peasissepääsu juurde järele.

- Igal õppuril on lõhkamispiirkonnas kasutada järgmised
materjalid.
2 x 500 g plastilist lõhkeainet.
1 tk tavalist detonaatorit.
5 m detoneerivat nööri.
1 rull süütelit.
1 tk 20 m sidumisnööri.
1 tk minööritange.
1 rull isoleerpaela.
- Loe kirjalik juhend õppuritele ette (vt 2. pkt).
- Kasuta laiali jagatud kontroll-lehti.
- Teil tuleb õppuritele väeosa peasissepääsu juurde järele minna ja viia nad ükshaaval KLOOGA lõhkamispürkonda B, kus te annate neile materjali ja ülesande.
Kontrollskeemi tulpa "Punktid" märgitakse saavutatud
tulemused iga kontrollitava osa kohta. Kogutud punktid loetakse kokku ja nende summa arvutatakse ümber
hindeks, jagades tulemuse 5-ga. Juhul kui antakse 0
punkti, siis märgitakse selle põhjus kontrollskeemi
märkuste lahtrisse.
Katse järel arutatakse tulemust õppuriga, nii et ta saab
aru järgnevast.
1. Mida ta tegi õigesti.
2. Mida tegi valesti.
3. Mida oleks pidanud tegema.
2. Juhised õppurile (loetakse ette):
"Kasutades sulle antud materjali, tuleb sul langetada see
puu (osutatakse) 1 m kõrguselt maast. Puu peab langema
selles suunas (osutatakse). Sul on ülesande täitmiseks
30 min. Kas on küsimusi?"
D. Ülesanne ja hindamine.
Vt kontrollskeemi.
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Ülesanne ja hindamine
Kontrollskeem: "Puu lõhkamine".

IT~^~^~-^_ Nimi
Tegevus ^ ^ ^ - ^ _ ^
Puu läbimõõdu
mõõtmine
Kas süütelit
kontrolliti?
Kas detonaatori
kest oli mõradeta?
Kas sõdur hoidis
detonaatorit u 30 cm
kehast eemal?
Kas sõdur hoidis
detonaatori suletud
otsa vertikaalselt
ülespoole?
Kas arvestatud
laengu kogus vastas
instruktori
arvestustele, lubatud
kõikumine ±20 g?
Kas initsieerimine
teostati laengu
keskelt?
Kas järgiti
ohutusnõudeid?
Kas puu langetati?
Kas puu langes
osutatud suunas?
Punkte kokku
Tulemus

0/1
0/1
0/1
0/1

0/1

0/3

0/1

0/2
0/11
0/3
25

Tulemus = punkte kokku x 1/5 =

Kontrollija

Märkused. Katse edukaks sooritamiseks peab sõdur saama hindeks
vähemalt 3,0.
Kui sõdur saab 0 punkti "ohutusnõuete järgmises", ei loeta tulemust
sooritatuks, seda sõltumata teiste tegevuste tulemusest.

Kontrolli vormid
Pedagoogilisest aspektist vaadatuna on tihtipeale mõttekas kaasata õppur aktiivselt osalema õpetamise läbiviimise kontrollis, et
võrrelda oma seisukohti püstitatud eesmärkidega ning samuti eesmärgi kohasust võrreldes teenistuslike tööülesannetega. Sellist
vormi kutsutakse enesekontrolliks.
Üldtuntud kontrolli vormi, kus õpetaja või mõni teine, õppurite
hulka mittekuuluv isik teostab kontrolli, nimetatakse võõrkontrolliks.
Järgnevalt kirjeldatakse neid kontrolli vorme.

Kontrolli vormid

1
Enesekontroll

Võõrkontroll

Enesekontroll
Enesekontrolli käigus teostavad kontrolli õppurid. Sel moel saavad õppurid kontrolli tulemused koheselt teada, ilma õpetajapoolse, tööde parandamisele kuluva ajakaota.
Kui õppurid ise saavad oma töid parandada, siis mõjub see neile
motiveerivalt. Sellisesse kontrolli vormi on peidetud ka usaldusavaldus, millega antakse mõista, et õppureid peetakse vastutusvõimelisteks osalejateks õppetöös, ja seega on nad ise suutelised
oma tulemusi kontrollima.
Enesekontrolli võib kasutada nt tunni lõppedes antava ülesande
lahendamisel. Õiged vastused esitatakse nt lüümikul ja järgides
näidislahendust, saab iga õppur ise oma vastused (või kõrvalistuja
omad) üle kontrollida.

223
Enesekontroll

Planeeritud ja

—-

Enesekontroll on eriti sobilik olukordades, kus õige vastus on
täiesti üheselt mõistetav ega sõltu hindaja suvast.
See kehtib paljude kirjalike testide ja praktiliste katsete kohta,
kus tulemus on loetletav või mõõdetav (nagu nt lennukitüüpide
tuvastamisel, massihävitusrelvade kaitses või kehalises kasvatuses).
Enesekontrolli kasutatakse seoses üksuse korraldatud iseõppega.

Võõrkontroll
Võõrkontrolli teostab õpetaja või mõni teine õppurite hulka
mittekuuluv isik.
Siinkohal kogub õpetaja tavaliselt katse tulemused kokku, et neid
hinnata.
Õpetaja saab võõrkontrolli korraldamisel paremini täidetud ka
oma vajaduse saada väljaõppe lõppedes tagasisidet, sest ta saab
oma valdusesse dokumenteeritud teabe, kui suurel määral kõik
õppurid eesmärgi saavutasid. Samuti on ta võimeline välja selgitama, milles seisnesid võimalikud nõrgad kohad, millele tuleks
edaspidi suuremat rõhku panna.
Samuti on sellisel kontrollimisel võimalus õppurit parandada ja
juhendada.
Seda tehakse nt oskuste kontrollimisel, kus õppurit teavitatakse
koheselt, kui viga täheldatakse, mis oli vea põhjus, ja see seletatakse lahti kas otsekohe või veidi hiljem.

Võõrkontrolli kasutatakse peamiselt seostatud oskuste kontrollimiseks, kus kontrolli teostamisel hinnatakse eraldivõetuna tervet
rida piiritletud tegevusi, mis esitatakse kiirelt vahelduva katkematu jadana.
Sellist kontrolli, mida teostatakse vahelduvate tegevuste käigus,
on kõige sihipärasem teostada võõrkontrollina, kuna õppurid ei
saa ise pidevalt ilma üldist tervikut lõhkumata oma tegevust peatada, et enda vahepealset käitumist hinnata.
Võõrkontrolli saab kasutada ka enesekontrollile vahelduse pakkumiseks ja töö lõpetamiseks ühe õppeaine või ainetegrupiga.
Üksuse korraldatud iseõppe korral on samuti otstarbekas lõpetada
õppeprotsess võõrkontrolliga.
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Hindamine
Tulemuse kontrolli teostamise järel on tavaliselt otstarbekohane
väljendada tulemust hinde kujul.
Hinne on osa hindeskaalast, mille all mõistetakse eriotstarbelist
väljendite või arvude kogu, mis kirjeldab õppuri töö tulemust.
Keelelised väljendid võivad olla nt sellised: "suurepärane", "väga
hea", "hea" jne.
Iga väljendi juurde võib kuuluda ka arvuline väärtus, mille abil
on võimalik tulemused kokku liita ja leida keskmine hinne.
Olemas on ka selliseid hindeskaalasid, kus tulemuse kvaliteeti
hinnatakse ainult arvude abil.

Hindeskaalad
Lihtsaim hindeskaala koosneb vaid kahest hinnangust: arvestatud
või mittearvestatud. Paljudel juhtudel võib sellisest skaalast täiesti piisata.
Kui me aga soovime detailsemat ülevaadet õppurite edukusjärjestusest, et selgitada välja nende sobivus üheks või teiseks tööks
või edasisteks õpinguteks, on meil vaja täiuslikumat hindeskaalat.
Vajaduse detailsema hindeskaala järele võib tingida ka soov anda
õpetajale ja õppuritele teavet, mil määral õppurid on oma eesmärgi saavutanud. Kui õppurid tajuvad, et nende tehtud töö saab vääriliselt hinnatud, sest tublid ja usinad õppurid saavad paremaid
hindeid kui teised, siis võib sellel olla positiivne mõju.
Kasutades täiuslikumat hindeskaalat, on väga oluline, et õppurid
kogeksid hindamise õiglust, sest hinnete jagamine võib positiivselt motiveerida.
5 hinde skaala on üks täiuslikumaid hindeskaalasid. See koosneb
6 hindest, mis koosnevad arvulisest näitajast ja selle juurde kuuluvast keelelisest väljendist.
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5 hinde skaala

tm

5,0-4,5
4,4-3,5

Väga hea

3,4-2,5

Rahuldav

2,4-1,5

Keskmiselt rahuldav

1,4-0,5

Madalaim rahuldav

0,4-0,0

Puudulik

Hea

Tähele tuleks panna ka hinnete arvulist jaotatust, võrreldes madalama ja kõrgema astme hinnete hulka vahepealsete hinnete arvuga.
Sellist 5 hinde skaalat kasutatakse Taani kaitseväe üksuste ja
allüksuste väljaõppes. See on selleks väga sobilik, kuna kõikvõimalike kirjalike testide erinevaid arvulisi hindeid ja kohustuslike
praktiliste katsete tulemusi on lihtne arvestada ümber võrreldavateks väärtusteks eespool esitatud skaalal.
13 hinde skaala

Paljude Taani kaitseväe koolide ja kõrgemate õppeasutuste eksamitel kasutatakse 13 hinde skaalat.
Siinkohal on ära toodud 13 hinde skaala lühikirjeldus, mis moodustab lähtealuse eksamitööde hindamiseks.
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Hindegrupp

Hinne
13 - omistatakse erakordselt hea tulemuse korral

Väga hea

11 - omistatakse väga hea ja iseseisva
töö korral
10 - omistatakse väga heale, kuid
tavapärasele tööle

Hea

9 - omistatakse veidi üle keskmise hea
töö eest
8 - omistatakse keskmiselt heale tulemusele
7 - omistatakse keskmisele tulemusele
veidi allajäävale keskpärasele
tööle

Arvestatav

Ebakindel

6 - omistatakse minimaalsele rahuldavale tööle
5 - omistatakse ebakindlale ja mitterahuldavale tööle
03 - omistatakse väga ebakindlale, väga
puudulikule ja mitterahuldavale
tööle
00 - omistatakse täiesti mittevastuvõetavale tööle

Hindamisel tuleb lähtuda erialastest nõuetest, mis on antud õppeainele kehtestatud (absoluutne hindamine).
Hindamise lähtealuseks ei tohi olla hinnete eelnevalt määratud
jaotarus (suhteline hindamine).
Hindamisel määratakse esmalt hindegrupp ja seejärel otsustatakse, millise selle grupi hinde vääriline antud töö on.
Hinne 13 on erandlik hinne. See hinne omistatakse erakordselt
iseseisvale ja suurepärasele tööle, mida iseloomustab kiire probleemi või teema väljaselgitamine ja sellest ülevaate saamine, iseseisev otsustusvõime ja ülevaate omamine kogu õppeaine eri
tahkudest ning nende omavahelistest seostest.
Hinne 6 vastab esitusele või seisukohale, kus õppur omab minimaalseimat arusaama, teadmisi või oskusi, mis on vajalikud eksami sooritamiseks positiivsele hindele, kui antud tööle oli kehtestatud sooritamise alampiir.

Esitatud arusaama, teadmiste ja oskuste osas peavad positiivsed
ja negatiivsed panused olema enam-vähem võrdse osakaaluga,
kuid positiivset peab siiski olema ülekaalus. Kirjalike ja suuliste
testide puhul, kus meil on võimalik üsna täpselt ära määrata, kui
suurele osale esitatud ülesandest või esitatud teemast on õppur
õige vastuse andnud, peab see olema üle Vi.
Hinne 00 on erandlik hinne. Hinnet kasutatakse sel juhul, kui
õppur pole suuteline ilmutama antud õppeaines vähimatki
arusaamist. Hinne 00 antakse ka juhul, kui nõutud töö jäetakse
esitamata.

Hinnang esitusele
Seoses hindamisega saame rääkida absoluutsest ja suhtelisest hinnangust.
Absoluutse hinnangu korral võrreldakse töö tulemust selgete kriteeriumidega (100 m maksimaalselt 12 sekundiga), mis on esitatud väljaõppe eesmärgiga.
Suhtelisel hinnangul võrreldakse õppuri esitust suure hulga teiste
õppurite keskmise tulemusega ja hinne pannakse vastavalt sellele.
See tekitab muidugi probleeme, kui ühe ajateenijateüksuse või
teenistuskoha hindeid võrreldakse teistega.

Absoluutne hinnang
Absoluutset hinnangut tuleks kasutada nii laialdaselt kui vähegi
võimalik. Kirjalike ja objektiivsete testide kasutamisel toimub see
automaatselt.
Kui tegemist on kombineeritud tegevusega ja seda hinnatakse
praktilise katsega, tuleb seda analüüsida, eraldades selle väikesteks vaadeldavateks reaktsioonideks. Sellisel vaatlusel tuleb välja
selgitada, kas üks või teine tegevus "toimub või ei" (mitte kas
toimub nii "see kui teine").
Seega peab hindaja nt välja selgitama, kas sõdur:
- kukkus maha / ei kukkunud;
- otsis varjumise võimalust / ei otsinud varjumise võimalust;
- asetas käed keha alla / ei asetanud käsi keha alla jne.
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Kui sel moel valida välja väga kitsalt piiritletud reaktsioonid, siis
ei anna hindaja hinnangut töö kvaliteedile, vaid tõdeb üksnes, kas
soovitud tegevus leidis aset või mitte.
Loomulikult pole piisaval hulgal vajalike üksikreaktsioonide
kindlaksmääramine sugugi kerge. Siinkohal peab kontrollija lähtuvalt eesmärgi kriteeriumidest ära määrama need reaktsioonid,
mis ühelt poolt (igaüks eraldivõetuna) on nii konkreetselt piiritletud, et nendele saab anda vaid hinnangu, kas tegevus toimus või
mitte, ja teisalt on oluline täheldada, et kõik kokku väljendas
kombineeritud terviklikku tegevust.
Seejärel toimub hinnete (arvuliste väärtuste) jagamine
võrdlemise, punktide kogusumma leidmise ja eelpool kirjeldatud
5 punkti skaalast lähtuva arvulise väärtuse arvutamise teel.

Suhteline hinnang
Siiski pole mitte alati võimalik lähtuda absoluutse hinnangu põhimõttest. Näiteks subjektiivse kirjaliku testi puhul on täiesti mõeldav, et seda hinnatakse suhtelise hindamispõhimõtte kohaselt.
Suhtelise hinnangu korral kuulub enamus hindeid keskmise tulemuse huikaja ülejäänud tööde hinded on vastavalt töö tasemele
kas üle või alla keskmise. Seega on alati õppureid, kes saavad kas
hea või halva hinde.
Kirjalike testide hindamisel on tavaliselt võimalik tulemusi järjestada vastavalt nende kvaliteedile. Probleeme tekitab kasutatava
skaala keskmise taseme kindlaksmääramine.
Kui meil on grupp "keskpäraseid" õppureid, on loomulikult õiglane omistada keskpärasele tulemusele hindeskaala keskmine
hinne (nt 13 punkti skaalal hinne 8) ja järjestada teised sellest
lähtuvalt, mis muidugi ei tähenda seda, et skaala erandlikke hindeid tuleks kindlasti kasutada. Nõrgema õppuritegrupi keskmine
tulemus tuleb asetada keskpärase grupi keskmisest hindest
allapoole.
Selline eristamine on väga keeruline, sellega peaksid tegelema
vaid väga kogenud ja vilunud õpetajad. Suhtelist hinnangut kasutatakse muuhulgas kaitseväekoolide lõpueksamitel ja suuremate
kirjalike tööde hindamisel.

Hinnangu andmine
ja revideerimine
Teostatud kontrolli (protsessi kontroll ja tulemuse kontroll) tulemusena peab õpetaja loomulikult püüdma eraldada "põhjuse tagajärjest".
See tähendab, et tal tuleb leida põhjus(ed), miks oli tulemus hea,
keskpärane või halb. Seda teostatakse õppefaaside süstemaatilise
ülevaatamisega nende tagurpidises järjekorras:
X

f

kontroll, läbiviimine, ettevalmistus ja planeerimine.
l

Selle ettevõtmise tulemusena võib tekkida vajadus viia sisse
muudatusi ühes või mitmes väljaõppefaasis.
See tähendab, et õpetaja saab läbiviidud õpetamise puuduste ja
eeliste väljaselgitamisega juurde kogemusi.
Kõik õpetajad peaksid varuma aega tagasivaadete tegemiseks ja
tehtud ettevalmistuste analüüsimiseks.
See on õpetamise tulemuste pideva parandamise eelduseks, sest
see võib osutuda oluliseks:
- et teostada läbivaid struktuurilisi ja sisulisi muudatusi,
- et korrigeerida struktuuri ja sisu aja või abivahendite jms osas.
Esimesel juhul on tegemist revideerimisega ja teisel juhul õppeprotsessi korrigeerimisega.
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Kokkuvõte
• Väljaõppekontrolli abil hinnatakse:
• väljaõppe käiku (protsessi kontroll),
• väljaõppe tulemusi (tulemuse kontroll) ja
• väljaõppe eesmärki (eesmärgi kontroll).
• Protsessi kontrolli abil selgitatakse välja, kas õpetamisel lähtuti plaanist. Kui seda ei tehtud, siis on protsessi kontrolli ülesandeks välja selgitada selle põhjused.
Kontroll ei hõlma ainuüksi asetleidnud tegevuste täheldamist,
vaid ka nende kvaliteedi hindamist. Seetõttu tegeleb kontroll
selliste valdkondadega, nagu koostöö, vahendid, meetodid,
füüsilised raamid ja aeg.
• Tulemuse kontrolli abil võrreldakse tegelikku õpitulemust eeldatava tulemusega (eesmärgiga). Siinkohal eristatakse osakontrolli ja lõppkontrolli.
• Tulemuse kontrolli teostatakse testide ja katsete abil, mis
jagunevad järgmiselt:
• suulised testid,
• kirjalikud testid,
• praktilised katsed.
• Suulisi teste on kerge ette valmistada ja praktikas kasutatakse
neid pistelise kontrolli teostamiseks.
• Kirjalikud testid võib laias laastus jagada:
• subjektiivseteks testideks ja
• objektiivseteks testideks, mis omakorda jagunevad järgnevalt.
- Jah/ei testid,
- valikvastustega testid,
- kombineerimistestid,
- liigitustestid,
- järjestustestid,
- lünktestid.
Kõik kirjaliku testi tüübid nõuavad õppuritelt lugemis- ja kirjutamisoskust, mistõttu võivad puudused nende oskuste osas
mõjutada vastamise tulemust.

• Praktilised katsed seonduvad tegevuste sooritamisega. Need
võimaldavad asetada õppurid olukordadesse, kus neil tuleb
õpitut kasutada. Õppurid peavad tegutsema, nad ei saa piirduda kirjeldustega, mida nad antud olukorras teeksid. Kuna
üksuse väljaõppes on enamjaolt tegemist oskuste õpetamisega,
siis tuleb õpetajal tavaliselt valida kontrollimiseks praktiline
katse.
• Kontrolli vormid enesekontroll ja võõrkontroll väljendavad
väljaõppe kontrolli jaotamise teist võimalust, kus jaotuse kriteeriumiks on kontrolli teostaja.
• Hindamiseks kasutatakse erinevaid süsteeme ning hindamisel
kasutatakse absoluutset ja relatiivset meetodit.
• Hindamist ja revideerimist teostatakse järjest parema õpitulemuse saavutamiseks.

Väljaõppe tehnoloogiline
mudel
• Planeerimine
• Ettevalmistus
• Läbiviimine
• Kontroll

>
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Väljaõppe tehnoloogiline
mudel
Mõiste

Väljaõppe tehnoloogiat võib seega vaadelda kui väljaõppe süsteemse planeerimise, ettevalmistamise, läbiviimise ja kontrolli
meetodit, mis koosneb väljaõppe tehnoloogilisse mudelisse sobitatud komponentidest.

o

Koostatavad materjalid

Tegevus, planeerimine, kaalutlused
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Seotus "KV
pedagoogiliste
printsiipidega"

Esitatud mudel on seotud "KV pedagoogiliste printsiipidega"
järgmisel moel.
Komponent 1 kuni 4

Planeerimine

Komponent 5 kuni 6

Ettevalmistus

Komponent 7 kuni 8

Läbiviimine ja kontroll

Mudelis lähtutakse üldlevinud arvamusest, et funktsiooni täitmisel võib tekkida väljaõppealaseid probleeme. Need kõrvaldatakse
süsteemsuse ja väljaõppe tehnoloogilise mudeli abil.
Mudelis on esitatud kogu väljaõppe protsess, kus iga järgnev
komponent on eelneva loogiline jätk.
Seega tuleb tegevusi teostada mudelis esitatud järjekorras.

1. komponent
Funktsioonianalüüs

Esimene komponent esitab funktsioomanalüüsi teostamise nõude.
Need nõuded ja ootused, mida kõikvõimalikud osapooled funktsiooni kandjale esitavad, tuleb kõrvutada funktsiooni täitmise
väliste tingimustega.
Funktsioon hõlmab endas ülesannete kogumit, mida funktsiooni
kandja peab täitma, selleks et oma vastutusalasse kuuluvaid
kohustusi täita.
Funktsioonianalüüs on süstemaatiline töö, mille abil selgitatakse
välja kõik antud funktsiooniga seonduvad tööülesanded, ülesannete täitmise tingimused ja vajadusel ka nende täitmise kord.
Olenevalt soovitud detailsusastmest, võimaldatud ajast jne, teostatakse analüüs kas üksnes eeskirjade ja reeglite alusel või küsitletakse täiendavalt inimesi, kel on laialdased kogemused antud
funktsiooni täitmises. Sellele lisaks võib intervjueerida ka funktsioonikandja ülemaid ja alluvaid.

2. komponent
Funktsioonikirjeldus

Funktsioonianalüüsi tulemus loob lähtealuse funktsioonikirjelduse (FK) koostamiseks.
Funktsioonikirjeldust tähistatakse lühendiga FK-I juhul, kui see
on koostatud vaid eeskirjade ja reeglite alusel.
FK-II on korrigeeritud/ajakohastatud piiratud arvu vilunud funktsioonikandjate ning antud isiku ülemate ja alluvate küsitlemise
abil.
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FK-III on koostatud väga paljude intervjuude ja tööülesandeid
täitva funktsioonikandja vaatlemise jm põhjal.
Ülesanded,
vahendid ja
tingimused

Olenemata funktsioonikirjelduse tüübist on funktsioonikirjelduse
lahutamatuks osaks järgmisesisuline teave:
• milliseid ülesandeid funktsiooni täitja peab väljaõppe läbinuna
oma funktsioonis täitma,
• millised vahendid on talle funktsiooni täitmiseks eraldatud;
• millistes tingimustes tuleb funktsiooni täita, sh füüsiline ja
psüühiline pinge ning sotsiaalne keskkond.

3. komponent
Õppurite
eeldused

Õppurite eeldused selgitatakse välja õppurite üldise intelligentsuse, füüsise, treenituse, omandatud hariduse, vanuse, erihuvide,
ootuste ja erioskuste analüüsi abil.
Üldisi õppurite eeldusi võrreldakse funktsioonikirjelduse sisuga
ning nende kahe näitaja vahe võrdub üldise väljaõppe vajadusega.

4. komponent
Eesmärgikirjeldus

Väljaõppe vajaduse põhjal määratakse ja kirjeldatakse väljaõppe
eesmärgid. Kui kõiki funktsioonikirjelduse tööülesandeid pole
kas praktilistel, materiaalsetel, majanduslikel, administratiivsetel
või muudel taolistel kaalutlustel võimalik või vajalik väljaõppe
eesmärkide sõnastamisse kaasata, siis tuleb ülejäänud ülesanded
kaasata väljaõppeplaani töö käigus (on-the-job) ehk ametikohal
teostatava täiendõppe näol. Selline väljaõpe viiakse läbi siis, kui
õppurid on asunud täitma oma funktsiooni.
Eesmärke tuleb kirjeldada vastavalt nendele teadmistele, oskustele ja - nii palju kui võimalik - hoiakutele, mis õppuritel tuleb
omandada.
Eesmärgikirjelduses tuleb esitada:

Nõuded

Tingimused
Kriteeriumid

• nõuded, mida lähtuvalt funktsioonikirjeldusest tuleb õppetöö
lõppedes asuda täitma. Nõuded sõnastatakse soovitud käitumist kirjeldavate väljendite abil, rakendades igal võimalikul
juhul väljaõppe eesmärgi klassifikatsiooni (taksonoomiat);
• tingimused, mille raames tuleb nõutud käitumist teostada;
• rahuldava esituse kriteeriumid.
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Kontroll

Kui eesmärgid on sel moel kirjeldatud, saab nende alusel asuda
koostama kontrolltöid, mida on vaja selleks, et välja selgitada,
kas püstitatud eesmärk on saavutatud. Kontrolltööd tuleb koostada töö selles järgus seetõttu, et kontroll lähtuks eesmärgist, mitte
5. komponendi teguritest.

5. komponent
Sisu, struktuur,
vahendid ja
meetodid

Juhindudes kirjeldatud väljaõppe eesmärgist, määratakse väljaõppe sisu, struktuur ja vajalikud vahendid ning sellised meetodid,
mis soodustavad ja toetavad osalejate aktiivsust, pühendumist,
iseseisvust ja individuaalset vastutustunnet.
Püüelda tuleb selle poole, et valitud vahendite ja meetodite mõju
oleks võimalikult tõhus ning avalduks võimalikult varakult.

6. komponent
Plaanid

Seejärel koostatakse läbiviimise plaanid, milleks võivad nt olla:
• väljaõppeplaan, mis on üldist eesmärki ja eesmärgi hierarhiat
või kõigi ainete eesmärgikirjeldustega detailset plaani sisaldav
üldine kava;
• ainekava, mis kirjeldab väljaõppe läbiviimise korda ühes
aines. Ainekava sisaldab aine eesmärki ja teisi plaankonspektide koostamiseks vajalikke andmeid;
• plaankonspekt, mis on instruktori isiklik kava ühe konkreetse
tunni läbiviimise kohta. See võib olla erineva detailsusastmega sõltuvalt instruktori kvalifikatsioonist.

7. komponent
Protsessi
kontroll

Tunni läbiviimine seisneb selles, et õpetaja ja õppurid teostavad
ettevalmistatud tegevusi. Läbiviimise käigus kontrollitakse töö
käiku protsessi kontrolli abil. Sel moel tekib võimalus sekkuda
vajalike muudatuste ja parandustega juba tunni kestel, mitte alles
tunni lõppedes.

Tulemuse
kontroll

Kui väljaõppes on püstitatud osaeesmärgid, siis nende saavutamisel teostatakse ka tulemuse kontroll, et selgitada välja, kas ja mil
määral on osaeesmärk saavutatud. Sellist kontrolli nimetatakse
osakontrolliks.
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Väljaõppe lõppedes teatud õppeaines teostatakse samuti tulemuse
kontroll, et järeldada, kas ja mil määral lõppeesmärk saavutati.
Sellist kontrolli nimetatakse lõppkontrolliks.

8. komponent
Eesmärgi
kontroll

Viimasena teostatakse eesmärgikontroll, mis näitab, kas kehtestatud õppe eesmärgid on vastavuses tööülesannetega, mida antud
funktsiooni täitmine nõuab. Osaliselt viiakse see läbi eesmärkide
ja funktsioonikirjelduste sisu võrdlemise abil, osaliselt väljaõppe
läbinud isiku vaatlemisega oma funktsioonis.
Eesmärgi kontrollija lõppkontrolli tulemused ning protsessi kontrolli käigus ilmnenud teave jms loob aluse hinnangu andmiseks
nii õppe planeerimisele, ettevalmistusele kui läbiviimisele. Seejärel on vajadusel võimalik teostada kõikide väljaõppekomponentide revideerimine.

9. komponent
Juhtimine

Juhtimiskomponendist nähtub, et väljaõppe protsessi suunab mh
ka vastutav juhtkond. Juhtkond suunab protsessi väljaõppedirektiivide, -eeskirjade jms kaudu ning samuti võib juhtkond ise protsessi- ja lõppkontrolli läbi viia.

Välised tegurid

Protsessi mõjutavad ka välised tegurid, millel on samuti suunav
toime. Nendeks teguriteks võivad olla võimaldatav aeg, raha,
isikkoosseis, ilmastik, valgusolud, töökeskkond, traditsioonid,
hoiakud jms.

Ainekava koostamine
• Mis on ainekava
• Kuidas ainekava koostada
• Struktureerimine - 1. liide
• Järjestamine - 2. liide
• Näide - 3. liide
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Mis on ainekava
Ainekava on erialaõpetaja kirjalik plaan, kus ta kirjeldab, kuidas
ta on antud õppeaines ette valmistanud väljaõppe läbiviimise ja
kontrolli. Põhimõtteliselt koostatakse iga aine jaoks ainekava,
kuid suurte õppeainete, nt laskeõppe puhul tuleks õppeaine jagada mitmeks ainekavaks.
Kõigis ainekavades sisaldub alljärgnev:
• aine eesmärk,
• õppetöö läbiviimise kava antud õppeaines,
• teave selle kohta, kuidas kontrolli teostada.
Ainekava peaks kirjeldama kogu aine õpetamist. Ainekava sisaldab täpset teavet selle kohta, mida õppur peab antud aines omandama ja millisel tasemel. Kava ülesehituses järgitakse õppematerjali aine seisukohast loogilist ja omandamise seisukohast sobivat
järjekorda.
Ainekava koosneb alljärgnevast tiitellehest.
\

f
A. Üldeesmärk.
Õppe üldeesmärgiks on
B. Eesmärk.
Õppe lõppedes peab
C. Sisu.
kasutamine.
D. Aeg.
12 tundi, sellest
E. Erisätted.
1. Õpilased.
Vrd
2. Kontroll.
Lõppkontroll tuleks
3. Varia.
^^^^

Q

Sellele lisaks on ainekavas ära toodud tunnikava teemade läbiviimise järjekorras.
Ainekava tuleb pidada üheks kõige olulisemaks dokumendiks
isikkoosseisu väljaõppes. Samas kui kõik väljaõppega seonduvad
asjaolud (aeg, raha, õpetaja, õppematerjalid jms) varieeruvad, siis
aine sisu muutub tegelikkuses vaid seeläbi, et lisanduvad uued
materjalid, uued põhimõtted või protseduurid jms. See tähendab,
et aeg, mis on kulutatud ainekava koostamisele, tasub end kuhjaga ära, sest ainekava saab kasutada korduvalt ja "ajast mahajäämist" ei tule niipea karta. Ainekava näide on esitatud 3. liites.
Ülejäänud tekst lisas B on instruktsioon (kasutusjuhis) selle
kohta, kuidas ainekava koostada. Juhises kirjeldatakse kava
koostamise järjekorda. Seega ainekava koostamise ainsaks eelduseks on piisavad teadmised käsitletavast ainevaldkonnast.
Soovitatav on tööd teostada kahe inimese koostöös, kes mõlemad
omavad vajalikke teadmisi antud ainevaldkonnast. Samuti on
kogemused tõestanud, et selle töö juures on otstarbekas abivahenditena kasutada tahvlit ja kriiti.
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Kuidas ainekava koostatakse
Ainekava koostamisel lähtutakse järgmistest faasidest.

J
1. faas, eesmärgi sõnastamine
a. Eesmärgikirjeldus paneb paika aine sisu ja loob aluse tulemuse kontrollimisele. Seega tuleb eesmärgikirjeldus koostada
enne ainekava teisi osi. Seda teostatakse, toetudes järgmistele
juhtnööridele.
Võta aluseks aine "üldeesmärk" ja "sisu", nii nagu seda on
kirjeldatud kehtivas väljaõppejuhendis. Näiteks võib seal olla
kirjas selline kujuteldav õppeaine:
"Puu langetamine lõhkamisega".

b. Seejärel tuleb sõnastada eesmärk nõuete, tingimuste ja kriteeriumide kujul. Kujuta endale ette, kuidas õppe läbinud sõdur
peab käituma, kui tal tuleb seda ülesannet, mida antud õppeaine raames õpetatakse, sooritada.
Põhimõtteliselt tuleb mõelda "tegelikule" olukorrale, kui seda
aga praktilistel, majanduslikel või muudel põhjustel ei õnnestu
saavutada, siis on lähtealuseks tegelikkusele võimalikult sarnane olukord.
Võrreldes seda kujuteldavat olukorda üldeesmärgi ja sisuga,
saad vastuse sellele, mida peab sõdur suutma ehk siis millistele nõudmistele ta peab vastama.
Seejuures on oluline mitte pöörata põhitähelepanu väikestele
pisidetailidele, millest tegevus koosneb, vaid mõelda nende
tegevuste tulemusele. Seega tuleb sul täpselt ette kujutada
lõppsituatsiooni ja püüda jõuda jälile sellele või nendele
"kõige viimastele" ülesannetele, mida sõdur peab teostama.
Antud näite puhul võiks mõttetöö tulemusena järeldada, et
enne puu lõhkamist peab sõdur oskama:
- arvutada laengu suurust,
- laengut paigaldada,
- laengut initsieerida,
- puud langetada.
Nendest nõutud ülesannetest on puu langetamine see "kõige
viimane" ja see sisaldab juba kõiki eelpool mainitud tegevusi.
Ülejäänud osanõuded leiavad üldjuhul käsitlemist tingimuste
analüüsi järgus.
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Nüüd on võimalik täita märksõnadega nõuete tulp alljärgnevas
töötabelis. Näiteks võib see välja näha selline:
Nõuded

Nõuded

Tingimused

Kriteeriumid

- langetama
eraldiseisva puu,
- määramata liigi
ja suurusega

Kasuta samasugust süsteemset lähenemist töös tingimustega, mis
väljendavad olusid, mille raames tuleb nõudeid täita.
Üldeesmärgis on tingimused kirjeldatud sageli väga üldsõnaliselt,
nagu:
- kasutades lõhkeaineid,
- igasugustes oludes,
- igal ajal jne.
Seda tuleb konkretiseerida, nii et see oleks õppuritele arusaadav
ja looks aluse tulemuste kontrollimiseks. Sinna lisanduvad tingimused koostaja oma nägemusest, kuidas ta kujutab ette sõdurit
lõppolukorras. Nagu eelnevalt mainitud, kaasatakse tingimustesse
need osanõuded, mida nõuete all ei kirjeldatud.
Näites võiks see välja näha selliselt:
Nõuded ja
tingimused

Nõuded

Tingimused

- langetama
eraldiseisva puu,
- määramata
liigi ja suurusega

kasutades süütelit,
tavalist detonaatorit,
detoneerivat nööri
ja plastilist lõhkeainet

Kriteeriumid

Kriteeriumid väljendavad seda, kui hästi peab sõdur olema suuteline oma tööd teostama. Selle kohta üldeesmärgist ja sisust me
tavaliselt teavet ei leia. Seega peab erialaekspert ise lähtuvalt oma
"ettekujutusest" töötama välja kriteeriumid, milline on tubli
sõdur.

m
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Kriteeriumide kirjeldamisel tuleks kindlasti hoiduda ajamäärangutest, v.a juhud, kui aeg ise väljendab tulemuse kvaliteeti (nt
100 m jooks).

Selle asemel mõtle, millele sa vilunud õpetajana puu langetamise
vaatlemisel tähelepanu pööraksid. Nii saame endale ettekujutuse
teostatava töö kvaliteedist.
Näide võiks olla järgmine.
Nõuded,
tingimused ja
kriteeriumid

Nõuded

Tingimused

Kriteeriumid

- langetama
eraldiseisva puu,
- määramata
liigi ja suurusega

kasutades süütelit,
- puu langeb
tavalist detonaatorit,
nõutud suunas
detoneerivat nööri
- kõikidest ohutusja plastilist lõhkereeglitest peeti
kinni
ainet
- laengu suurus ei
erine õpetaja
arvestustest rohkem
kui +/- 20 grammi

Nüüd on meil nõuded, tingimused ja kriteeriumid olemas. Need
vormistatakse lugejasõbralikuks eesmärgikirjelduseks, mis on
õppuritele mõistetav ja mida õpetajad saavad oma edasises töös
kasutada. See võiks välja näha näiteks järgnev.
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Lõplik
eesmärgikirjeldus

o

2. faas, kontrolli koostamine
a. Kontrolli (lõppkontrolli) koostamisega tööde selles järgus ja
mitte hiljem, siis, kui ainekava on valminud, tagame, et:
- eesmärk ja kontrolltöö on omavahel kooskõlas;
- koostatava kontrolli abil selgitame välja, kas eesmärk
on saavutatud, mitte kas teatud sisu osad on läbitud;
- eesmärk on kontrollitav ning võimalikult realistlike
õppe-eesmärkide koostamisel pole õppe läbinud õppuritelt nõutud midagi, mida nad ei ole suutelised esitama.
(Näiteks õhutõrje laskur peaks olema suuteline teatud arvu
laskude abil 4 mööduvast lennukist 2 alla tulistama).
Selline eesmärgi ja kontrolltöö võrdlemine võib tekitada
vajaduse eesmärki korrigeerida.
b. Kontrolltööde koostamise juhised koos näidetega võid leida
4. peatükist.

3. faas, sisu valik
a. KV väljaõppejuhendis on kirjeldatud ainete sisu. See on sageli
sõnastatud üldiste määratluste abil ja mitte alati pole see esitatud omandamiseks sobivas järjekorras. Seepärast on sisu enne
ainekavaga liitmist vaja töödelda.
Siinkohal kasutatakse töövormi, mida kutsutakse ajurünnakuks, mille raames kõik isikud, kes on otseselt seotud ainekava koostamisega, lähtudes eesmärgikirjeldusest ja väljaõppejuhendis esitatud sisust, kirjutavad üles ülesanded, mida sõdur
peab olema väljaõppe läbinuna suuteline sooritama.
Neid tuleb väljendada "aktiivsete" tegevuste kujul, nagu "suutma moodustada süütelit", "suutma süütelit initsieerida" jne.
Siinkohal on silmas peetud nii suuri kui väikeseid ülesandeid.
Ülesanded kirjutatakse tahvlile ilma kommentaarideta. Tihtipeale inspireerib üks tahvlile kirjutatud ülesanne ajurünnakus
osalejaid esitama uusi tegevusi ja need omakorda vallandavad
uusi mõtteid.
Kui on tekkinud seisak, siis kontrollitakse, kas kogu väljaõppejuhendis esitatud "sisu" on kaetud. Kui midagi on puudu,
siis jätkatakse ajurünnakut, nii et ka puuduolev saab hõlmatud.

Tulemus
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Me võime karta, et midagi antud õppeaine tegevustest on puudu või üleliia. Nii võib ka olla, kuid need puudused kõrvaldatakse järgmises etapis. Seega ei tohi selles etapis tahvlile
kirjutatavaid ettepanekuid "parandada".
Ajurünnaku tulemus võib antud näite osas olla järgmine.
Sõdur peab olema suuteline:
- moodustama tavalise tuletikuga süüdatava süüteli;
- moodustama tormi tikuga süüdatava süüteli;
- selgitama välja süüteli põlemisaja;
- esitama süüteli minimaalse pikkuse, mida tohib initsieerimiseks kasutada;
- moodustama lõhkelaengu;
- paigaldama laengu puule;
- paigaldama detonaatori, kasutades selleks minööritange;
- andma selgitusi detonaatorite hoidmise ja käsitsemise
kohta;
-

kinnitama detoneeriva nööri (sõlmega) laengu külge;
kinnitama laengule detonaatori;
mõõtma, kui suur on puu läbimõõt;
esitama ohutuskauguse puu lõhkamisel;
määrama süüteli pikkuse, mida antud olukorras laengu
initsieerimiseks vaja läheb;

- arvestama välja antud puu lõhkamiseks vaja mineva
laengu suuruse;
- teostama toimingud, mis tagavad lõhkamisel puu
langemise soovitud suunas;
- piirama ohutsooni vastavalt kehtivatele ohutusreeglitele.

4. faas, struktureerimine
Põhipunktid

a- Nüüd on meil olemas ajurünnaku tulemus ja me saame hakata
üksikuid ülesandeid ühiste "ülempealkirjade" alla grupeerima.
Tavaliselt on võimalik ühe aine kohta leida 3-5 "ülempealkirja". Puu lõhkamisel võiks need olla nt järgmised:
- suutma kasutada süütelit,
- suutma kasutada detoneerivat nööri,
- suutma teostada lõhkamist,
kusjuures kõik pealkirjad sõnastatakse aktiivsete tegevustena.
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b . Lisa need ülenevad ehk eelseisvad pealkirjad struktureerimistabelisse alljärgneval moel.
r

\

Eesmärk:
Õpilane peab suutma

1
Peab suutma
kasutada
süütelit.

Peab suutma
kasutada detoneerivat nööri.

I
Peab suutma
teostada
lõhkamist.
.

Struktureerimine jätkub, tegeledes iga ülempealkirjaga eraldi,
nii et see saab "täiesti valmis". Protseduur seisneb selles, et
me esitame ülempealkirja kohta nt järgmise küsimuse:
"Mida peab sõdur oskama (teadma, tegema), et võiks väita, et
ta oskab süütelit kasutada?"
Vastuseid küsimusele ei tule otsida ajurünnaku tulemustest,
vaid oma isiklikest, erialastest teadmistest. Vastused kirjutatakse järgmisele alluvale lülile. Vastuste hulk võib olla väga
erinev, kuid kindlasti tuleb küsimist jätkata seni, kuni olete
veendunud, et eelneva lüli juures kirjeldatud tegevuse kohta
esitatud küsimusele ei leidu enam ühtegi vastust.
Analüüs

C "

\

Peab suutma kasutada süütelit.

1
Peab suutma
teostada kontrolli ja määrata
süüteli
pikkust.

Peab suutma
moodustada tavaliste tule- ja tormitikkudega initsieeritava süüteli.

1
Peab suutma
initsieerida
süüteli tavaliste tule- ja tormitikkude abil.
^.
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Kui ühe ülempealkirja analüüs on valmis, tõmmatakse kasutatud tööülesannetele tahvlil kriips peale ja asutakse tegelema
alapealkirjade analüüsimisega, protseduuri korratakse seni,
kuni kõikide ülempealkirjade ja alapealkirjade analüüs on
teostatud.
Kui mõne kõrgema taseme kastis oleva tegevuse kohta esitatud küsimusele ei leidu ühtegi vastust või kui vastuseks on nii
lihtne tegevus, mida ei pea vajalikuks õppuritele õpetada, siis
oled jõudnud antud ülempealkirja analüüsiga "põhjani" ja võid
asuda järgmise ülempealkirja juurde. Alles siis, kui oled jõudnud "põhjani" kõigi ülempealkirjadega, võid lugeda struktureerimise lõpetatuks.
d. Vaadates nüüd tahvlile, näed, kas kõik ajurünnaku käigus
tahvlile kirjutatud punktid on maha kriipsutatud. Kui see pole
nii, siis selgub, et mainimata jäänud punktid pole olulised ja
need võib välja jätta. Sellega oleme sisu veel korra üle kontrollinud.
Kui struktureerimistabel on valmis, on meil olemas sisu loogiline ülesehitus ja võime kindlad olla, et kõik oluline on sinna
kaasatud.
Puu lõhkamise struktureerimistabel on esitatud B-lisa 1. liites.

5. faas, järjestamine
a. Järjestamisel jagatakse materjal sobilikeks osadeks (tundideks)
ja pannakse omandamiseks kõige sobilikumasse järjekorda.
Samuti jaotatakse tundide vahel ära kogu aine õpetamiseks
eraldatud aeg.
Jaotamine

b. Struktureerimistabelis märgistatakse ära need kastid, mis on
üksteisega sisuliselt seotud, st et õpetamise seisukohast peaks
neid käsitlema ühes tunnis.
Seda on kõige ülevaatlikum teostada eri värvi ringide tõmbamisega ümber kastide. Nagu nähtub 2. liitest, võivad ühe kasti
osad olla seotud mitme õppetunniga (ohutusreeglid jms).
Tavaliselt kuuluvad kokku ühest "peakastist" hargnevad kastid, kuid sageli tuleb meil osaliselt kaasata ka teiste peakastide
sisu või kahe peakasti kõik "alakastid" ühendada.
Seejärel määratakse kindlaks, millises järjekorras piiritletud
õppetunde tuleks läbi viia ja kui palju aega võiks kuluda ühe
või teise teema käsitlemiseks.
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6. faas, tunnieesmärgi sõnastamine
a. Nüüd tuleb meil õppetundidele koostada eesmärgikirjeldused.
Eesmärgikirjeldused peavad sisaldama nõudeid, tingimusi ja
kriteeriume nii nagu õppeainele koostatud eesmärk.
Antud juhul on meil abiks struktureerimise tulemused, kuna
raamistatud kastid sisaldavad nõudeid, millele õpilane peab
õppetöö läbinuna vastama.
Sarnaselt õppeaine eesmärgile tuleb leida "kõige viimane"
ülesanne ja kasutada seda nõudena. Kui tegemist on mitme
paralleelse ülesandega, siis tuleb ära määrata ka mitu nõuet.
Esimese tunni nõue võib näha välja selline:

Nõuded

Nõuded

Tingimused

Kriteeriumid

- suutma initsieerida süüteli.

b. Ülejäänud "väikesed ülesanded" saab lisada tingimustena,
kuna neis kirjeldatakse tingimusi, mille raames peab õppur
olema tunni lõppedes suuteline oma ülesannet sooritama.

Nõuded ja
tingimused

Nõuded
- suutma initsieerida süüteli.

Tingimused

Kriteeriumid

- ise ettevalmistatud süütel
- tavaliste tuleja tormitikkudega
- eraldatud nuga,
tollipulk ja
lõikelaud.

c. Kriteeriumid tulenevad üldjuhul määrustikest ja reeglitest,
kuid lisaks olemasolevale tuleb need sõnastada, lähtudes
samadest põhjustest nagu ainekavagi koostamisel.
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Nõuded,
tingimused ja
kriteeriumid

Nõuded

Tingimused

- suutma initsieerida süüteli.

Kriteeriumid

- ise ettevalmistatud süütel
- tavaliste tuleja tormitikkudega
- eraldatud nuga,
tollipulk ja
lõikelaud

— kasutades vaid ühte
tuletikku
— süüteli põlemisaeg
ei erine nõutud
põlemisajast rohkem
kui +/- 2 sekundit

y
Struktureerimistabeli veel kasutamata teabe võib üldjuhul
kanda otse plaankonspekti märkuste tulpa "sisu" alla.

7. faas, tundidest ülevaate
koostamine
Ülevaade tundidest koostatakse tabelikujuliselt, lähtudes järgnevast alajaotusest (tulpade laius on loomulikult varieeruv).
Ülevaade

Õppetund
nr

Teema

Eesmärk

Kontroll

Viited

Märkused

1

2

3

4

5

6

1. Õppetunnid kronoloogilises järjestuses. Arvestuslik aeg, esitatud minutites.
2. Lühike õppetunni pealkiri.
3. Eesmärgikirjeldus, mis koosneb nõuetest, tingimustest ja kriteeriumidest.
4. Võimalikud suulised kontrollküsimused või viited kontrolltöödele, mida tuleks kasutada.
5. Juhendid jms.
6. Õppetunni sisu ja antud tunni teema kohta käiv lisateave
(õppematerjal jms).
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B-lisa, 1. liide

Struktureerimistabel
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B-lisa, 2. liide

Järjestustabel
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B-lisa, 3. manus

Näitlik ainekava

Ainekava puu lõhkamises
A. Üldeesmärk
Väljaõppe üldeesmärgiks on anda sõdurile sellised teadmised ja oskused, et ta oleks suuteline kõrvaldama eraldi asetsevaid
puid, kasutades selleks lõhkelaengut.

B. Eesmärk
Väljaõppe lõppedes peab sõdur suutma langetada määramata liiki ja suurusega puud enda poolt välja arvestatud, valmistatud ja
paigaldatud lõhkelaenguga, kasutades selleks süütenööri, tavalist detonaatorit, detoneerivat nööri ja plastilist lõhkeainet.
Lõhkamise teostamiseks on sõdurile eraldatud nimetatud süüte-ja lõhkamisvahendid, näpitstangid, tavalised tuletikud ja tormitikud ning üks rull isoleerpaela.
Tulemus on rahuldav, kui:
- arvestuslik laengusuurus ei erinenud õpetaja arvestustest rohkem kui +/- 20 g,
- puu langetati maapinnast nõutud kõrguselt ja nõutud suunas,
- kehtivatest ohutusreeglitest peeti kinni.

C. Sisu
Süüteli kasutamine, ettevalmistamine ja initsieerimine.
Tavalise detonaatori kasutamine, ettevalmistamine ja initsieerimine.
Detoneeriva nööri kasutamine ja initsieerimine.
Lõhkelaengu moodustamine, paigaldamine ja initsieerimine.
Ohutusreeglid.

D. Aeg
12 tundi, sellest 11 tundi õppetöö ja kontrolli läbiviimiseks ning 1 varutund.

E. Erisätted
1. Õpilased. Vrd kehtivaid väljaõppemäärusi.
2. Kontroll. Lõppkontroll tuleks läbi viia seoses liikumisega laskeväljale.
3. Varia.

O-i

o

Ainekava: "Puu lõhkamine"

Õppetund nr Teema
Aeg

Eesmärk

Kontroll

Viited

Märkused

1
60

Süüteli
kasutamine
ja initsieerimine

Tunni lõppedes peab sõdur olema
Praktiline
suuteline initsieerima ühe enda poolt
katse nr 1
ettevalmistatud ja moodustatud süüteli nii tavaliste tule- kui tormitikkudega. Sõdurile on eraldatud nuga,
tollipulk ja lõikamisalus. Tulemus on
rahuldav, kui valmistatud süüteli põlemisaeg ei erine nõutud põlemisajast
rohkem kui +/- 2 sekundit ja initsieerimiseks kulub vaid üks tuletikk.

"Demineerimistööde
kord
Kaitseväes"

Sisu:
- lõhketeenistusest
teavitamine,
- süüteli ülesehitus,
- süüteli ettevalmistamine ja moodustamine,
- süüteli initsieerimine,
- ohutusreeglid.

2
60

Tavalise
detonaatori
kasutamine,
paigaldamine ja
initsieerimine

Tunni lõppedes peab sõdur olema
suuteline initsieerima tavalise detonaatori, mille ta on ise süüteliga
ühendanud. Ühendamisel, milleks
kasutatakse minööritange või näpitsaid, tuleb demonstreerida laetud
detonaatori õiget käsitsemist ning
suuliselt seletada, kuidas detonaatorit hoida. Tulemus on rahuldav, kui:
- välja võetud detonaatorit kontrollitakse, seejuures hoitakse detonaatorist kinni võimalikult selle avatud
otsa poolt;
- detonaatori ühendamisel süüteliga
pööratakse see nii, et suletud ots
oleks kogu aeg vertikaalselt ülespoole ja 30 cm kehast eemal;

"Demineerimistööde
kord
Kaitseväes"

Sisu:
- detonaatori ülesehitus,
- detonaatori käsitsemine ja hoidmine,
- paigaldamine minööritangide või näpitsatega,
- ohutusreeglid.

Praktiline
katse nr 2

1E3

m

Ainekava: "Puu lõhkamine"
Õppetund nr Teema
Aeg

Eesmärk

2
(järg)

- paigaldamisel ei teki detonaatori
kesta mõrasid;
- initsieerimisel tekib detonatsioon.

3
120

Plastilise
lõhkelaengu
ettevalmistamine ja
initsieerimine, sh detoneeriva nööri
kasutamine

Tunni lõppedes peab sõdur olema
suuteline initsieerima ta enda poolt
ette valmistatud laengu kas detonaatori või (sõlmedega) detoneeriva
nööri abil. Laengu ettevalmistamiseks on sõdurile eraldatud minööritangid, näpitsad, rull isoleerpaela
ja nuga. Tulemus on rahuldav, kui:
- laenguga ühendatud detonaator
on kindlalt paigas,
- sõlmega initsieeritav detoneeriv
nöör on lisaks sõlmele varustatud lisalaenguga,
- süüteli pikkus on vähemalt 30 cm,
- sõltumata initsieerimise moodusest tekib täielik detonatsioon.

Kontroll

Viited

Märkused

Praktiline
katse nr 3

"Demineerimistööde
kord
Kaitseväes"

Sisu:
- detoneeriva
nööri ülesehitus,
- detoneeriva nööri
ettevamistamine
initsieerimiseks tavalise detonaatoriga,
- detoneeriva nööri
ettevalmistamine
initsieerimiseks
sõlme abil,
- ohutusreeglid,
- lõhkelaengute
initsieerimise
protseduurireeglid.

Ainekava: "Puu lõhkamine"
Õppetund nr Teema
Aeg

Eesmärk

Kontroll

Viited

Märkused

4
90

Puu lõhkamiseks
vajamineva
lõhkelaengu
väljaarvutamine

Tunni lõppedes peab sõdur olema
suuteline oma arvestuste kohaselt
määrama kindlaks laengu suuruse
5 talle määratud erineva läbimõõduga puu kohta ning välja tooma
kehtiva ohutuskauguse iga laengu
kohta. Tulemus on rahuldav, kui:
- arvestuslik laengute erinevus
näidislahendusest ei ole suurem
kui +/- 20 grammi,
- kõik esitatud ohutuskaugused
vastavad arvestuslikule
laengusuurusele.

Praktiline
katse nr 4

"Demineerimistööde
kord
Kaitseväes"

Sisu:
- puu läbimõõdu
väljaselgitamine,
- ohutuskauguste
väljaselgitamine.

5
210

Lõhkelaengute
valmistamine
ja paigaldamine ning
lõhkamise
teostamine

Tunni lõppedes peab sõdur koos paarilisega suutma süüdata lõhkelaengut,
mis on asetatud puu välisküljele,
arvestades nõutud langemise suunda.
Laeng tuleb arvutada, valmistada
ja paigaldada õppuri enese poolt,
selleks on talle eraldatud isoleerpael, sidumisnöör, süütel
(lahing- ja õppesüütel) ning ülejäänud süüte- ja lõhkevahendid.

Praktiline
katse nr 5

"Demineerimistööde
kord
Kaitseväes"

Sisu:
- laengu valmistamise
põhimõtted,
- laengu paigaldamine,
- langemise suuna
tagamiseks ettevõetavad abinõud,
- lõhkamise teostamise
protseduurireeglid.

Ainekava: "Puu lõhkamine"
• & .

Õppetund nr Teema
Aeg

Kontroll

Viited

Märkused

Praktiline
katse nr 5

"Demineerimistööde
kord
Kaitseväes"

Sisu:
- lõhkamise
ettevalmistamine,
- lõhkamise
teostamine.

Süütesüsteemiga varustatud laeng
valmistatakse inertsest õppematerjalist, initsieerimist demonstreeritakse päris süüteliga, mis on sama
pikk kui süütesüsteemi õppesüütel,
ilma et see oleks laenguga ühendatud. Tulemus on rahuldav, kui:
- laengu valmistamisel järgiti õpitud põhimõtteid,
- laeng ja objekt on omavahel
tihedalt ühendatud,
- laeng on paigaldatud, arvestades
nõutud suunda puu langetamisel,
- ebasümmeetrilise võra korral
võeti tarvitusele abinõud, et tagada
puu langemine nõutud suunas,
-järgiti lõhkamise teostamise protseduurireegleid.

5
Öärg)

6
120

Eesmärk

Tulemuse
kontroll

Tunni lõppedes peab sõdur olema
tõestanud, et ta on antud õppeaines
püstitatud eesmärgi saavutanud.

mam Üksuse korraldatud iseope
• Mis on üksuse korraldatud iseope
• Eelised
• Iseloomustus
• Läbiviimine
• Õppevahendite valik
• Toime
• Kokkuvõte
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Mis on üksuse korraldatud
iseõpe
Vastutus

Õppevormi üksuse korraldatud iseõpet tutvustati ülevaatlikult
3. peatükis, kuid siinkohal esitame selle põhjalikuma kirjelduse.
Iseõppe aluseks on mõttekäik, mille kohaselt peab iga kaitseväe
sõdur sõltumata vanusest ja auastmest tunnetama võimalikult
suurel määral vastutust omal initsiatiivil teadmiste ja oskuste
omandamise osas.
See tähendab, et selle õppevormiga pööratakse traditsioonilise
õpetamise asemel suuremat tähelepanu iseseisvale õppimisele.

Eelised

Motivatsioon

Iseõppel on kolm olulist eelist:
• see motiveerib õpilasi;
• võimaldab kasutada aega teiste õppeülesannetega tegelemiseks;
• annab väljaõppega tegelevatele allohvitseridele suurema võimaluse teiste ülesannetega tegelemiseks.
Mis puutub motivatsiooni loomisesse, siis on selle põhjuseks
eelkõige see, et õppurid vastutavad õppimise eest ise. Enamusele
inimestest mõjub vastutuse jagamine motiveerivalt ja pakub neile
väljakutset, kuid seejuures peab ülesanne olema saavutatav.
Seepärast peab üksus oma sõdurite huvi ja soovi iseseisva õppimise vastu toetama igapäevase ergutustöö ja julgustamisega ning
esitama järjest suuremaid nõudeid panuse, vastutuse ja initsiatiivi
osas. Samuti tuleb stimuleerida iseseisvust ja koostöövõimet.
Lisaks mainitule kogevad õppurid ka seda, et see meetod on
paindlik ja kooskõlas õppurite tavapäraste töötingimustega. Üldjuhul pooldavad õppurid vaba töövormi, kus nad saavad suurel
määral lähtuda omaenese soovidest ja vajadustest, seda nii individuaalselt kui kaasõppuritega koostööd tehes.
Ainetes, kus kasutatakse iseõppe vormi, jäetakse tihtipeale osa
õpetamisele planeeritud ajast vabaks, et sõdurid saaksid avaldada
soovi kasutada vabaks jäetud aega enese arendamiseks antud ainevaldkonnas. Iseõppe tulemusena võib praktilise õpetuse läbiviimisel osaliselt lähtuda sellest, et sõdurid on enne praktilise õppetöö
algust juba teatud teoreetilised teadmised omandanud ja sellele
lisaks on nad omandanud ka mõningad lihtsamad oskused.

Iseõppe materjalid on isejuhendavad ja harilikult on need koostatud programmõppe materjalidena. Iseõppe läbiviimine aitab kaasa
tulemusrikkale õppele ja ühtlustatud taseme loomisele, mis oleks
täiendõppe lähtealuseks. Vabaks jäänud õppeaega saab kasutada
ainetele, milles on täheldatud mahajäämust või kus soovitakse
tõsta vilumuse taset, nt üksuse väljaõpe. Kõigele lisaks läheb
iseõppe korraldamiseks tarvis väga väheste väljaõppeohvitseride
kaasabi ja seda väga vähesel määral. Nõudmisel läheb vaja
üksnes veidi tuge ja abi ning mõnel üksikul juhul ka kontrollimist, juhul kui ei teostata enesekontrolli.
Iseõppe materjali omandavad sõdurid iseseisvalt ja sel ajal saavad
väljaõppeohvitserid tegeleda muude oluliste ülesannetega, nt keerulisemate, üksuse väljaõppega seonduvate ülesannete ettevalmistamisega või enese juhiväljaõppega.
IseÕppega seonduva õpetuse eesmärgiks on oskuste ja teadmiste
omandamine. Hoiakud, nt vaim ja moraal, ei ole omandatavad
iseõppe abil, vaid neid edendatakse üksnes üksuse väljaõppega,
mille üheks integreeritud osaks on maastikuõppused ja mille ettevalmistusetapis teadvustatakse moraalsete tegurite esiletõstmise
osatähtsust.

Iseloomustus
Õppurid vastutavad iseseisvalt oma õppimise eest. Nad ei ole kellegi otsese juhtimise ega järelvalve all, vaid tegelevad ülesandega
iseseisvalt - kas üksi või väikses grupis. Lisaks ajale, mis on
õppeplaanis iseõppeks ette nähtud, kasutavad paljud õppurid
eneseharimiseks sageli ka osa oma vabast ajast.
Kogemused on näidanud, et paljudel juhtudel tekib õppurites nii
suur sisemine motivatsioon, et nad täiesti vabatahtlikult annavad
endast rohkem kui nõutud.
Seepärast on väljaõppeohvitseri ülesandeks peamiselt:
- valida välja need ained ja teemad, kus iseõpet kasutada;
- valida ja koostada iseõppe materjale;
- motiveerida õpilasi iseõppematerjale kasutama;
- tagada seda, et õppurid saavad õppe eesmärkidest aru ja
aktsepteerivad neid;
- jätta õppurid omapäi ja mitte osaleda iseõppe tegevuste läbiviimises, mida juhivad õppurid ise;
- vajadusel kontrollida õppurite iseõppe tulemusi.
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Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et iseõpe ei samastu järgnevateks tundideks vajaliku kodutööga. Õppurid omandavad teadmised iseseisvalt. Neid teemasid ei ole vaja enam eraldi õpetada.
Lõpuks on oluline rõhutada ka seda, et iseõppesse tuleks suhtuda
kui lisavõimalusse 3. peatükis kirjeldatud traditsiooniliste õppevormide ja -meetodite kõrval.
Iseõpe on "KV pedagoogiliste printsiipidega" heas kooskõlas.
Õppurid saavad vastutada ja tegutseda üsna avarates raamides,
millega arendatakse nende iseseisvust ja vastutustunnet oma ning
üksuse olukorra suhtes.

Iseõppe läbiviimine
Iseõpet saab läbi viia nt alljärgnevalt.
1. Otsusta, millist osa õppeainest oleks otstarbekas teostada iseõppena. Selleks võivad olla mitmed teadmisi puudutavad teemad üksikvõitleja õppes ja rida lihtsaid üksikvõitleja oskusi.
2. Püstita teemadele selged õppe-eesmärgid ja tutvusta neid
sõduritele põhjalikult. Eesmärgid peavad olema kindlasti
selgesti ja üheselt mõistetavad, nii et õppuritel enestel oleks
võimalik oma tulemusi enesekontrolli abil kontrollida. Jaga
õppuritele võimalikud kontrolltööd ja anna neile teada, kui
suur on eeldatav ajakulu.
3. Selgita välja, millised õppematerjalid ja -videod jms on olemas, mis kattuvad kas osaliselt või täies mahus õpetatavate
teemadega.
4. Algata iseõppematerjalide, plakatite, jooniste, helilintide või
videode loomine, mis täiendaksid olemasolevaid materjale.
5. Vii läbi sõdurite koondteavitamine, mis on iseõpe, millised on
oodatavad tulemused, miks kasutatakse iseõppe vormi jne.
6. Lisa iseõpe tunniplaani. Praktilistel põhjustel reserveeritakse
iseõppe tarvis sageli aeg päeva lõpus, kuid see ei peaks saama
harjumuseks.
7. Palu näha enesekontrolli tulemusi.
8. Integreeri omandatud üksikvõitleja oskused edasise väljaõppe
lähtealustesse ja teosta õppurite iseõppe tulemuste kontroll
tavapärase tulemuskontrolli käigus.

Õppevahendite valik
On ilmne, et õppematerjalide koostamisele tuleb seada väga
kõrged nõudmised.
Soovitada võib alljärgnevaid iseõppematerjale.

Olemasolevad programmõppe materjalid
Eesti Kaitseväes kasutatavate programmõppe materjalide - programmõppevihikute (PÕ) ja arvutipõhiste õppeprogrammide
(AÕP) - kohta saab teavet peastaabi väljaõppeosakonnast.

Iseõppe vihikud
Lisaks heakskiidetud materjalidele koostatakse ka väiksemahulisi
programmõppe sarnaseid jaotusmaterjale {händ out), mis on
instruktorite poolt eriotstarbel koostatud ja iseseisvaks tööks
mõeldud vihikud. Vihikute teemad on kitsalt piiritletud ja nende
koostamisel püütakse kasutada võimalikult palju pildimaterjali ja
jooniseid ning võimalikult vähe teksti. Vihikute soovituslik formaat on A5 ja lehekülgede arvuga ei tohiks liialdada.
Iseõppe vihikutele lisaks peaks õppuritele tagama varustatuse
vajamineva organisatoorse materjaliga (raadiod, kompass, kaitseseadmed massihävitusrelvade vastu jms). Vihikud on eriti sobivad teooria ja lihtsamate oskuste iseseisvaks omandamiseks.
Vihikute koostamise alusmaterjalina kasutatakse õpikuid ja
juhendeid, sõduri testvihikuid ning paljusid teisi põhimaterjale,
mida väljastab Maaväe Staabi väljaõppematerjalide ladu.

Tabelvarustus
Iseõppeks vajaminevat tabelvarustust on soovitatav üksuses jagada laenutamise teel, et sõduritel oleks võimalus laenata materjali
ilma taotluseta, lihtsalt allkirja alusel, ja seda nii teenistuse kui
vabal ajal.
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Pildid ja plakatid
Määrustest ja sõduri testvihikutest on võimalik õppeainet iseloomustavatest joonistest ja piltidest koopiaid teha, neid suurendada
ja nendele tekste lisada ning koostada sel moel väga häid ja
vaheldust pakkuvaid õppematerjale. Tegevuste ja reaktsioonide
(tunnussõnad jne) õppimisel võib plakatitele lisada helindeid.
Plakatid riputatakse ruumidesse, mida sõdurid kasutavad iseõppeks.

Kassetid
Kassetid on eriti sobilikud siis, kui sõduritel tuleb õppida nt
konkreetseid sõnalisi seoseid, nagu raadioprotseduurid või
foneetiline tähestik. Samuti võib instruktori lindistatud suulisi selgitusi ja võimalikke õpilastele suunatud küsimusi edukalt lisada
joonistele ning piltidele.

Õppevideod
Eesti Kaitseväes kasutatavate õppevideode kohta saab teavet
peastaabi väljaõppeosakonnast.

Lihtsad videolõigud
Lisaks heakskiidetud õppevideodele saab valmistada lihtsatest
tegevustest, mida sõduritele õpetada tahetakse, lühikesi videolõike. Sellisteks tegevusteks võivad olla näiteks relva laadimine
ja salve tühjendamine, laskepositsioonidele asumine, lahinguks
valmistumine jms.
Paljud õpetajad hoiduvad sellise õppematerjali loomisest, kuna
nad arvavad, et neil puudub videofilmide valmistamiseks vajaminev väljaõpe, et see on keeruline, et filmi tuleb pärast veel lõigata
jne.
Sellised kartused on alusetud. Paljud katsetused on tõestanud, et
vajalikud pildid on võimalik kaameraga "kinni püüda" väga lühikese ajaga ning samaaegselt on neile võimalik lisada suulisi selgitusi. Loomulikult kui on aega ja kui me tunneme, et saame
ülesandega hakkama, siis on võimalik valmistada väga ilusaid ja
kõrgel professionaalsel tasemel videoid, lisada neile tekste, muusikat ja heliefekte jms.

Seejuures tuleb aga meeles pidada, et kui sisu üldiselt on paigas,
siis lisaefektidega õpitu omandamise toime ei suurene.

Füüsilised raamid
Sõduritele peab võimaldama vaba juurdepääsu koosolekuruumidele ja abiruumidele ning tavalistele õppeklassidele ja mõningatele välirajatistele.
Lisaks mainitule tuleks rügemendi juurde sisse seada ka spetsiaalne "Iseõppe keskus", mis on sõdurite käsutuses. Selles keskuses võiks olla juurdepääs arvutitele, mille abil on oleks võimalik tegeleda arvutipõhiste õppeprogrammidega. Samuti peaks keskuses olema koht, kus vaadata õppevideoid.

Üksuse korraldatud iseõppe toime
Omandatud kogemused iseõppe ala on tõestanud, et antud õppevorm on väga motiveeriv ning õpitulemused on võrdsed tulemustega, mida saavutatakse traditsioonilise, õpetaja juhitud õpetamisega.
Kõnealune õppevorm motiveerib sõdureid nende igapäevases
õppes ja selle positiivne mõju kandub ka teistele teenistusvaldkondadele.
Muidugi nõuab vajalike õppe-eesmärkide ja -materjalide koostamine suuri ettevalmistusi, kuid selle aja saab edukalt kokku
hoida läbiviimise arvelt.
Siinkohal on otstarbekohane luua üksuse juurde väljatöötatud
õppematerjalide registreerimise ja säilitamise süsteem, nii et neid
oleks võimalik kasutada korduvalt.
Selleks et iseõppe toime oleks võimalikult suur, oleks hea luua
keskus, kus ööpäevaringselt on võimalik vaadata videoid ja kasutada arvuteid.
Töö-ja materjalimahukamate vahendite, nagu elektroonilised
õppeprogrammid ja õppevideod, kasutamine pole hädavajalik,
kuid nende kaasamine mõjub lisamotivatsioonina.
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4. peatüki kirjaliku testi
lahendused
Kirjalik test

1. Kas õpivaldkondade nimetusteks on:
käitumine, oskused ja hoiakud.

J Jah

[T| Ei

2. Kas "õppimise tingimustena" defineeritakse:
motivatsiooni ja tunnetust.

EJjah

• Ei

3. Taju ehk pertseptsioon on protsess, mis koosneb neljast
osast. Märgista need ristikesega.
Ärritus

fxj

Aisting

|T|

Küpsus
Elamus

\x\

Töötlemine

[x]

Tegevus
Motivatsioon

4. Märgi ristikesega need sõnad ja laused, mida peetakse
õppimist soodustavateks teguriteks.
Seostatus ja struktuursus

(TJ

Mälu ja unustamine
Teadmised oma saavutustest

\x}

Positiivne ülekanne

[x}

Õpetaja ja õppuri koostöö

(T)

Katsetamine
Tulemuse kontroll

•
LJ
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5. Märgi tähtedega A-F, kuidas esimese tulba mõisted on
seotud (sobivad) mõistete/joonistega teises tulbas.
Esimene tulp

Teine tulp
Vastus

Õppimine
Õppimiskõver

Õppimine taastamis-

B

läve abil

I

Unustamiskõver

C

Üleõppimine

D

Tasuja kiitus

E

Huvi

F

•

Taju
Püsiv käitumisvõime

m
®

muutumine
Väline motivatsioon

r^—

Sisemine motivatsioon
6. Märgi tähtedega A-D, kuidas esimese tulba mõisted on seotud (sobivad) teise tulba mõistete/väljenditega.
Esimene tulp

Teine tulp
Vastus

Eesmärgikirj eldus

A

Tingimused

B

Nõuded
Kriteeriumid

C
D

(ŠJ

0
0

•

£>

Käitumismõisted
Nõuded, tingimused,
kriteeriumid
Olud, mille raames
esitus teostatakse
Lähtekäitumine
Mõõdetavad
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7. Siin on esitatud õppetöö organisatoorsed vormid ja
õpetamismeetodid suvalises järjekorras.
Tee ristike õigesse lahtrisse.
^^^^Kategooriad
Objektid^"\^
Paarisõpe
Õppevestlus
Loeng
Individuaalõpe
Ülesandemeetod
Grupitöö
Võistlus
Programmõpe
Meeskonnaõpe
Üksuse korraldatud iseõpe

Õppetöö organisatoorne vorm

Õpetamismeetod

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

8. Tüüptund koosneb viiest faasist. Järjesta faasid järjekorranumbrite 1-5 abil.
Faasid
Järjestus
Kontroll
4
Tutvustus
1
Harjutamine
3
Kokkuvõte
5
Teema läbimine
2
9. Selleks et õppur omandaks materjali kõige tõhusamalt,
peab õpetaja mõjutama nii tema kuulmist kui nägemist
ning leidma talle ka tegevust. Pane nimetatud mõjutamisviisid tähtsusejärjekorda nii, et 1 tähistab kõige
tõhusamat, 2 sellest järgmist ja 3 kõige väiksema
tõhususega mõjutamisvõimalust.
Tähtsusjärjekord
Tegevus
3
Kuulmismeele mõjutamine
1
Mõjutamine tegevuse läbi
2
Nägemismeele mõjutamine
\

J

10. Kirjalikud testid jaotatakse subjektiivseteks ja objektiivseteks testideks. Lisa puuduv väljend.
a. Valikvastustega test on

objektiivne

b. Milline test on liigitustest?

test.

Objektiivne test

11. Kirjelda oma sõnadega, kuidas kaitseväes defineeritakse
õpetamist.
Organiseeritud koostöö õpetaja ja õppuri vahel ning
õppurite vahel, mille üldeesmärgiks on. et õppurid
saavutavad kehtestatud eesmärgid.

12. Õpetatu kontrollimiseks kasutatakse kolme kontrolliliiki.
Nimeta need.
1. Protsessi kontroll
2. Tulemuse kontroll
3. Eesmärgi kontroll
13. Paiguta käesoleva testi 12 esimest küsimust nende järjekorranumbri abil järgneva tabeli ridadele. Hinda iga
küsimust eraldi ja märgi lähtuvalt küsimuse klassifikatsioonist selle number tulba "Küsimuse nr" vastavale
reale.
Kategooria

Küsimuse nr

Lünktest

10

Järjestustest

8, 9

Subjektiivne test

11, 12

Kombineerimistest

5, 6

Valikvastustega test

3, 4

Jah/ei test

1,2

Liigitustest

7
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Sõnaseletusi
Sõnaseletused on kaasatud raamatusse eesmärgiga võimaldada
lugejail saada kiirelt teavet selliste sõnade tähendusest, mis:
- ei ole laialdaselt tuntud,
- peavad kindlasti olema üheselt mõistetavad,
- lähtuvalt kogemusest võivad olla erinevalt mõistetavad.
Kaldkirjaga on tähistatud sõnad, mille kohta on olemas eraldi
sõnaseletus.
Sulgudes esitatud lühendid sõnaseletuste järel tähistavad seda,
et antud seletused pärinevad järgmistest teostest.
• (JJV): FKOPUB PS. 180-3, "Juhtimine ja väljaõpe"
(Ledelse og Uddannelse, 1998).
• (PPSR): "Psühholoogia-pedagoogika sõnaraamat"
(Psykologisk-vaidagogisk Ordbog, Gyldendal, 1982).

Abivahend (õppevahend)
Spetsiaalselt valmistatud õppevahend, mis vahendusprotsessis lisandub õppematerjalile, tabelivarustusele ning õpperuumidele ja
-rajatistele koos nende varustusega. Abivahendid võib jagada
visuaalseteks, auditiivseteks ja audiovisuaalseteks abivahenditeks. Lisaks nimetatule on olemas veel selliseid abivahendeid,
nagu imitaator ja õppelaskemoon.
Sõnu "õppevahendid", "õppematerjalid" ja "abivahendid" kasutatakse tihtipeale sünonüümidena.

Ainekava
Ainekava on erialaõpetaja kirjalik plaan, kus ta kirjeldab, kuidas
ta on antud õppeaines ette valmistanud väljaõppe läbiviimise ja
kontrolli.
Ainekava koosneb tiitellehest, kus mh on esitatud aine üldeesmärk, eesmärk, sisu, aeg ja võimalikud kontrolli puudutavad eritingimused jms ning järgnevatel lehekülgedel on antud lühike
ülevaade õppeaine tundidest nende läbiviimise järjekorras.

Ajurünnak
Grupiviisiline probleemide lahendamise meetod, kus osalejad esitavad kõik oma ideed, mille abil lahendada üks konkreetselt piiritletud ülesanne.
Esimeses järgus esitatakse kriitikavabalt subjektiivseid ettepanekuid, mille hulgast tehakse järgmises tööjärgus kriitiline valik,
lähtudes sellest, kui olulise tähtsusega on antud ettepanek probleemi lahendamise seisukohalt. Ajurünnaku meetod annab grupitöös võimaluse loominguliseks mõtlemiseks (PPSR).

Aktiivsuspõhimõte
Sellest põhimõttest lähtuvalt antakse õppuritele ülesandeid, mis
eeldavad õppeaine omandamiseks/läbitöötamiseks õppurite
aktiveerimist.
Kõnealune põhimõte tugineb õppimisteooria sellele osale, mille
järgi läbi töötatud õppematerjal on kergemini õpitav ja jääb
paremini meelde kui materjal, millest õppur on vaid kuulnud või
mida talle on tutvustatud.
Aktiivsuspõhimõte on lähedalt seotud kogemuspõhimõttega.

Animatsioon
Joonistuste, väljalõigete jm filmimine, sh üksikkaadrite ülesvõtmise abil (joonisfilm).

Arvutipõhine ope
Arvutipõhine õpe on isejuhendav õppemeetod, kus kasutatakse
teabe vahendamiseks personaalarvutit. Arvutipõhine õpe sarnaneb
oma ülesehituselt programmõppega.

Assotsiatsioon
Seos, mis tekib erinevate elamuste kõrvutamisest või elamuse ja
reaktsiooni vahel, kus üks kutsub esile teise.
Õppimisega seonduvalt juurdeõpitud kalduvus teatud mõjutusele
vastata konkreetse reaktsiooniga (JJV).
Nt kuuldes kuupäeva 24. veebruar 1918, mõtleb enamik meist
Eesti Vabariigi sünnile.

Audiovisuaalsed abivahendid
Abivahendid, mis on suunatud nii kuulmis- kui nägemismeelele.

Auditiivsed abivahendid
Abivahendid, mis on suunatud vaid nägemismeelele.

Deduktiivne põhimõte
Õpetamispõhimõte, mispuhul kõigepealt tutvustatakse õppuritele
reeglit ja seejärel peavad nad suutma seda kasutada vajalikus olukorras, nt suutma seletada, kuidas kella pendlit reguleerida nii, et
saavutada teatud kindlat pendeldussagedust.
Vt ka induktiivset põhimõtet.

Diferentseeritud õpe
Erineva tasemega õppuritegruppidele suunatud eri raskusastmega
õpe, mis viiakse läbi üheaegselt. Sageli kasutatakse ka erinevaid
õppemeetodeid.

Eesmärgikirjeldus
Eesmärgikirjeldus on õpetaja sihi verbaalne väljendus, kirjeldades
õppurilt oodatavat lõppkäitumist.
Eesmärgikirjeldus on otstarbekohane ja teistele mõistetav vaid
juhul, kui õppuri lõppkäitumise kirjeldus on esitatud järgneva alajaotusena:
• nõuded õppurile läbiviidud väljaõppe lõppedes;
• tingimused, mille raames tuleb nõuetest kinni pidada;
• kriteeriumid, mis tuleb täita, et saavutada rahuldav tulemus
(JJV).
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Eesmärgikontroll
Eesmärgi kvaliteedi kontroll.
Eesmärgikontrolli käigus teostatakse eesmärgikirjelduse sisu ja
funktsiooni sisu võrdlus.
Sellega kindlustatakse eesmärgikirjelduses esitatud eeldatava
lõppkäitumise kattumine tegelike tööülesannetega, mida väljaõppe läbinud õppur peab oma funktsioonis täitma (JJV).
Vt ka kontrolli ja lõppkäitumist.

(Väljaõppe) eesmärk
Eesmärk tuleneb üldeesmärgist. Eesmärk väljendab selgelt ja
üheselt mõistetavalt, milleks peavad õppurid olema suutelised
väljaõppe lõppedes.
Väljaõppe läbiviimise ettevalmistamisel juhindutakse eesmärgist,
mis loob aluse väljaõppe kontrolliks. Väljaõppe eesmärk koosneb
nõuetest, tingimustest ja kriteeriumidest (JJV).
Eesmärke, mida kirjeldatakse nõuete, tingimuste ja kriteeriumide
abil, nimetatakse eesmärgikirjeldusteks.

Elektroonilistel sidevahenditel põhinev kaugõpe
Kaugõppemeetod, meenutab põhimõtteliselt kirjakooliõpet, ainult
et teavet, ülesandeid jms ei saadeta mitte kirja teel, vaid õppurid
ja õpetaja suhtlevad ning arutlevad elektrooniliste kommunikatsioonivahendite vahendusel, nagu arvuti, telefaks, telefon ja
videokonverentsiaparatuur.
Seejuures ei pruugi õppetöö alati olla korraldatud individuaalõppena.

Enesekontroll
Kontroll, mida teostavad õpetatavad (õppurid) või milles nad
osalevad, selleks et hinnata õppeprotsessi ja tulemust.
Vt ka võõrkontrolli ja kontrolli.

Enesevastandamine
Enesevastandamine põhineb sellel, et inimene, nähes oma käitumist videolindilt, ise tunnistab oma tugevaid ja nõrku külgi.
Enese vigade äratundmisel tekib automaatselt vajadus ebasoovitavat käitumist korrigeerida. Seega on inimene motiveeritud ja avatud ettepanekutele, mis aitavad kaasa soovitud muutuste teostamisele. Siinkohal on oluline "uue" käitumisega täielikult nõustuda.
Kaitseväes kasutatakse spetsiaalselt kaitseväe tarvis välja töötatud
enesevastandamismeetodit, seda mh ka instruktorite väljaõppes.

Ettevalmistus
Sisu ja struktuuri valimine (struktureerimine).
See määrab ära sihipärase pedagoogilise suhestatuse ja järjekorra,
kuna õppematerjal jaotatakse sobivatesse osadesse (järjestamine).
Samuti valitakse vahendid ja meetodid.
Soovitatav detailsusaste määrab ära ettevalmistuste edasise käigu,
mil koostatakse õpetamise läbiviimise plaanid, nt ainekava ja
plaankonspekt (JJV).
Vt ka järjestamist ja struktureerimist.

Erialaõpetaja
Vt õpetajat.

Faktilised teadmised
Faktilised ehk faktiteadmised on teadmised konkreetsetest tõsiasjadest ja mõistetest.

Formaalne põhimõte
Opetamispõhimõte, kus õppeolukorra töövorm ei kattu tegeliku
tööolukorraga, kus õppuril tuleb õpitut kasutada.
Näiteks on vaenlase lahingutehnika tundmaõppimine üks selline
õppeaine.
Vt ka funktsionaalsuse põhimõtet.

Funktsionaalsuse printsiip
Opetamispõhimõte, kus Õppuri töövorm oppesituatsioonis ja õpitu
tegelikul kasutamisel rakendatav töövorm on otseses kattuvuses.
Üheks näiteks selle kohta on autosõiduõpe.
Vt ka. formaalset printsiipi.

Funktsioon
Tähistab antud raamatus spetsiifilist töövaldkonda, tööd või
ametikohta, mis on selgelt eristatud teistest
organisatsiooni/ettevõtte funktsioonidest (JJV).

Funktsioonianalüüs
Protsess, kus selgitatakse välja kõik teatud funktsiooniga seonduvad tööülesanded.
Analüüsi käigus valmivat tulemust nimetatakse funktsioonikirjelduseks (JJV).
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Hindamine
Absoluutne hinnang
Kasutatakse seoses hinnete panemisega. Hindamisel lähtutakse
õppuri esitusest ja seda võrreldakse üheselt mõistetava kriteeriumiga, mis võis olla kirjeldatud õppe-eesmärgis.
Suhteline hinnang
Hindamine, kus õppuri esitust võrreldakse suure hulga teiste õppurite keskmise tulemusega ja hinne määratakse suhestatuna sellega.
See võib tekitada probleeme ühe õppeasutuse, klassi või aastakäigu hinnete võrdlemisel teiste õppeasutuste jne tulemustega.
Absoluutset hinnangut püütakse kasutada kõikjal, kus see võimalik on (JJV).

Hinne
Kasutatakse tulemuse ja eesmärgi võrdluse väljendusena {tulemuse kontroll).
Enamjaolt kasutatakse hindamisskaalat, mis on eriotstarbeliste
väljendite või numbriliste näitude kogum, mis kirjeldab väljaõppe
tulemuse kvaliteeti.

Hoiak
Hoiakut võib mõista hinnanguna käsitletavale teemale. "Teemaks" võivad olla teised inimesed, tegevused, sündmused, poliitikud jne ehk siis kõik, mida saab hinnata. Hoiak võib olla nii positiivne kui negatiivne ja suurema või väiksema emotsionaalse
värvinguga. Loomulikult on olemas teemad, mille suhtes meil ei
ole oma hoiakut - me jääme neutraalseks ehk erapooletuks (JJV).
Selles teoses kasutatakse antud mõistet peamiselt seoses õpivaldkonnaga "hoiakud".

Imitaator
Aparaat või aparatuur, mis tekitab inimese jaoks nii tõetruu olukorra kui vähegi võimalik. Nt lennu- või sõiduimitaator. Imitaatoreid kasutatakse väljaõppes väga laialdaselt.

Induktiivne põhimõte
Õpetamise põhimõte, kus õppurile tutvustatakse erinevaid olukordi ja järelduste tegemisel leiavad nad ise selle seaduspärasuse,
mis neis olukordades kehtis, nt kellapendli võnkeperiood on seda
pikem, mida pikem on pendli hoob.
Vt ka deduktiivset põhOimõtet.

Instruktor
Vt õpetajat.

Integreeritud õpe
Õppe organisatoorne vorm, mille puhul eiratakse sõjalise väljaõppe traditsioonilist korraldust, kus õpe jaguneb sõduri väljaõppeks ja üksuse väljaõppeks. Väljaõpet korraldatakse interdistsiplinaarselt, st et sõduri baaskursuse õppeained - või osa neist kaasatakse (integreeritakse) üksuse väljaõppesse. Seetõttu tuleb
üksuse väljaõpet alustada väljaõppe protsessi küllaltki varases
järgus.

Iseseisvus
Käesolevas õpikus väljendab iseseisvus õppuri "isekäivitumist",
st et õppur ise on algataja ja teeb ettepanekuid õppetöö tegevuste
ettevalmistuse ja läbiviimise kohta. Iseseisvate õppurite töötulemused on parimad, kui neil võimaldatakse töötada suhteliselt
avarates raamides. Nad on kvaliteediteadlikud ja võimelised ise
end kontrollima.
Vähem iseseisvaid õppureid tuleb õpetajal mainitud valdkondades seevastu palju suuremal määral suunata.

(Õppe sisu) järjestamine ehk sekvents
Kogu loogiliselt järjestatud sisu jaotatuna õppimiseks sobivaisse
osadesse (järkudesse) ja järjestusse.
Vt ka struktureerimist.

Koostöö
Osalejate ühised jõupingutused selleks, et lahendada püstitatud
ülesanne.

Kaugõpe
Kaugõppe all mõistetakse õpet, kus õpetaja ja õppurid on üksteisest lahus ruumiliselt ja ajaliselt või ainult ruumiliselt.
Kaitsejõudude kaugõppemeetodid:
• kiriõpe,
• elektrooniliste kommunikatsioonivahendite põhine kaugõpe,
• telefonikonverents,
• videokonverents,
• programmõpe,
• arvutipõhine õpe.
Neist kaks viimast on isejuhendavad õppemeetodid.
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Kiriõpe
Kiriõpe on kaugõppevorm, kus koostöö õpetaja ja õppuri vahel
toimub kirja teel (tavaliste postisaadetiste abil).
Õpetamine toimub sel moel, et õppur saab rea õppesaadetisi, mis
sisaldavad teavet õpitava teema kohta, ja ühe või mitu ülesannet,
mille lahendamiseks võib olla lisatud mitmesuguseid õppevahendeid. Õppur lahendab ülesanded ja saadab need õpetajale parandada. Parandatud ülesanded saadetakse tagasi koos õpetaja kirjalike kommentaaridega. Koos parandustega saab õppur uue kirja.

Kogemuspõhimõte
Antud põhimõte on seotud aktiivsuspõhimõttega.
Kogemuspõhimõte seisneb tegevuste loomises, milles õppurid
võimalikult suurel määral ise kogemusi koguvad. Kogemuspõhimõte on otseselt seotud õppimise mõiste definitsiooniga (vt seda).
Ühesõnaga, siinjuures on tähtis pakkuda õppurile mitmesuguseid
uusi elamusi, mis tuleb läbi töötada, ja mille abil õppurid eraldavad õpitava.

Kombineeritud teadmised
Vt ühitatud teadmisi.

Kommunikatsioon
Kommunikatsioon tähendab, et midagi teatatakse või jagatakse
teistega: elamused, mõtted, tegevused, hinnangud jne.
Sotsiaalpsühholoogias kirjeldatakse kommunikatsiooni sageli kui
protsessi, kus teadmised, arvamused, suhtumised ja emotsionaalsed reaktsioonid antakse edasi ühelt indiviidilt või grupilt (saatjalt) teistele indiviididele või gruppidele (vastuvõtjale) (JJV).

(Väljaõppe) kontroll
Väljaõppekontrolli tähenduses võib mõiste jagada kolmeks kontrolli liigiks:
• protsessi kontroll,
• tulemuse kontroll,
• eesmärgi kontroll,
kusjuures kontrolli üldeesmärk on kasutatav kriteeriumina.
Kriteeriumi abil, mis määratleb kontrolli läbiviija, eristatakse
kahte kontrolli vormi:
• enesekontroll,
• võõrkontroll.
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Kordustund
Õppetund, mis on koostatud lähtuvalt tüüptunni struktuurist ja
sisust. Kordustunniga tuletatakse lühidalt meelde eelnevalt läbitud õppematerjali.

Küpsus
Käesolevas õpikus tähendab küpsus seda, et õppurid on jõudnud
oma arengus staadiumisse, kus nende käitumist iseloomustab
mõistlikkus ja mõtiskelu ning võime teistega koostööd tehes ja
suheldes aidata kaasa õppe-eesmärkide, sisu, struktuuri ja kontrolliga seonduvate otsuste tegemisele - seda ka kaugeleulatuvas
plaanis.
Ebaküpsed õppurid näitavad seevastu üles impulsiivsemat käitumist, mida ei iseloomusta mõistlikkus, rääkimata soovist või võimest teha teistega koostööd õppega seotud otsuste vallas. Sageli
mõjutab ebaküpsete õppurite käitumist soov koheselt rahuldada
isiklikke ja pahatihti lühiajalisi vajadusi, arvestamata seejuures
end ümbritsevat maailma.
Vt ka küpsemist.

Küpsemine
Omaduste järkjärguline areng, mis tuleneb pärilikkusest. Kehalised küpsemis-ja kasvuprotsessid ei sõltu üldiselt keskkonnast ja
ilmutavad end indiviidi püsiva muutumise näol, nagu see nt esineb seoses puberteediea saabumisega. Selliseid pidevaid muutusi
ei saa pidada õppimiseks (JJV).
Vt ka küpsust.

(Õppe) korraldamine
Nende jõupingutuste väljendus, mida õpetaja teeb selleks, et
pidada kinni õppe läbiviimise plaanist.
Seoses õpiraskuste, puuduliku tunnustamise, materjalist kõrvalekaldumise või ootamatult paljude küsimustega võib alati
tekkida ootamatuid olukordi.
Seda laadi raskused on ületatavad nt seeläbi, et õpetaja:
- muudab tunniplaani,
- korrigeerib näidete arvu,
-jätab mõne ülesande vahele,
- ületab õpiraskused täiendavate seletuste/abivahendite abil,
- arutelu lõppedes klassis tõmbab "otsad kokku",
-jätkab plaanikohast õpetamist, kui õppeprotsess on vahepeal
ettevalmistatud teelt kõrvale kaldunud.
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Kriteerium
Kasutatakse eesmärgikirjeldustes, et kirjeldada minimaalseid esitusi, mida õppur peab sooritama, et vastata eesmärgikirjelduses
esitatud nõuetele.
Vt ka eesmärki ja eesmärgikirjeldust.

Käitumine
Indiviidi organiseeritud aktiivsus ümbritseva suhtes.
Indiviidi liigutuste (tegevuste) kogum, sh miimika, žestid ja
keelelised väljendid, millega soovitakse saavutada konkreetne
eesmärk.

L

Läbiviimine
Õppetöö läbiviimise all mõistetakse planeeritud ja ettevalmistatud
tegevuste teostamist õpetaja ja õppurite poolt.
Õppetöö läbiviimine sisaldab erinevate:
• õpetamispõhimõtete,
• õppetöö organisatoorsete vormide,
• õpetamismeetodite
kasutamist/varieerimist.
Lisaks tuleb õpetajal järgida veel tervet rida reegleid, mis hõlmavad:
• õppurite paigutamist,
• õpetamistehnikat,
• õppevahendite kasutamist.

Lähtekäitumine
Käitumine, mis on õppurile omane enne õpetamise algust.
Vt ka lõppkäitumist.

Lõppkäitumine
Õppuri käitumine väljaõppe lõppedes (JJV).
Vt ka lähtekäitumist ja eesmärgikirjeldust.

JVJ

Mikrokliima (sotsiaalne)
Õpetamisega seonduvalt on tegu õpetaja ja õppurite vahel või
õppurite vahel valitsevat üldist meeleolu või atmosfääri kirjeldava väljendiga.

Mnemotehnika
Mälutehnika, mille abil salvestatakse teadmisi mällu, kasutades
selleks spetsiifilisi seoseid.

Nt eesti keele nelja viimase käände meeldejätmiseks võib kasutada sõnakombinatsiooni "nina taga" ehk rajav kääne (kelleni?),
olev kääne (kellena?), ilmaütlev kääne (kelleta?), kaasaütlev
kääne (kellega?).

Motiiv
Ajend, st teadlik või alateadlik põhjus, mis paneb indiviidi "liikuma", tegutsema, muljet avaldama, muutuma tähelepanelikuks jne
(JJV).

Motivatsioon
Tegutsemismotiivide, vajaduste ja ajendite ühisnimetaja.
Kasutatakse sageli vajaduse sünonüümina.
Motiveeritud indiviid on tavaliselt ärksamas olekus, mis paneb ta
liikuma, tegutsema, muljet avaldama, muutuma tähelepanelikuks
jne, sest motiivid on need liikumapanevad jõud, mis mõjutavad
inimest, pannes ta teatud kindlal moel käituma.
Eristatakse välist ja sisemist motivatsiooni.

Mälu
Mäletamine, õppimise tulemus, mida saab tõendada varem õpitu
äratundmise, meenutamise või taasesitamise läbi (JJV).
Vt ka unustamist.

Nõue
Kasutatakse eesmärgikirjeldustes selgitamaks, milline peab olema
õppuri eeldatav lõppkäitumine väljaõppe lõppedes.
Vt eesmärki ja eesmärgikirjeldust.

Oskus
Tegevuste süsteemne kogum, mis sisaldab suuremal või väiksemal määral muskulaarset tööd (koordinatsiooni), varieerudes
motoorsetest tegevustest, nagu uisutamine, pallimäng, tööriistade
kasutamine, vähem motoorseteni, nt lugemine, kirjutamine, ülesannete lahendamine "peast".
Teiste sõnadega võib mõistet lahti seletada sel moel, et ollakse
võimeline teostama teatud toiminguid, ilma selle üle pikemalt
juurdlemata.

(Õppetöö) organiseerimine
Vt õppetöö organisatoorseid vorme.
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Pedagoogilised printsiibid
"KV pedagoogilised printsiibid" (KPP) põhinevad järgmisel
kolmel põhiprintsiibil: motivatsioon, koostöö ja süsteemsus.
Süsteemsuse põhiprintsiip jaotub omakorda väljaõppe planeerimise, ettevalmistuse, läbiviimise ja kontrolli printsiipideks.
Kaitseväe väljaõppe tehnoloogiline mudel (vrd lisa A) kirjeldab
piltlikult mh KPP süsteemsust.

Plaankonspekt
Õpetaja kirjalik plaan selle kohta, kuidas ta tahab tunni eesmärki
saavutada.

(Väljaõppe) planeerimine
Planeerimise all peetakse silmas protsessi, kus planeerija analüüsib teatud funktsiooni tööülesandeid ja võrdleb neid õppuri üldiste
ja spetsiifiliste eeldustega. Planeerimine sisaldab järgmisi faktoreid: funktsioonianalüüs, funktsioonikirjeldus, õppuri eeldused,
väljaõppevajaduse määramine ja eesmärgikirjelduse koostamine.
Planeerimine on lõpetatud, kui eesmärgikirjeldus on koostatud
(JJV).
Vt ka ettevalmistamist.

Praktiline katse
Praktilise tegevuse kontrollimine, mille käigus tuleb õppuritel
demonstreerida üht või mitut oskust, nt relva käsitsemist või
olukorra mõistmist ja sellekohast käitumist.

Programmõpe
Programmõppe all mõistetakse "isejuhendavat õppemeetodit,
mida iseloomustavad järgmised omadused:
• õppematerjali ülesehitus on süsteemne,
• programm sisaldab tagasisidet,
• õppematerjal on õppurite peal järeleproovitud ja õppe kasutegur on eelnevalt teada."
Programmõpe on isejuhendav, kuna õpet saab läbi viia ilma õpetaja vahetu osaluseta.

Protseduurilised teadmised
Protseduurilised teadmised ehk protseduuriteadmised on sügavamad ja keerulisemad teadmised mingist teema valdkonnast kui
faktilised teadmised. Protseduuriteadmised on kombinatsioon
ülesannete lahendamisel kogutud teabeosadest.

Protseduuriteadmiste tähtsaima osa moodustavad reeglid. Neid
iseloomustatakse sageli eelduse-tegevuse seoses. Eelduse asemel
võib siinkohal kasutada sidesõna "kui" ja tegevuse asemel sõna
"siis", nagu on tehtud alljärgnevates näidetes.
"Kui meil on tarvis välja selgitada, kas inimene on teadvusetus
olekus, siis püüa selle inimesega rääkida, raputa teda ja näpista
kõrvalesta."
Protseduurilised teadmised lähevad sujuvalt üle õpivaldkonnaks
oskused. Siinkohal on tegemist õpituga, mis vastab küsimusele
"kuidas?".

Protsessi kontroll
Väljaõppe protsessi kontroll. Protsessi kontrolli käigus võrreldakse ettevalmistatud tegevusi tunni läbiviimisel asetleidvate
tegevustega.
Kontrollimisel ei täheldata üksnes, kas tegevused teostatakse,
vaid vaadeldakse ka nende kvaliteeti. Seepärast hõlmab kontroll
sellised valdkondi, nagu koostöö, vahendid ja meetodid,
füüsilised raamid ja aeg.
Vt ka kontrolli.

(Väljaõppe) revideerimine
Väljaõppe korrastamine ja kohandamine. Revideerimist
teostatakse protsessi kontrolli, tulemuse kontrolli ja eesmärgi
kontrolli alusel (JJV).

Struktureerimine (struktuursus)
Struktureerimine kätkeb endas õppematerjali jaotamist loogilisse
struktuuri, peegeldades selle "seesmist seotust".
Materjal koosneb üksikosadest, mis on teineteisega tähenduslikult
või funktsionaalselt seotud.
Õppematerjal, mis on struktureeritud, loob õppurile korrapärase
süsteemi, mis soodustab õppimist, kuna selgelt on aru saada, "mis
viib milleni".
Vt Va järjestamist.

Säilituskõver
Kui õppimine mingis punktis katkestatakse, kahaneb õppimise
tulemus (omandatu) märgatavalt vahetult pärast õppimise
katkestamist.
Õpitu ununeb ja unustamine vähendab järsult õpitu hulka, kuid
ajajooksul säilituskõvera langus vaibub ja stabiliseerub, nii et osa
õpitust säilib. Vt ka unustamist.
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Sünergia
Sünergia väljendab efekti, mis saavutatakse erinevate faktorite
või jõudude koostoimel, mis mõjuvad üksteist võimendavalt.

X

Taastamislävi
Punkt õppimisprotsessis, kus õppematerjal on omandatud nii
hästi, et seda on esmakordselt võimalik õppesituatsioonis esitada/sooritada (vallata).
Vt ka üleõppimist.

Tagasiside
Tagasiside ehk feedback kommunikatsiooniaktis tähendab vastuvõtja reageerimist saatja sõnumile. Saatja võtab seejuures vastu
teavet selle kohta, kuidas sõnumist aru saadi, ning tal on võimalus seda korrigeerida.

Taju
Protsess, millega kogetakse ümbruskonnast saadud mõjutusi.
Tajumise protsessi võib jaotada neljaks osaks: ärritus, aisting,
töötlemine ja elamus (JJV).

Taksonoomia
Süstematiseerimine, kategooriatesse jaotamine. Kasutatakse nt
väljaõppe-eesmärgi klassifitseerimisel, millega saadakse üheselt
mõistetav sõnastus selle kohta, kui suur peab õppimise määr (õpitase) olema.

Teadmine
Teadmine on tõdemine (see, mida me teame ja mäletame), mida
saab väljendada või tegevusse üle kanda. Teadmisi omandatakse
kas läbi isiklike kogemuste või saadakse teistelt inimestelt nt
seoses õpetamise või õppimisega (JJV).
Vt ka faktilisi teadmisi, õpivaldkondi, ühitatud teadmisi ja protseduurilist teadmisi.

Tegevus (õppes)
Õppetööga seoses tuleb eristada:
- füüsilist tegevust, mis väljendub konkreetses praktilises
toimingus, ja
- vaimset tegevust, mis väljendub mõttetöös.

Tervikupõhimõte
Õpetamispõhimõte, kus õpetamine on ette valmistatud nii, et
õppurid saavad võimalikult kiiresti aru, et õpitav materjal on
mõtestatud tervik, ja loovad nii enesele ülevaatliku tervikpildi.
Seejärel asutakse käsitlema terviku üksikelemente.

Testid
Teste kasutatakse tulemuskontrolli läbiviimiseks, mida
teostatakse kolmes faasis:
• testi tegevuste käivitamine,
• osalejate tegevuste registreerimine,
• tegevuste kvaliteedi hindamine.

Tingimus
Vt eesmärki ja eesmärgikirjeldust.

Treeningtund
Treeningtund koostatakse lähtuvalt tüüptunnist. Treeningtunnis,
kus põhirõhk on harjutustel, kordavad õppurid eelnevalt õpitut, et
tekitada harjumust.

Tulemuse kontroll
Tegeliku väljaõppetulemuse ja eeldatava tulemuse (eesmärgi)
võrdlus (JJV).

Tüüptund
Tüüptund on süstemaatilise ülesehitusega ja jaguneb 5 alaetappi:
tutvustamine, teema läbimine, harjutamine, kontroll ja lõpetamine.
Vt ka kordustundi ja treeningtundi.

Unustamine
Saavutatud õppimise toime väheneb ajajooksul. Õpitu hulk
väheneb unustatava võrra, alles jääb mäletatav või säiliv osa õpitust (JJV).
Vt ka mälu.

Vajadus
Nende jõudude koondnimetus, mis määravad ära indiviidi käitumise (JJV).
Vt motivatsiooni.
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Võõrkontroll
Kontrolli teostamine õpetaja või mõne teise isiku poolt, kes ei
kuulu õppurite hulka, et hinnata väljaõppe protsessi, tulemust ja
eesmärgi saavutamist.
Vt ka enesekontrolli ja kontrolli.

Väljaõpe
Õppimine, mille eesmärgiks on saavutada kvalifikatsioon teatud
kindlas valdkonnas.
Väljaõppe mõistet kasutatakse erinevates seostes: koolihariduses,
ajateenijate ettevalmistuses, kutsehariduses jne.
Sellises laiemas mõistes tähendab väljaõpe "aktiveerimisprogrammi", mis kirjeldab väljaõppe protsessi kas vähem või rohkem põhjalikult. Mõistet iseloomustab ka see, et kui Õpetatav oma eesmärgi saavutab, siis on ta sellega saavutanud teatud staatuse.
Seega võib väljaõpet lühidalt defineerida järgmiselt:
"Õppimine, mille eesmärgiks on saavutada kvalifikatsioon teatud
kindlas valdkonnas" (JJV).

Välj aõppekontroll
Vt (väljaõppe) kontrolli.

VäljaÕppematerjalide ladu
Ladu juhib eriväljaõppe saanud personal, kes abistab:
• nõustamisega,
• abivahendite hankimise ja valmistamisega,
• varustamisel väljaõppevahenditega jms.

Väljaõppe tehnoloogia
Personali väljaõppes kasutatavate süsteemide, tehnika ja vahendite arendamine, kasutamine, hindamine ja suunamine, et saavutada konkreetse funktsiooni täitmiseks vajalikku standardit (JJV).
Väljaõppe tehnoloogia on seega väljaõppe süstemaatilise planeerimise, ettevalmistuse, läbiviimise ja kontrolli meetod, sisaldades
tervet rida tegureid, mis on sobitatud kaitseväe väljaõppe
tehnoloogilisse mudelisse (vt lisa C).

Õpetaja
Kaitseväes on õpetajateks (vrd esitatud kriteeriume):
• aineõpetaja, kellel on erialased teadmised ja vajalikud oskused
antud õppeaines ning vastavad hoiakud. Samuti peab ta olema
suuteline etteantud üldeesmärgi alusel planeerima, ette valmis-

294
tarna, läbi viima ja kontrollima ühe aine või ainetegrupi õpet;
• instruktor, kellel on teatud tunni läbiviimiseks vajalikud erialased teadmised, oskused ja vastavad hoiakud. Samuti peab ta
olema suuteline etteantud eesmärgikirjelduse alusel ette valmistama, läbi viima ja kontrollima ühe tunni või mitme järjestikuse tunni õpet.
Õpetaja nimetust kasutatakse sageli aineõpetaja nimetuse lühendatud variandina.
Õpetaja funktsioon ei ole seotud teatud aukraadidega.

Õpetamine, õpe
Organiseeritud koostöö õpetaja ja õppuri vahel ning õppurite
omavaheline koostöö, mille üldeesmärgiks on, et õppurid saavutaksid kehtestatud õpieesmärgid.

Õpetamismeetodid ehk Õppemeetodid
Meetodid, mida kasutatakse õpetamise läbiviimisel, et edastada
õppeaine sisu igale õppurile.
Kaitseväes eristatakse alljärgnevaid õpetamismeetodeid:
• loeng,
• õppevestlus (suunatud arutelu),
• drillimeetod,
• võistlus,
• grupitöö,
• ülesandemeetod,
• situatsiooniõpe,
• kaugõpe,
• enesevastandamismeetod.

Õpetamispõhimõtted
Õpetamispõhimõtted koosnevad reast üldkehtivatest ja üldistest,
õpetamist puudutavatest tähelepanekutest, mille kasutamine kindlustab õppe tulemuslikkuse ja seda ainevaldkonnast sõltumata.
Opetamispõhimõtteid on väga palju, kuid kaitseväes on õpetajale
eriti olulised järgmised põhimõtted:
• tervikupõhimõte,
• aktiivsuspõhimote,
• kogemuspõhimõte,
• funktsionaalne põhimõte.
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Õpiprotsess
Enamus õpiprotsesse on näidanud, et protsessi alguses teevad
õppurid suuri edusamme, kuid sellele järgneb periood, mille
jooksul on areng minimaalne või täiesti olematu. Kui seda
iseloomustada nn õpikõvera abil, siis näeme, et kõver kujutab
endast platood, mis hakkab teatud kohasuuesti tõusma, moodustades peatselt uue platoo jne.
Vt ka õppimist, õppimisviise ja õppimisvaldkondi.
Opivaldkonnad
Õppetöö tulemuseks olevad muutused käitumises võivad esineda
kolmes eri valdkonnas.
Sageli kasutatav ja lihtne jaotus opereerib järgmiste õpivaldkondadega:
• teadmised,
• oskused,
• hoiakud.
Vt ka õppimist, õppeprotsessi ja õppevorme.

Õppematerjal
Sisaldab neid teadmisi, mis on vajalikud teatud töö teostamiseks
või ülesande lahendamiseks, mille poole väljaõpe püüdleb.
Õppematerjaliks võivad olla õpikud, konspektid, määrused ja
töövihikud jne, pildid ja tabelid, heli-ja videosalvestised ning
samuti võivad selleks olla õpetaja teadmised.

Õppetöö organisatoorsed vormid
Väljend, mis kirjeldab moodust, kuidas õpetaja ja õppuri vaheline
koostöö on korraldatud. Siinkohal tuleb eristada järgmisi organisatoorseid vorme:
• üksuse korraldatud iseõpe (iseõpe),
• rühmaõpe,
• paarisõpe,
• individuaalõpe,
• integreeritud õpe.
Vt ka õppemeetodeid.

Õppevahendid
Siinkohal peetakse silmas üldiselt vahendeid, mida kasutatakse
õppetöö käigus õpetaja ja õppuri vahelises koostöös, et seletada
õppurile antud õppeainet.

Õppematerjalid (õpikud ja määrused jms), tabelivarustus ja õppetööks vajalikud füüsilised raamid kannavad loomulikult sama
üldeesmärki ning need on õpetajal tavaliselt juba eelnevalt olemas. Lisaks kasutatakse ka eriotstarbelisi õppevahendeid või abivahendeid. Vt abivahendeid.

Õppimine
Isikliku kogemuse vahendusel kujunevad püsivad muutused käitumisvõimes. Isiklike kogemuste all peetakse silmas "elamusi",
mis saadakse nt seoses meelte mõjutamise ja/või "seesmiste"
läbielamistega ajus aset leidvate mentaalsete protsesside (mõttetegevuse) tulemusel.
Vt ka õppeprotsessi, õppevorme ja õpivaldkondi.

Õppimisviisid
Õppimise ajenditest ülevaate saamiseks on õppimine jaotatud
erinevateks õppimisviisideks.
Õppeviisid jagunevad järgmisteks alagruppideks:
• õppimine katse-eksitusmeetodil,
• õppimine avastuse kaudu.
Üleminek ühest alagrupist teise on siiski üsna sujuv.
Vt ka õppimist, õpiprotsessi ja õpivaldkondi.

Õppurite eeldused
Õppuri eelduste väljaselgitamine enne õpetamise algust. Eeldused
võivad olla üldist laadi, nagu intelligents, füüsis ja psüühika jm.
Lisaks nimetatuile võib olla sõltuvalt väljaõppe teemast vajalik
arvestada spetsiifiliste erialaste eeldustega.

Ühitatud teadmised
Ühitatud teadmiste all mõistetakse teadmisi mingist konkreetsest
teemast, kusjuures sellised teadmised on põhjalikumad kui faktilised ja protseduurilised teadmised (vt neid).
Nimetus "ühitatud teadmised" või "kombineerivad (ehk kombineeritud) teadmised" tuleneb sellest, et seda laadi teadmisi saab kontekstist välja tõsta, üle kanda, kombineerida, seostada ning kasutada teistes olukordades kui Õppimise ajal tutvustatud olukorrad.
Teisisõnu, tegemist on õpituga, mis vastab küsimustele "miks ja
milleks".
Ühitatud teadmiste näitena võib tuua järgmise olukorra. Kui
sõdur on lasketeooria tunnis õppinud helikiirust, siis saab ta
laskmisel kasutada neid teadmisi, et lasusähvatuse järgi selgitada
välja relva kaugus.
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Üksuse korraldatud iseõpe (iseõpe)
Antud õppetöö organisatoorse vormi, üksuse korraldatud iseõppe
lühendatud nimetuseks on "iseõpe".
Nagu nimetus ise ütleb, vastutab üksus õppe korraldamise eest,
õppur aga õpib nii palju kui vähegi võimalik antud teemat iseseisvalt, st ilma õpetaja kaasabita.
Õpetaja töötab välja õppe-eesmärgid, muretseb õppevahendid
ning leiab aja iseseisva õppetöö korraldamiseks.

Üldeesmärk
Üldise lõpptulemuse kindlaksmääramine. Väljaõppega seonduvalt annab väljaõppele üldise iseloomustuse. Üldeesmärk sõnastatakse tavaliselt väga üldiste ja laiatähenduslike väljenditega,
millele üldjuhul lisatakse täpsustav alaüldeesmärk või eesmärk.
Üldeesmärgi sõnastamisel lähtutakse ettekujutusest, mis on tulevikus oluline, ning see ei pea ilmtingimata olema kooskõlas
kehtiva väljaõppepoliitikaga (JJV).
Vt ka eesmärki ja eesmärgikirjeldust.

Ülekanne
Ülekanne (ingl k transfer) esineb erinevate õppesituatsioonide
vaheliste sarnasuste tajumise korral.
Mida rohkem õppetöö käigus pööratakse õppurite tähelepanu sellele, et õpitavad meetodid, põhimõtted ja mõisted jms on kasutatavad ka teistes seostes, seda tõenäolisem on ülekande võimalus.
Positiivne ülekanne: üks õppimine soodustab teist.
Negatiivne ülekanne: varasem õppimine pärsib uue asja õppimist
(JJV).

Üleõppimine
Liigne õppeainega tegelemine, kui seda on juba korra veatult esitatud, s.o pärast taastamisläve ületamist. Üleõppimine seletab ka
seda tuntud nähtust, et nt paljud lapsepõlves salmina pähe õpitud
salmid ja tabelid (korrutustabel, grammatika), geograafilised
nimed jms ei unune kunagi.
Vt ka mälu ja unustamist.
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