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SAATEKS

«Instruktori abiline» on mõeldud kõigile kaitseväelastele, kes õpetavad välja sõdureid 
ja väikesi üksusi. Ennekõike on see raamat aga loodud abimaterjaliks neile, kes alles 
valmistuvad instruktoriks saama. 

Põhjusi, miks asuti sellist raamatut koostama, võib nimetada mitu. Peatähtis oli 
sealjuures kahtlemata tõdemus, et kuigi Eestis on avaldatud mitmeid häid õpetamis-
töö käsiraamatuid ja juhendmaterjale, on kaitseväe instruktoritele suunatud kirjan-
dus äärmiselt napp ning nende erilisi vajadusi silmas pidades ka sisult ebapiisav. Selles 
valdkonnas väärib siinkohal märkimist taani keelest tõlgitud «Rakenduspedagoogika 
õpik» ja ehk ka paar pigem brošüüri-laadset publikatsiooni. Seega kujunes meie kait-
seväe oma õppemetoodilise materjali koostamine suureks väljakutseks. 

Käesoleva kirjutise lähenemist õpetamistööle võib iseloomustada kui instruktori 
tööpildi keskset. Raamatu esimesed peatükid keskenduvad õppimisega seotud näh-
tuste ja mõistete selgitamisele. Edasi käsitleb tekst õppetöö kavandamisel ja elluvii-
misel üleskerkivaid üldküsimusi. Need on näiteks eesmärkide seadmine, õpilastega 
suhtlemine, meetodivalik. Raamatu viimane ja mahukaim osa keskendub enamlevi-
nud õppevormide kirjeldamisele ning annab ülevaate klassitundide ja harjutuste et-
tevalmitusest ja läbiviimisest. Seega on raamat üles ehitatud nõnda, et esmalt tehakse 
sissevaated mitmesse õpetamistööga seotud teadmisvaldkonda, mis seejärel seosta-
takse instruktori igapäevaste tööülesannetega.

 Võrreldes varem eesti keeles avaldatud materjalidega, on «Instruktori abilises» 
enam keskendutud just praktiliste oskuste õpetamisele. Mitmesuguste harjutuste ja 
nendevaheliste seoste kirjeldamisel on lähtutud sõjavägedes traditsioonilise väljaõp-
pe «rooma-kõnni-jookse» (crawl-walk-run) ülesehituse skeemist, kus täpselt juhitud 
osaoskuste treenimiselt liigutakse järk-järgult õpitu situatsioonipõhise ja omaalgatus-
liku rakendamise harjutamisele. Harjutusetüüpide määratlemisel kasutati eeskujuna 
1980ndate aastate Soome kaitseväe instruktori õpikut «Kouluttajan opas», mis on veel 
praegugi pruukimiskõlblik väga hea praktilise suunitlusega juhendina.

Õpetamistööks tarvilike teadmiste esituselt võib raamatut pidada kooskõlaliseks 
«Rakenduspedagoogika õpikuga». Nii mõnedki teemavalikud on tehtud just seda 
palju kasutatavat trükist silmas pidades ja püüdega omalt poolt seal toodud käsitlusi 
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täiendada. Otsesemad seosed on raamatul nii sisuelementide valiku kui viitamise läbi 
ka professor Edgar Krulli «Pedagoogilise psühholoogia käsiraamatuga», mis on kait-
seväes instruktoriõppe alusmaterjalina üsna laialt kasutusel.

Tulenevalt raamatu koostamise ühest eesmärgist – luua tugimaterjal instruktori-
kursuste tarbeks – on püütud teksti põimida mitmeid näiteid ja näidiseid. Detailselt 
on kirjeldatud mitmesuguste tööülesannete täitmist. Nende peatükkide valmimisse 
andsid olulise panuse raamatu koostamisel osalenud ltn Villiko Nurmoja ja ltn Tamur 
Kusnets.  Õppematerjali viimistlemisel oli suur abi Kaitseväe Ühendatud Õppeasu-
tuste sõjaväepedagoogika instruktorite st-vbl Andri Harkmanni, st-vbl Koit Vunki ja 
v-vbl Tanel Otsuse märkustest ja soovitustest, mis aitasid raamatu sisu paremini inst-
ruktoritöö praktikaga siduda. N-ltn Riina Nemvaltsi osaks kujunes suures osas töö 
üldmetoodiliste teemadega – nende käsitlusviisi ja väljatoodud seoste täpsustamine.

Toodud näidete ja tööprotsessi kirjelduste puhul tuleb meeles pidada kahte asja-
olu. Esiteks seda, et järgnev esitab suuresti õppetöö ettevalmistamise ja läbiviimise 
«maksimumprogrammi». Mõnes olukorras võib vajalikuks osutuda ainult osa välja 
pakutust – instruktor peab alati tegutsema otstarbekalt ja vältima konkreetsel juhul 
tarbetuid, puht-formaalseid toiminguid. Teiseks tuleb arvestada sellega, et raamatus 
esitatavad osutused asjaajamiskorrale, ohutuse tagamisele või muule täpselt reguleeri-
tavale valdkonnale võivad ruttu aeguda ning lugeja peab alati veenduma, kas üks või 
teine tekstis leiduv soovitus on ikka kooskõlas hetkel kehtivate nõuetega.

Ilmselt ei ole ükski abimaterjal oma valdkonna temaatikat täielikult ammendav. 
Seega loodavad «Instruktori abilise» koostajad, et raamat pakub lugejale nii kasulikke 
mõtteid kui ärgitab ka arutlema selle üle, milliseks võiksid kujuneda järgmised Abi-
lise väljaanded.

      Aivar Ots
      Tartus 10. oktoobril 2006



SISUKORD

Saateks 3

1.  INSTRUKTOR JA ÕPPIJA KAITSEVÄES 13
1.1.  Instruktori missioon 13

Eesmärgikesksus. Riskide vähendamine. Käitumisviiside ühtsus. 
Loomingulisus. Motiveeritus.

1.2.  Õppija 14
1.3  Instruktori isiklik areng 15

2.  ÕPPIMINE JA ÕPPEPROTSESS 17
2.1.  Õppimine ja õpetamine 17

Vastasmõju.

2.2.  Informatsiooni psüühiline töötlemine 18
 2.2.1. Taju 18

Taju ja meeled. Keskkonna tajumise täpsus ja kiirus.

 2.2.2. Tähelepanu 20
Stiimulid. Valikulisus. Suunamine. Jaotumine. Maht ja kestus.

 2.2.3. Mõtlemine 22
Mõisted. Seostamine. Kogemused. Kontekst. Uute teadmiste loomine.

 2.2.4. Mälu 24
Teabe säilitamise viisid. Talletatud teadmiste kasutatavus.

 2.2.5. Motivatsioon ja emotsioonid 25
Ajendid. Vajadused ja tunded. Õpisituatsiooni kujundamine.

2.3. Õppeprotsessi etapid 26
Motiveerimine ja tajumine. Mõistmine. Kinnistamine. Rakendamine.

2.4. Teadmiste liigid 28
Deklaratiivne teadmine. Protseduuriline teadmine.

3.  ÕPPETÖÖ LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED 31
3.1.  Õppimissoov 31
 3.1.1. Motivatsiooni mõiste 31

Instruktori ülesanne

 3.1.2. Motiivid ja vajadused  32
Vajadused. Füsioloogilised ja õpitud vajadused. Vajaduste hierarhia. 
Motiivid. Motiivide kujundamine.

5



6

 3.1.3. Sisemine ja väline motivatsioon 34
Väline motivatsioon. Sisemine motivatsioon.

 3.1.4. Lühi- ja pikaajalised motiivid 35
Pikaajaliste motiivide mõju. Lühiajaliste motiivide vajadus.

 3.1.5. Ärevustase ja hirm 36
Optimaalne ärevustase. Hirm. Hirmu vältimine. Ohtlike tegevuste õpetamine.

 3.1.6. Eduelamused ja õppijate aktiivsus 38
Edu. Aktiivne osalemine.

 3.1.7. Õppimissoovi kujundamine ja säilitamine 38
Nõuanded õppetöö ettevalmistamiseks. Nõuanded õppetöö läbiviimiseks.

3.2.  Õppeprintsiibid 39
 3.2.1. Õpitava usaldusväärsuse ja kaitseväe vajadustest lähtumise printsiip 40

Lähtumine vajadusest. Allikad ja faktid. Kogemused. Uusim teave.

 3.2.2. Jõukohasuse printsiip 40
Õpitava seostamine õppija eelteadmistega. Küllaldane aeg. Õpioskuste arendamine. 
Omandatav osa. Individuaalsed erinevused.

 3.2.3. Näitlikkuse printsiip 44
Näitvahendite tähtsus.

 3.2.4. Teadmiste kindluse ja süstemaatilisuse printsiip 44
Omandamine. Unustamine ja üleõppimine. Meenutamine. Süstemaatilisus. 
Induktiivne ja deduktiivne õpetamine. Aine- ja probleemikeskne õpetus.

 3.2.5. Teadlikkuse ja aktiivsuse printsiip  48
Probleemõpe. Ohud.

4.  SUHTLEMINE ÕPPIJATEGA JA ÕPPEDISTSIPLIIN 51
4.1.  Vastastikune suhtlus 51
 4.1.1. Suhtlemise üldised põhimõtted 51

Kaks osapoolt. Usaldus. Õpperühm ja indiviid. Isiklik ja avalik teave. Tagasiside.

 4.1.2. Suhtlemisvõimaluste tagamine õppetöös 53
 4.1.3. Kuulamine ja oma sõnumi esitamine 54

Keskendumine partnerile. Partnerile oma tähelepanust märku andmine. Sõnumi mõistmine. 
Partneri eneseväljenduse toetamine. Oma sõnum. Juhi roll.

4.2.  Õppedistsipliin 55
 4.2.1. Distsipliini loomine 56
 4.2.2. Distsipliini säilitamine 56
 4.2.2.1. Karistamine 57
 4.2.2.2. Karistusest hoidumine 57

Silmside. Lähenemine õpilasele. Žestid. Ekstra vastamisvõimalus. Nõutud tegevuse juured suunamine. 
Lisainstruktsioonid. Lühisõnalised keelud ja korraldused. Alternatiivse valiku pakkumine.

 4.2.3. Distsipliinirikkumiste põhjused 59
Mittejõukohane õppetöö. Tähelepanu otsimine. Õppetöös väliste motiivide rõhutamine. 
Halb kommunikatsioon. Kurnatus. Õppetöövälised suhted ja probleemid.



7

5.  ÕPIEESMÄRKIDE PÜSTITAMINE 61
5.1.  Õpieesmärgi mõõtmed 62

Teadmine. Mõistmine. Rakendamine. Analüüs. Süntees. Hindamine.

5.2.  Pädevustaseme määramine 63
5.3.  Õpieesmärgi ülesehitus 64
5.4.  Soorituskriteeriumite kirjeldamine 65

7-etapiline analüüs.

5.5.  Õpieesmärgi kirjeldus 66
Eesmärgikirjelduse mudel. Eesmärgikirjelduse kriteeriumid – EKSAM.

6.  ÕPITULEMUSTE KONTROLLIMINE 68
6.1.  Hindamise funktsioonid ja liigid 68

Kontrollimise üldised funktsioonid. Kujundav kontroll. Kokkuvõttev kontroll.

6.2.  Hindamiskriteeriumid ja tulemuste analüüs 70
6.3.  Hindamisvahendid 72
 6.3.1. Suulised testid 72
 6.3.2. Kirjalikud testid  73
 6.3.2.1. Kirjalike testide ülesanded 73

Valikvastustega ülesanded. Faktiküsimused. Sooritusülesanded. Essee-tüüpi vastustega küsimused.

 6.3.3. Praktilised katsed   75
6.4.  Hindamisvahend ja õpieesmärk 75

Õpieesmärgi sisu. Otsene tulemus. Spetsiifi lisus.

6.5.  Kontrolli läbiviimine 77
6.6.  Hinnangu andmine mõõtmistulemusele 78

Arvestus. Hinded.

6.7.  Õppijatele tagasiside andmine  79

7.  ÕPPEMEETODID 81
Õppemeetodite liigitus.

7.1.  Frontaalsed õppemeetodid 82
 7.1.1. Loengumeetod 82

Otstarbekus. Võtmetegurid. Ülesehitus. Mõistetavus.

 7.1.2. Demonstratsioon 84
 7.1.3. Drill ehk rivimeetod 85

Ülesehitus.

 7.1.4. Vestlus (õppevestlus) 85
Vestluse alustamine. Vestluse arendamine. Kokkuvõte.

 7.1.5. Küsimuste esitamine 87
Küsimuste liigid. Üldised põhimõtted.



8

7.2.  Iseseisva töö meetodid 89
 7.2.1. Iseseisva töö ülesanded tunnis 90

Põhimõtted. Ülesanded.

 7.2.2. Kodutööd 91
 7.2.3. Referaadid 92
 7.2.4. Projektid ja uurimistööd 92
 7.2.5. Taktikalised probleemülesanded 93

Ülesehitus. Kasutamise eesmärgid. Lahenduste arutelu.
NÄIDIS 1. Taktikaline probleemülesanne.

 7.2.6. Iseseisva töö vahendid 96
7.3.  Kooperatiivsed õppemeetodid 97
 7.3.1. Grupitöö meetod 97

Rühmaarutelu. Rühmatöö. Ülesehitus. Riskid.

 7.3.2. Rollimäng 99
Ülesehitus. Rakendamine.

 7.3.3. Situatsioonimeetod 101
Kasutamine. Ülesehitus.

7.4. Õppemeetodite valik 102
Teema ja õpieesmärk. Õppeprotsessi etapp. Õppija valmisolek enda juhitud ja iseseisvaks õppimiseks. 
Õpieesmärgiväliste pädevuste arendamine. Ajakulu ja kasutatavad metoodilised materjalid. 
Õppetöö ohutus.

8.  ÕPPETÖÖ VORMID 105
8.1.  Teooriaõppe vormid 105
 8.1.1. Klassitund 105
 8.1.1.1. Ülesehitus 105

Alustamine. Uue teema esitlus. Kinnistamine. Kontroll. Hinnang. Kokkuvõte. Alateemad.

 8.1.1.2. Klassitund probleemõppena 108
NÄIDIS 2. Klassitunni läbiviimiseks koostatud plaankonspekt.

 8.1.2. Loeng 111
Esinemisoskus.

 8.1.3. Seminar 112
Ettekanne. Ülesehitus. Arutelu.

 8.1.4. Väitlus 113
Ettevalmistus. Argumendid. Vastuargumendid. Kokkuvõte.

8.2.  Harjutused 114
 8.2.1. Õpetavad harjutused – uute oskuste kujundamine  115
 8.2.1.1. Uute individuaalsete oskuste õpetamine 115

Õppevahendite hulk ja õppekoha valik. Õppijate paigutamine ja tegevuse kontroll. Vigade parandamine. 
Õpimotivatsiooni hoidmine uue oskuse harjutamisel.

 8.2.1.2. Uute meeskondlike (kollektiivsete) oskuste õpetamine 118
Koostööoskused sama tegevuse sooritamiseks. Kooskõlastatud tegevuse õpetamine. 
Nõuded õppekohale. Õppijate paigutamine ja tegevuse kontroll.
NÄIDIS 3. Õpetatava harjutuse jaoks koostatud plaankonspekt.



9

 8.2.2. Kinnistavad harjutused – omandatud oskuste harjutamine  125
 8.2.2.1. Omandatud oskuste kordamisele suunatud harjutused  125
 8.2.2.2. Omandatud oskuste harjutamine vastavalt ülesandele ja olukorrale  126
 8.2.2.3. Ülesandest ja olukorrast lähtuva tegevuse harjutamine 126
 8.2.2.4. Vigade parandamine ja õppijatele tagasiside andmine 127

NÄIDIS 4. Kinnistava harjutuse läbiviimiseks koostatud plaankonspekt.

 8.2.3. Rakendusharjutused – omandatud oskuste rakendamine  131
 8.2.3.1. Olukord ja ülesanne 132
 8.2.3.2. Harjutamine 132
 8.2.3.3. Vastase imiteerimine 132
 8.2.3.4. Üksuse tegevuse suunamine 133

NÄIDIS 5. Harjutuse stseaarium.

 8.2.3.5. Üksuse tegevuse analüüs 134
Analüüsitavad valdkonnad. Tegevuse kirjeldus. Õnnestumised ja probleemid. Põhjused. 
Tegevuspõhimõtted. Probleemsed olukorrad. Hinnang.
NÄIDIS 6. Rakendusharjutuse läbiviimiseks koostatud õppuse plaan.

 8.2.4. Teisi harjutuste tüüpe 139
 8.2.4.1. Väli-planeerimisharjutus (väliseminar) 139

Ettevalmistav kodutöö. Seminar. Planeerimine ja arutelu. Eelised.

 8.2.4.3. Käsuandmisharjutus 140
 8.2.4.4. Käitumisharjutus 141

9.  ÕPPETÖÖ ETTEVALMISTAMINE, LÄBIVIIMINE JA ANALÜÜS 143
9.1.  Klassitundide ettevalmistus ja läbiviimine 143
 9.1.1. Klassitunni ettevalmistamine 143
 9.1.1.1. Õppetöö ülesande ja oluliste tingimuste määratlemine 143

Mida käsitleda. Tunni asend. Õppija tundmine. Diferentseerimine. Motiivid. Võimalused.

 9.1.1.2. Klassitunni käigu kavandamine ja ettevalmistustööd 145
Tutvumine sisu aluseks olevate materjalidega. Tunni eesmärgikirjelduse täpsustamine ja hindamisviisi 
määratlemine. Õppematerjali struktureerimine ja tunni jaotamine etappideks. Õppemeetodite ning 
abi- ja näitvahendite valik. Klassitunni läbiviimiseks plaani vormistamine. Ettevalmistustööd.

 9.1.1.3. Vahetud ettevalmistused 149
Õppijate paigutamine. Näitvahendite paigutamine.

 9.1.2. Klassitunni läbiviimine 150
 9.1.2.1. Plaanipärasus ja aja kasutamine 150

Õppijate eelteadmised. Ajakulu hindamine.

 9.1.2.2. Õppijate jälgimine ja reageerimine nende käitumisele  152
 9.1.2.3. Märkmete tegemine ja jaotusmaterjalid  153

Konspekt. Jaotusmaterjal.

9.2. Harjutuste ettevalmistus ja läbiviimine 154
 9.2.1. Harjutuse ettevalmistus 154
 9.2.1.1. Harjutuse eesmärgiga tutvumine 155
 9.2.1.2. Õppijate eelduste hindamine 155



10

 9.2.1.3. Ressursside ja piirangute väljaselgitamine 156
 9.2.1.4. Harjutuse eesmärgi ja osaeesmärkide täpsustamine 156
 9.2.1.5. Õppetöö jagamine osadeks 157
 9.2.1.6. Õppemeetodite valik 157
 9.2.1.7. Õppekohtade valik ja nende kasutamisviisi määratlemine 158
 9.2.1.8. Harjutuse ja selle etappide üksikasjalik planeerimine 159
 9.2.1.9. Praktilised ettevalmistustööd 160

Maastikuluure. Abiinstruktorite kaasamine. Vahendite ja varustuse tellimine. 
Abivahendite ja rajatiste valmistamine.

 9.2.1.10. Harjutuse kirjaliku plaani valmistamine ja kooskõlastamine 162
 9.2.1.11. Väljatöötatud plaani kontrollimine ning õpetamise harjutamine 163
 9.2.1.12. Vahetud ettevalmistused 164
 9.2.2. Harjutuse läbiviimine 164
 9.2.2.1. Harjutuse alustamine 164
 9.2.2.2. Harjutuse käik 165

Õppijate tegevus. Puhkepausid ja rännakupeatused. Ajakulu. Distsipliin.  
Tagasiside ja vigade parandamine.

 9.2.2.3. Harjutuse lõpetamine 167
Õpitulemuste kontroll. Tagasiside andmine. Vahendite ja varustuse hooldamine  ning loovutamine. 
Õppijate edasise tegevuse juhendamine.

 9.2.3. Ohutus ja kasutatavate vahendite korrashoid 170
 9.2.3.1. Ohutuse tagamine harjutuse ajal 170
 9.2.3.2. Kasutatavate vahendite korrasolek 171
9.3. Õppetöö analüüs ja järeltoimingud 172
 9.3.1. Õppetöö analüüs 172
 9.3.2. Õppetöö järeltoimingud 173

Materjalid ja kasutatud vahendid. Õppetöö tulemuste vormistamine. Teiste instruktorite 
informeerimine. Õppetöös kasutatud metoodilised materjalid.

10.  NÄITVAHENDITE KASUTAMINE 175
10.1.  Näitvahendite kasulikkus 175
10.2. Näitvahendite liigid 176
10.3.  Näitvahenditele esitatavad nõuded  177
10.4.  Näitvahendite kasutamise põhimõtted 177

Ettevalmistus. Esitamine vajalikul hetkel. Selgitus. Seostamine. Õigeaegne eemaldamine.

10.5.  Levinumate näitvahendite kasutamine 178
 10.5.1. Tahvlid 179
 10.5.1.1. Tahvlite liigid 179

Kriiditahvel. Valge tahvel. Pabertahvel. Kaasaskantavad tahvlid.

 10.5.1.2. Tahvli kasutamine 180
Info esitamine tahvlil. Tahvli paigutamine. Ettevalmistus ja materjali kandmine tahvlile. 
Tunnis tahvli kasutamine.

 



11

 10.5.2. Grafoprojektor 182
Kasutamise eelised. Kasutamise piirangud. Grafoprojektori töökorda seadmine.

 10.5.2.1. Lüümikud  183
Valmistamine. Nõuded lüümikutele. Lüümikute näitamine.

 10.5.3. Multimeediaprojektor, arvuti, videomakk, televiisor 185
Multimeediaprojektori ettevalmistus. Kasutamine.

 10.5.3.1. Video 186
Video kasutamine näitvahendina.

 10.5.3.2. Arvutiesitlus multimeediaprojektoriga 186
Mida esitleda. Nõuded esitlusele.

 10.5.4. Liivakast 187
Liivakasti ettevalmistamine. Tegevusviiside ja võitluse põhimõtete tutvustamine liivakastis. 
Probleemülesannete lahendamine liivakasti abil.

 10.5.5. Originaalesemed 189
Ohud.

11.  OLUKORDADE IMITEERIMINE 191
Imitatsioonivahendid

11.1.  Imiteerimise põhimõtted 191
11.2.  Imiteerimise kohasus 192

Isikkoosseisu paiknemine ja liikumine. Soomusmasinad. Lahingumüra. Valgus ja suits. Pioneeritõkked. 
Välikindlustused. Vigastused.

Viidatud allikad 196
Näidiste loend  199



12



13

1. INSTRUKTOR JA ÕPPIJA KAITSEVÄES

Kaitseväe väljaõppe peaeesmärk on valmistada kaitseväele ette võitlusvõimelisi rahu- 
ja sõjaaja üksusi (KVJ KK nr 11, 10.01.02). Keskses rollis selle eesmärgi saavutamisel 
on instruktorid, kes viivad läbi suurema osa kaitseväe väljaõppest. Kaitsevägi ja tema 
üksused on võitluses just nii tõhusad, kui tõhusaks nad selle tarbeks on välja õpeta-
tud. Siit johtuvad kõrged ootused ja nõuded instruktoritele, ühtlasi ka vastutus, mida 
õppetöö läbiviijad kannavad. 

1.1. Instruktori missioon

Käsitades instruktoritööd pelgalt oskuste õpetamisena, olgu sõduri või üksuse tase-
mel, suudetakse tähele panna ainult osa instruktori tööst. Instruktor on kahtlema-
ta seotud sõjapidamisoskuste igapäevase õpetamisega, ent samuti on tema ülesanne 
oma õppijate kaitsetahte, koostöövalmiduse ning isiksuse arengu toetamine. Neid as-
jaolusid arvestades võib instruktori missiooni kokku võtta järgmiste eesmärkidena:

• valmistada õppureid ja üksusi võimalikult hästi ette neile pandud ülesannete 
täitmiseks, viies läbi metoodiliselt kompetentset ning kvaliteetseid teadmisi ja 
oskusi kujundavat õppetööd;

• suunata õppijaid mõtlema riigikaitse vajalikkusele ja nende enda rollile selles 
ning väärtustada vastutustundlikku ja osalevat kodanikku;

• õppida tundma ja respekteerida oma õppijate maailmavaateid, võimeid, elu-
kogemusi ja väärtusi; 

• arendada õppijatevahelisi ning laiemalt juhtide ja alluvate vahelisi häid suh-
teid, vastastikust usaldust ja koostegevust.

Oma missiooni järgimist tuleb instruktoril taotleda kaitseväe väljaõppesüsteemis, 
mida iseloomustavad nõuded korraldada õpet eesmärgikeskselt, riske vähendades, 
tagades tegevusviiside ühtsuse, arendades õppijate loomingulisust ning tõstes õppija-
te motiveeritust oma ülesandeid täita. 

Eesmärgikesksus. Õppetöö on eesmärgikeskne, kui väljaõpe on suunitletud võit-
lejate ja üksuste ettenähtud tegevusvõime kujundamisele. Sihiks seatud võimed on 
määratletud lähtuvalt ohtude analüüsist, Eesti kaitseväe ohtudele vastavatest reagee-
rimisviisidest ning üksuste struktuurist ja kasutatavatest vahenditest. Seatud eesmär-
kide saavutamine õppes on seega riigi kaitsestruktuuri arengu võti.

Riskide vähendamine. Sõjaline õpe sisaldab mitmeid tegevusi, mis võivad olla 
osalejate ja teiste juuresviibijate tervisele ohtlikud. Selliste riskide ennetamine ning 
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ohuolukordades ja õnnetuste korral valmisoleku tagamine asjakohaseks reageerimi-
seks (ohutustehnika õpetamine, õppija tegevuse julgestamine, abi osutamine, teavi-
tamine, evakueerimine jms) on õppetöö läbiviijate ülesanne, millele igapäevases töös 
tuleb suurt tähelepanu pöörata. Sõjaväelise väljaõppega kaasnevad tihti ohud loodus-
keskkonnale (nt keemiline ja mürareostus). Taoliste riskide  vähendamine vajalike 
ettevalmistuste ning õppetöös ja selle järel rakendatavate meetmete abil on suures 
osas instruktorite töö.

Käitumisviiside ühtsus. Üksuste ja neisse kuuluvate kaitseväelaste tegevusvõime 
sõltub suutlikkusest teha väga täpset koostööd ja sünkroniseerida erinevate isikute ja 
gruppide tegevust. Seetõttu on väljaõppe oluline nõue tagada käitumisviiside ühtsus. 
Mitmes väljaõppe valdkonnas on möödapääsmatu rutiinsete tegevuste omandamine 
standardsel kujul.

Loomingulisus. Võitlevate üksuste tegevuskeskkond ja -tingimused muutuvad pi-
devalt. Sõjapidamises tähtsustub madalamate juhtimistasemete tegevusvabadus, läh-
tumine pigem ülema kavatsusest kui kitsalt piiritletud ülesandest. Üksuste tegevust 
võib üha suuremas ulatuses mõista paindliku probleemilahendusprotsessina, millega 
püütakse (a) nurjata vastase kavatsusi ja (b) tekitada vastasjõududele kaotusi. Selli-
ses olukorras on väljaõppe ülesanne arendada õppijate suutlikkust loominguliselt, st 
omaalgatuslikult ja olukorrale vastavavalt tegutseda. 

Motiveeritus. Kogu õppetöö on kasutu, kui omandatud oskustega ei kaasne tahet 
õpitut ülesande täitmisel kasutada. Sõjapidamine eeldab võitlejatelt tugevat tahet ja 
kindlameelsust. Võitleja peab teadma, miks ja mille nimel ta tegutseb. Seetõttu on 
väljaõppe vaieldamatud sihid: 

• toetada ja kujundada motiive, mis ajendaksid kodanikku sõjalises riigikaitses 
osalema ning  

• arendada üksuse liikmete vahelisi usalduslikke ja koostööle suunatud suh-
teid.

1.2. Õppija

Instruktori tegevus seisneb koostöös õppijatega. Iga õppija on ainulaadne oma elu-
kogemuse, isikuomaduste, maailmavaate ja võimete poolest. Sõjaväelist väljaõpet ise-
loomustab – eriti ajateenijate osas – õppijate gruppide heterogeensus. Koos õpivad 
inimesed, kellel on erinev sotsiaalne taust, haridus ning kes esindavad erinevaid kul-
tuuriomaseid ja veendumuslikke tõekspidamisi. Samuti erinevad õppijad oma suhtu-
miselt ning  huvilt riigikaitse ja sõjalise väljaõppe vastu.

Kaitseväe väljaõppes tuleb tundma õppida ja austada õppijate erinevaid väärtu-
si, hoiakuid ja maailmavaatelisi tõekspidamisi ning kaitsta ja toetada iga õppija vää-

1. Instruktor ja õppija kaitseväes



rikust. Samas tuleb leida õppija vaadetes see pind, millele toetudes muuta õppijale 
mõistetevaks riigikaitse ja väljaõppega seotud põhimõtted ja väärtused.

Õppijate erinevad omadused ja võimed mõjutavad nende viisi ja suutlikkust õp-
pida. Instruktori vajalik oskus on vastavate omaduste ja võimete äratundmine ning 
nende põhjal tõhusa õppetöö korraldamine, mis aitaks kõigil õppijatel võimalikult 
hästi eesmärke saavutada.

Ajateenijad ja reservväelased, kes asuvad sõjaväes õppima vahetult tsiviilelust, ko-
gevad paratamatult olulist muudatust elukorralduses, neile seatud ootustes ja nõuetes. 
Sellist keskkonnamuutust ja sellega seotud probleeme on vaja mõista ning toetada 
õppija kohanemist uue olukorraga.

Õppijate koolitamisel tähtsustub üha enam õppija personaalse arengu toetamine. 
Kaitsevägi vajab võitlejaid, kes oleksid valmis iseseisvaks, vastutustundlikuks ja oma-
algatuslikuks tegevuseks. See aga eeldab, et väljaõppes käsitataks õppijaid partnerite-
na, kelle isetegevuslikkust ja vastutustunnet kujundatakse, 

• suurendades nende teadlikkust organisatsiooni toimeviisist ja eesmärkidest 
ning oma ülesannetest selles raamistikus;

• võimaldades teha valikuid ja otsuseid, kuid seades õppija ka nende eest vastu-
tama;

• suurendades iseseisva ja loomingulise tegutsemise osakaalu õppeprotsessis.
Sellisest lähenemisest ilmneb väljaõppe ja tänapäevase sõjaväelise juhtimise koos-

kõla. Võitleja ei ole efektiivne, kui ta tegutseb lihtsalt käsu ajel. Lähtudes tegevuse 
eesmärkidest ja kõrgema juhi kavatsusest, peab võitleja suutma teadvustada oma rolli, 
ülesandeid ja vastutust ning selle põhjal olema võimeline nii alluma käsule kui vaja-
dusel haarama ise initsiatiivi, otsides ka rasketele olukordadele lahendusi.

1.3 Instruktori isiklik areng

Kaitsevägi areneb kiiresti. Väljaõppes tähendab see õppetööle uute nõuete seadmist, 
samuti õppe korraldamist uudsetes valdkondades. Väljaõppes kasutatav õppemetoo-
dika ning -vahendid on pideva arendustöö objektiks. Arendustegevuse siht on pak-
kuda tulemuslikumat õpet ning teha seda ökonoomsemalt ja arvestada seejuures õp-
pijate ja kaitseväe vajadusi.

Need asjaolud nõuavad, et instruktor pööraks oma teenistuses tähelepanu iseenda 
pidevale täiendamisele. Seda ei tohiks piiritleda täiendusõppekursustel osalemise või 
nt erialakirjanduse lugemisega. Pigem on siinkohal tegemist professionaalse hoiaku 
kujundamisega, mis tagaks valmisoleku kohaneda muutustega, õppida ja teha oma 
tööd homme paremini kui täna. 

Nagu juba märgitud, põhineb instruktori töö suhtlemisel õppijatega. Oma tööga 
edukaks toimetulekuks peab ta omama võimet tähele panna ning mõista õppijate huve, 
kavatsusi, rõõme ja muresid. Instruktor puutub sageli kokku õppijate erinevate tõekspi-
damistega ning tal tuleb arvestada nende mitmesuguste elusituatsioonidega – nii rõõm-
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sate kui kurbadega. Sellises olukorras oma ülesannete täitmine nõuab instruktorilt üld-
inimlikest ja kutsealastest moraalinormidest kinnipidamist ning head taktitunnet. 

Noored instruktorid kalduvad sageli keskenduma oma töö tehnilise külje lihvimi-
sele. Oma ameti keskse küsimusena nähakse õpetamisoskuse omandamist. Tihtilu-
gu peetakse siis silmas õpetamis- ja distsipliinivõtete valdamist. Ka käesolev raamat 
keskendub just sellele õpetamistöö küljele. Kõikvõimalikud meetodid ja tehnikad on 
siiski vahendid, mida õpetamisel kasutatakse. Selleks et kätteõpitud vahendeid targu 
ja tulemuslikult kasutada, tuleb instruktoril sihikindlalt teadvustada oma missiooni 
ning arendada suutlikkust kaasinimesi tähele panna, mõista ja toetada.

1. Instruktor ja õppija kaitseväes
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2. ÕPPIMINE JA ÕPPEPROTSESS

Selles peatükis käsitletakse inimpsüühika toimimist õppimisel ning kirjeldatakse 
üldiseid seoseid õppetöö korraldamise ja õppimise protsessi vahel. Sellest lähtuvalt 
käsitletakse alljärgnevaid teemasid:

• õppimise ja õpetamise käsitus,
• informatsiooni psüühiline töötlemine, 
• õppeprotsessi etapid, 
• teadmise liigid.
Edasine ülevaade on aluseks õpetamistöös järgitavate põhimõtete ning kasutata-

vate õppemeetodite ja õppetöö vormide käsitlemisele järgmistes peatükkides.

2.1. Õppimine ja õpetamine

Õpetades püüavad õpetajad ja instruktorid suunata õppijaid õppima. Kuid mis on 
õppimine, mida püütakse saavutada? Väga üldistatult võib õppimist mõista orga-
nismi kohanemiskäitumisena, mis võimaldab edukalt toime tulla muutuvate kesk-
konnatingimustega. Õpetamine põhineb inimese võimel õppida. See lihtne tõsiasi 
on suunanud teadlasi ja õpetajaid pika aja vältel selgust otsima, kuidas inimene õpib 

– millised tingimused ja seaduspärasused on seotud õppimisega.
Õppimise uurimine on ilmselt kõige enam seotud psühholoogiateadusega, mille 

alusel võib õppimist käsitleda kui «...protsessi, kus praktilise kogemuse vahendusel 
kujunevad õppuri tegevusvõimes suhteliselt püsivad muudatused» (Krull, 2000, lk 
180). Õppimine toimub inimese närvisüsteemi ja psüühika talitusena, mille tagajärjel 
inimene suudab kujundada, säilitada ja taas kasutusele võtta uusi tegevusviise. Õp-
pides toimuvad muutused inimese teadmistes, hoiakutes, väärtustes, protseduurides, 
käitumisviisides, oskustes jms. See kõik on oma iseloomult teave, mida luuakse ja tal-
letatakse närvisüsteemis psüühiliste protsesside vahendusel. Õppimisel lisanduvad 
uued teadmised ja muutuvad olemasolevad, luuakse uusi teadmistevahelisi seoseid 
ning korraldatakse seniseid ümber (vt Kikas, 2005). Õppimine, sellega seotud prot-
sessid ja muutused on reaktsiooniks keskkonnas kogetule – õppimiseks on vaja õppija 
aktiivset tegutsemist keskkonnas.

 
Vastasmõju. Toodu rõhutab ühelt poolt õppimist kui õppija tegevust, mis on mõis-
tetav inimese seesmiste, psüühiliste ja psüühiliselt vahendatud protsessidena, mida 
teised isikud ei saa kogeda ega vahetult mõjutada. Teiselt poolt aga leiavad õppimi-
sega seotud protsessid aset keskkonna ja indiviidi vastasmõjus. Seega ei saa õpeta-
mist mõista kui õppimise vahetut põhjustajat – inimesele ei saa midagi ära õpetada. 
Õpetamist oleks kohasem käsitada kui soovitud õppimise soodustamist keskkonna 
sihipärase kujundamise teel. 
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2.2. Informatsiooni psüühiline töötlemine

Selleks et mõista, kuidas inimene õpib, on vaja teada, kuidas inimese psüühika toimib. 
Selleks võib kirjeldada psüühikas toimuvat teabe töötlemist. Info töötlemist saab kä-
sitleda omavahel seotud funktsionaalsete komponentide süsteemina (vt joonis 2). Igal 
komponendil on teabe töötlemisel omad ülesanded ning seosed teiste komponentide-
ga. Alljärgnevalt tutvustatakse sellist süsteemi lihtsustatud mudeli abil. Vaadeldavad 
komponendid on (1) taju, (2) tähelepanu, (3) mõtlemine, (4) mälu ja (5) motivatsioon 
ja emotsioonid.

2.2.1. Taju

Taju ja meeled. Inimene hangib teavet keskkonnast oma meelte vahendusel. Mee-
led võimaldavad inimesel kogeda keskkonna eri tunnuseid (A): ta näeb, kuuleb, hais-
tab, tunneb sooja, puudutust jne. Meeleelundites ja mujal kehas paiknevad sensoor-
sed närvirakud reageerivad väga spetsiifi listele ärritajatele, nt teatud kõrgusega helile, 
kindlale valgusega edastuvale objekti karakteristikule (nt värvitoon). Taolised spet-
siifi lised ärritused edastatakse närviteid mööda ajukoore piirkondadesse, kus toimub 
nende sünteesimine psüühikas kasutatavaks teabeks. Seda protsessi nimetatakse ta-
juks (1.). Tajumine ei piirdu ainult väliskeskkonnast saadava teabega – inimene saab 
teavet ka iseenda organismi kohta (nt kehaasend, kehaosade paiknemine üksteise 
suhtes).

Joonis 1. Õppides tegutseb õppija keskkonna suhtes aktiivselt. Õppetööd läbi viies püütakse kujundada just 
selline keskkond, mis soodustab soovitud õppimist.

2. Õppimine ja õppeprotsess
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Taju seotus keskkonnast teavet vahendavate meeltega määratleb psüühilise teabe 
liigid, millega inimpsüühika saab opereerida. Näiteks kasutavad inimesed mõeldes 
enamasti sisekõnet (artikuleeritud kõne psüühiline vaste). Kujunemislooliselt põhi-
neb see inimese võimel tajuda helisid ja neid analüüsida.

Keskkonna tajumise täpsus ja kiirus seostub ärritajatele reageerimise piiran-
gutega: millistele tunnustele saab inimene reageerida ja millises ulatuses suudetakse 
sama tüüpi tunnuseid üksteisest eristada. Inimesel on nt hõlpsam tajuda selgelt eris-
tuvaid värve ja piirjooni. Maastikul maskeerumiseks kasutatakse tavapäraselt riietust, 
mille värv on lähedane looduslikule taustale, samuti moonutatakse kangale trükitud 
värvilaikude abil keha silueti piirjooni. Sellega raskendatakse vaatlejal objekti (sõdu-
ri) foonist eristamist ning identifi tseerimist, sest saadavat teavet on nüüd vaja palju 
detailsemalt ja täpsemalt analüüsida. Tunnis kasutatava plakati valmistamisel aga 
soovitakse tajumist hõlbustada  kontrastseid värve kasutades. Tekst ja muud kujuti-
sed tuuakse sel viisil üksteisest eristuvana esile.

Tajuprotsesse saab piiritleda ilmselt mitmeti. Ka ilma täpsemaid eristusi tegemata 
võib osutada taju seotusele inimese varasemate kogemuste (mälus olemasolev teave) 
ja tähelepanuga. Näiteks ei märka maastikku vaatlev sõdur põõsaste vahelt paistvat 
tumedat toru, vaid näeb automaati või laskepesa. Selline kogemus eeldab, et vastav 
teave on antud juhul eelistatav (sellele keskendutakse) ja vaatleja omab eelnevat tead-
mist, mille vahendusel saadud info määratleda. Taju sõltub suuresti aktuaalsest olu-
korrast, nt erinevates situatsioonides võib inimene samu objekte tajuda erinevalt.

Tajuprotsessidega seostatakse ka esmast ja väga lühiajalist teabe talletamist sen-
soorses registris – mälusüsteemis, mis säilitab vahetult kogetu 1–2 sekundi vältel. 

Joonis 2. Informatsiooni töötlemise lihtsustatud mudel. 
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Näiteks kui inimene vaatab mõnda objekti ja suleb seejärel silmad, siis mõne hetke 
tundub nähtu veel silme ees olevat. Selline hetkeline «salvestis» iseloomustab ka teiste 
meelte vahendusel saadud kogemusi.

2.2.2. Tähelepanu

Inimene kogeb meelte vahendusel väga suurt hulka erinevaid keskkonnatunnuseid. 
Siiski ei saa me neist kõigist teadlikuks ega jäta neid ka meelde. Selle nähtuse üks 
põhjuseid on inimese piiratud võime erinevat informatsiooni töödelda: tuleb valida, 
millist teavet just antud juhul kasutada. Sellist teabevalikuprotsessi nimetatakse tähe-
lepanuks (2.). Tähelepanu hõlmab ühelt poolt keskendumist vajalikule teabele (teavet 
hoitakse psüühikas aktiivsena) ja teiselt poolt mittevajaliku teabe eiramist (muu teabe 
aktiveerumist tõkestatakse).

Tähelepanu ei hõlma ainuüksi keskkonnast tajutud infot (B), vaid ka varem mälus 
talletatud ja uuesti töötlemiseks aktiveeritud (meenutatud) teavet (C1). Näiteks tun-
nis ülesannet lahendades tuleb õppijal keskenduda nii ülesandes toodud andmetele 
kui ka meenutatud reeglitele ning leida vastus neid mõlemaid seostades. 
Stiimulid. Inimene koondab tähelepanu tugevatele stiimulitele – foonist tugeva-
male helile, intensiivsemale värvile vms. Samuti pannakse tähele uudseid stiimuleid 

– st muutusi keskkonnas. Näiteks kui tunni ajal siseneb keegi klassi, siis sõltumata 
õpetaja tegevusest pöörab suurem osa õppijatest pilgu tulijale. Tähelepanu püüavad 
ka arusaamatud või ebatavalised nähtused, samuti inimese turvalisust ohustavad ob-
jektid ja sündmused. 

Valikulisus. Tähelepanu valikulisus seostub inimese vajadustega. Kui inimese 
kõht on tühi, märkab ta hästi teavet, mis on seotud toidu hankimisega. Teabevalik 
sõltub ka varasemast kogemusest, mälus talletatud infost (B1) ehk sellest, millele ini-
mene on eelnevalt õppinud oma tähelepanu suunama. Näiteks hoolimata instruk-
tori pingutustest esitada süstemaatiline ülevaade õpitavast teemast, võivad õppijad 
keskenduda nende teadmiste väljavalimisele, mida ilmselt on vaja eksamiülesannete 
lahendamisel. 

Suunamine. Tähelepanu suunamine võib olla nii tahtmatu kui tahtlik. Näiteks 
orienteerumisrefl eksi tõttu reageerib inimene tahtmatult foonist eristuvatele stiimu-
litele. Samas teabega töötades – mõeldes (3.) – saab inimene teha otsuseid infovajadu-
se kohta ja suunata tahtlikult tähelepanu vajalikule teabele (B2). Näiteks õppija, kes 
püüab aru saada üksuste liikumisest lahinguoperatsiooni käigus, võib taktikaõpikust 
välja otsida neid tegevusi kujutava skeemi ja süüvida selle uurimisse.

Jaotumine. Psüühilise teabe hoidmisel aktiivsena, nii et sellega oleks võimalik ope-
reerida, on omad piirangud. Esmalt võib siinkohal vaadelda tähelepanu jaotamist. 
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Inimesel on suhteliselt lihtsam hoida tähelepanu omavahel seotud ja sama liiki teabel, 
nt kuulata seostatud kõnet või lahendada mingit ülesannet. Palju raskem on toime 
tulla siis, kui tuleb korraga töötada erineva teabega, nt olukorras, kus kuulatakse inst-
ruktori ettekannet ja kõrvalistuja hakkab rääkima, kuidas õhtust linnaluba nautida. 
Tõenäoliselt on sel juhul häiritud üks tegevus või mõlemad ning inimene teeb vali-
ku, keskendudes neist ühele (palub sõbral vait jääda või katkestab ettekande jälgimi-
se). Lihtsam on tähelepanu jagada erinevat liiki teabe vahel, nt samaaegselt lugeda 
(nägemisinfo) ja kuulata muusikat (kuulmisinfo). Ka sellises olukorras takistab üks 
toiming teist, ent üldiselt vähem kui sama liiki, ent erineva sisuga teabe korral (nt 
proovides korraga süveneda muusika ja teise isiku kuulamisse). 

Tähelepanu jaotamist mõjutavad eelteadmised ja eri toimingute automatiseeru-
mise tase. Nt lugemist õppivatel lastel on raske jälgida pikemate lausete või teksti mõ-
tet, sest nad keskenduvad tähtede-häälikute vastavuse määramisele ja üksikute sõna-
de väljaütlemisele. Lugemisoskuse omandanu sooritab need tegevused automaatselt 
(sõnu dekodeeritakse enamasti tervikutena), see ei nõua teadvustamist ning tähelepa-
nu saab häirimatult koondada teksti sõnumile.

Maht ja kestus. Teine palju uuritud ja õpetamisel arvestatav tähelepanu omadus 
seostub tähelepanu mahu (kui palju teavet suudetakse aktiivsena hoida) ja kestuse-
ga (kui kaua püsib teave aktiivsena). Tavapäraselt kirjeldatakse psüühika vastavaid 
funktsioone ja omadusi töömälu omadustena. Uurimused on osutanud, et inimene 
suudab saadud teabest alal hoida suhteliselt väikest osa. Nt suudab inimene kogetust 
mõne hetke möödudes taasesitada u 7+/-2 tähenduslikku ühikut informatsiooni (nt 
korrata ligikaudu sellist hulka etteloetud sõnadest). Tähendusliku ühiku maht sõltub 
isiku eelteadmistest ja nende seostest. Kui sõdurile esitada tema relva osade loend, 
võib ta määratleda need kui relva osad (üks tähenduslik ühik). Ta ei pea igale esitatud 
terminile eraldi tähelepanu pöörama. Vajadusel saab ta sellise määratluse vahendusel 
meenutada iga vajalikku relvadetaili. Uue teabe korral on varasematest seostest vä-
hem abi ning inimese suutlikkus hulka teavet tähelepanu all hoida langeb.

Kui tähelepanu all (töömälus) olnud teabele lisandub uut infot, siis tõrjutakse va-
rasem teave välja. Kord tähelepanu all olnud teave säilib üsna lühikest aega – u 15–30 
sekundit. Selleks et teave ei hääbuks, peab keskkonnas vastav stiimul (nt instruktor, 
kes suunab õpilast sama teabega töötama) säilima või tuleb inimesel endal teavet 
jooksvalt värskendada (nt mõelda saadud infot kasutades).

Tähelepanu, nagu iga teine psüühiline protsess, on väsitav. Inimene võib ruttu 
oma tähelepanu millelegi suunata, raskem on aga tähelepanu pikemat aega samal as-
jal hoida. Tavaliselt algab tähelepanu hajumine juba mõne minuti möödudes. 
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2.2.3. Mõtlemine

Mõeldes saab inimene oma kogemusi kajastava teabega teadvustatult opereerida, 
muutes nõnda nii keskkonna kui iseenda mõistetavaks. Mõtlemises kasutatakse nii 
mälus talletatud kui parasjagu saadavat teavet (C, C1). Mõtlemistegevust saab ühelt 
poolt käsitleda kui vahendit teadmiste organiseerimiseks ja uute teadmiste loomiseks. 
Teiselt poolt on mõtlemise funktsioon inimese tegevuse kavandamine (5.): kogemuste 
töötlemine on kavatsustele ja olukorrale vastava käitumise planeerimise alus. Mõt-
lemist võibki laias tähenduses defi neerida kui kogemuse ja sellele vastava tegevuse 
seesmist organiseerimist (Kikas, 2005, Toomela, 2004). Mõtlemist käsitletakse sageli 
ka kitsamalt, nimelt teatud liiki sooritustena, nt järeldamisena, otsustamisena, prob-
leemilahendusena vms.

Mõisted. Mõtlemine põhineb mõtlemisühikutega tehtavatel operatsioonidel. Mõel-
des eristatakse ja seostatakse vastavaid ühikuid (Toomela, 2004). Kasutatavaid ühi-
kute liike ja nende töötlemise viise on erinevaid. Eristatakse nt verbaalset (sõnalist) 
mõtlemist ja visuaal-ruumilist mõtlemist (visuaalsete kujundite ja nende paigutu-
sega opereerimine). Samuti võib eristada matemaatilist mõtlemist, mis põhineb hul-
kade suuruse ja hulkade erinevuse määratlemisel. Mõtlemises on teabe organiseeri-
mine sümboliline: mõtlemise ühikud – mõisted – on tähenduslikud, hõlmates endas 
erinevate psüühiliste kujutluste (sõna, pildiline kujund vms) vahelisi seoseid. Sõna 
«kass» on tähenduslik ja funktsionaalselt kasutatav seoste kaudu teiste sõnadega (nt 
koduloom, karvane) või muude kujutlustega (nt visuaalne teave kassi väljanägemise 
ja käitumise kohta).

Seostamine. Inimene kasutab erinevaid teadmiste seostamise viise. Mõisteid saab 
luua, lähtudes kogetud objektide omadustest, olukordadest või tegevustest. Näiteks 
võib suusakepid, -saapad, suusad seostada suusatamise kui tegevuse kaudu, mille pu-
hul neid esemeid koos kasutatakse. Samuti võib seostada tenniseväljaku, -pallid ja 
reketi tegevusega – tennise mängimisega. Sellisel viisil teadmiste organiseerimine on 
suuresti sõltuv viisist, kuidas erinevad nähtused keskkonnas esinevad.

Mõtlemisel kasutatakse ka seostamist, mis ei lähtu objektide, nähtuste ja protses-
side otseselt kogetavatest tunnustest, paiknemisest või kasutamisest. Seoste loomisel 
tuginetakse üldistatud teadmistele, mis ei põhine meeltega kogetavatel tunnustel. 
Nii võidakse mõista reketit, suuski, püstolit vm välisilmelt ja kasutuselt erisuguseid 
vahendeid kokkukuuluvana, käsitledes neid kui spordivahendeid. Selline seos võiks 
eeldada inimeselt üldistatud spordi või sportimise mõiste kujundamist, millega saab 
seostada kõik esemed, mis kindla tunnuse alusel on mõistega hõlmatavad. Sellisel vii-
sil seostamisel kujundab inimene teadmistest hierarhilised struktuurid, mis ei kajasta 
enam nähtuste keskkonnas esinevaid seoseid, vaid korraldavad need ümber.

Teadmiste erinev seostamine loob võimaluse täita mitmesuguseid ülesandeid. Näi-
teks kui üksus kindlustab oma positsioone, võib tulemuse saavutamiseks olla piisav, 
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kui ehituses (nt laskepesa rajamisel) osalev võitleja seostab oma mõtlemises ülesande 
täitmisel tarvilikud tegevused ja vahendid vastava töö käiguga. Samas on mitmeid 
ülesandeid, mille tulemuslik täitmine eeldab otsestest kogemustest kaugemale ulatu-
vate seoste kasutamist. Uudse kindlustusrajatise väljatöötamisel on kasulik vajalikku 
teavet (relvade tule mõju, ehitusmaterjalide omadused jms) käsitleda nt materjali- ja 
tugevusõpetuse mõistete ning reeglite põhjal. Nõnda saab adekvaatselt selgitada, mil-
listele nõuetele rajatis peab vastama ning milliseid materjale ja konstruktsioone oleks 
otstarbekas kasutada. Sellise ülesande täitmiseks tuleb kaasata üldisi (abstraktseid) 
teadmisi, mis ei ole omased ainult sellele ülesandele. Samadest teadmistest on abi 
igasuguste ehitiste kavandamisel. Kuid just seda laadi teadmiste rakendamine lubab 
jõuda sobiva tulemuseni.

Ülalpool toodut kokku võttes saab osutada sellele, et (a) mõtlemises saab kasutada 
erinevaid teadmiste seostamise viise ning (b) erinevad seostamisviisid loovad eeldused 
eri tüüpi ülesannete täitmiseks. Inimesed kasutavad enamasti mõlemaid teadmiste 
seostamise viise. Eri valdkondades võidakse kalduda kasutama enam üht või teist 
viisi.

Kogemused. Õppides ja praktiseerides muutub inimese viis kindlas valdkonnas 
mõelda. Algajad, kes teevad sagedamini vigu ja kulutavad enam aega, kalduvad üles-
annete lahendamisel keskenduma pigem ülesandes esitatud teabele kui teadaolevatele 
üldistele põhimõtetele/reeglitele, mis aitaksid ülesannet tervikuna mõtestada. Samuti 
käsitavad nad esitatud teavet (andmed, seosed) killustatuna – üksikute elementidena, 
mis ei moodusta tervikuid. Inimesed, kes omavad mingil alal ulatuslikke kogemusi, 
kalduvad selles valdkonnas ülesannete lahendamisel otsima esitatud teabe seoseid 
üldiste reeglite ja printsiipidega, mille kaudu seostada teave ning määratleda sobiv 
lahenduskäik. Nad mõistavad esitatud teavet tähendusliku tervikuna. Ootuspäraselt 
lahendavad nad ülesandeid kiiremini ning teevad ka vähem vigu (vt Chi jt, 1982).

Miks sellised erinevused esinevad? Oluline tegur on see, et suuremate kogemus-
tega inimesed omavad (a) enam asjasse puutuvaid teadmisi ning (b) need on mälus 
talletatud skeemideks seostatuna. Sellised skeemid võimaldavad käsitleda ülesan-
de informatsiooni tähendusliku tervikuna (vt ülalpool – tähelepanu). See hõlbustab 
mõeldes vajalike teadmiste tähelepanu all hoidmist. Algajatel, kellel vastavaid skeeme 
on vähem, on raskem vajalikule teabele keskenduda – nende jaoks on n-ö töödelda-
vaid elemente rohkem. Seega on nende jaoks keerukam vajaliku teabega opereerida, 
lahendamisel võivad olulised teadmised jääda tähelepanu alt välja.

Teine oluline tegur on see, et suuremate kogemustega inimesed tuginevad enam 
teadmiste hierarhilisele organiseerimisele (vt ülalpool), mis võimaldab esitatud 
andmeid üldiste teadmiste põhjal liigitada ja seostada. See tähendab, et nad on orien-
teeritud seostama ülesandes toodud teavet, lähtudes selle sisulistest seostest, mitte 
aga neist seostest, kuidas antud olukorras teave on esitatud. Sellised seosed aitavad 
lahenduse leidmiseks määratleda kohaseid reegleid ja protseduure.
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Kontekst. Suuremate kogemustega isikud oskavad ka paremini arvesse võtta lahen-
datava ülesande konteksti. See väljendub võimes seostada oma ala teadmisi erinevate 
olukordadega. Erinevates situatsioonides suudetakse eristada need tunnused, mida 
kindla valdkonna teadmiste põhjal saab mõtestada. Nii suudavad kogenud ohvitserid 
erinevate ja katkendlike andmete (nt täheldatud sõidukite liikumine, tule kasutamise 
iseloom jms) põhjal teha otsustusi vastase tegevuse ja kavatsuste kohta. 

Konteksti arvestamine väljendub ka üldiste printsiipide ja reeglite valikus, mil-
lest lähtudes asutakse ülesannet lahendama. Keerukamaid ülesandeid saab sageli 
lahendada erineval viisil, kasutades selleks erinevaid teadmisi. Ülesande suurema-
te kogemustega lahendajad püüavad ülesande konteksti analüüsides leida sobivaima 
teadmiste valdkonna, mida kasutada. Algajad tihti selliseid valikuid teha ei püüa, ar-
vestatakse ülesandes otseselt väljatoodud andmeid. 

Uute teadmiste loomine. Algajate ja suuremate kogemustega isikute tegevuse 
võrdlus toob esile mitmeid tunnuseid, mis iseloomustavad tulemuslikumat mõt-
lemist. Välja saab tuua põhjalike teadmiste olemasolu, teadmiste seostamise viisi 
(abstraktne ja hierarhiline seostamine) ning oskused määratleda konkreetse olukorra 
andmete ja üldistatud teadmiste seoseid (teadmiste ülekanne erinevatele juhtudele).

Mõtlemise kaudu saab inimene seni omandatud teavet kasutada erinevate üles-
annete lahendamiseks. Ent mõtlemise oluline funktsioon on ka uue info tootmine. 
Teadmistega opereerides, nt järeldades, saab inimene ise luua uudseid teadmisi. Uud-
sete ülesannetega kokkupuutumisel kujundatakse neile vastavaid lahendusviise, mida 
hiljem saab teiste ülesannete lahendamisel kasutada ja edasi arendada.

2.2.4. Mälu

Eespool kirjeldatud psüühiliste protsesside puhul on osutatud, et nende toimimine 
on seotud varem salvestatud info kasutamisega. Inimese võimet psüühilist teavet tal-
letada, säilitada ja meenutada nimetatakse mäluks (4.). Mälu põhineb närvisüsteemi 
omadusel säilitada psüühilises töötluses olnud teavet. Mälu võib säilitada informat-
siooni väga pikka aega – aastaid. Inimene ei ole teadlik kogu teabest, mis mälus on. 
Säilinud infost saame tavaliselt teadlikuks, kui me seda sihipäraselt meenutame (nt 
tuletame meelde vajalikke andmeid, mõnd sündmust). Enamasti kasutab inimene 
oma mäluinfot seda teadvustamata. Näiteks vesteldes kasutame me elu jooksul talle-
tatud sõnu, kuid me ei tegele teadlikult nende «otsimisega». Õppides täieneb ja muu-
tub inimese mälu.

Teabe säilitamise viisid. Mälu säilitab teavet erineval kujul. Ta võib talletada tea-
vet vastavalt sellele, milliste meelte vahendusel seda saadakse, näiteks jäetakse meel-
de visuaalseid kujundeid, helisid, lõhnu, enda liikumist jne. Samuti talletuvad mälus 
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terviklikud situatsioonid, milles inimene on viibinud (episoodid varasemast elust). 
Sellised mälestused lõimivad endas kogetu, sidudes erinevate meelte vahendusel saa-
dud teabe tervikuks. Inimene saab säilitada ka üldisi teadmisi, mis pole seotud meelte 
aistingutega, mille vahendusel nad on saadud. Tegemist on sellisel juhul märgiliselt 
vahendatud teabega, mida inimene saab nii oma psüühikas kui tegevuses erineval 
moel esitada. Näiteks võib inimene sama mõistet selgitada kõnes või kujutada skeemi, 
vahel ka pildi abil. Neid teadmisi nimetatakse semantilisteks teadmisteks ning ena-
masti on just sellist tüüpi teabe omandamine õppetöö sihiks. Erinevate teadmise liike 
ja nende omandamisega seotud eripärasusi on täpsemalt käsitletud käeoleva peatüki 
viimases osas (ptk 2.4).

Talletatud teadmiste kasutatavus. Õppetöö taotlus on kujundada teadmisi, 
mis on pikka aega ja sobivates situatsioonides kasutatavad. Seetõttu on mälu tööga 
seotud seaduspärasuste arvestamisele õppetöös palju tähelepanu pööratud. Vaatluse 
all on siinjuures ennekõike teabe talletamise viisi ja selle hilisema meenutamisvõime 
eripärasuste seosed. Üldistades saab osutada sellele, et paremini säilivad teadmised, 
mida inimene on kasutanud sagedamini ning mille kasutamisega on kaasnenud posi-
tiivne tagasiside (nt kasutamine on osutunud tulemuslikuks). Taju ja tähelepanu osas 
on leitud, et inimene säilitab paremini infot, mida ta on saanud eri meelte vahendu-
sel (nt kui õpitavat on õpilasele seletatud suulise seletuse ja seda täiendava graafi list 
skeemi abil), ning teavet, mis on olnud pikemat aega töömälus (nt õpitavate mõistete 
või tegevuste kordamisel). Mõtlemise ja tähelepanuga seoses on osutatud sellele, et 
teadmised säilivad paremini siis, kui õppimisel luuakse rohkem seoseid varasemate 
teadmiste ja kogemustega. Teadmiste omandamine kujul, mis lubab neid tulevikus 
kohaldada erinevates olukordades, eeldab õppetöös samade teadmiste kasutamist 
erinevate ülesannete täitmisel erinevas kontekstis. Mäluga seotud nähtusi ja nendest 
lähtuvat õppetöö korraldust käsitletakse lähemalt seoses õppeprintsiipidega (ptk 3.2).

2.2.5. Motivatsioon ja emotsioonid

Ajendid. Inimese tegevus lähtub ajenditest, mis määratlevad tema käitumise suuna, 
iseloomu, kestuse ja intensiivsuse. Kui teatud käitumiseks ajend puudub, siis seda ka 
ei toimu. Psühholoogia kirjeldab erinevaid ajendeid, nende päritolu ja mõju inimese 
käitumisele motivatsiooni käsituste kaudu. Kuna soovitud õppimine eeldab, et õpila-
sed oleksid motiveeritud õppima, siis tuleb õppetöös sobivate ajendite kujundamise-
le ja alalhoidmisele suurt tähelepanu pöörata. Käesolevas raamatus on vastav teema 
põhjalikumalt avatud eraldi peatükis (ptk 3.1). 

Vajadused ja tunded. Motivatsiooniküsimusi käsitletakse suuresti lähtudes ini-
mese erinevatest vajadustest ning motiividest. Ent inimese käitumist mõjutavad 
oluliselt ka tema emotsioonid ehk tunded (nt rõõm, viha, kurbus). Erinevalt vaja-
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dustest ja motiividest ei pruugi tunded seostuda kindla toimingu või käitumisviisiga. 
Küll on inimese poolt kogetud tunded seotud üldisema käitumise iseloomu ja suuna 
kujunemisega. Nt inimesega, kellega suhtlemine tekitab meis häid tundeid, käitume 
enamasti heatahtlikult ja tema soove silmas pidades.

Õpisituatsiooni kujundamine. Kirjeldatud psüühilise tegevuse komponendid 
on alati ja omavahel seotult kaasatud inimese tunnetustegevusse. Seega tuleb õpi-
situatsiooni (nt õppetundi) kujundades arvestada nende kõigi toimimise ja seostega. 
Näiteks selleks, et inimene saaks õppima hakata, tuleb aidata tal kujundada ajendeid 
õppimiseks ning suunata tema tähelepanu õpitavale. Samuti on oluline soodustada 
õpitava tajumist. Uut teavet tuleb esitada viisil, mis aitab õpilasel seda hõlpsasti meel-
te vahendusel kogeda ning anda saadud teabele tema eelteadmiste põhjal adekvaatne 
tähendus.

Lähtudes teadmistest psüühika töö kohta, saab määratleda õppimise soodustami-
seks olulised tegevused ja nende järjestuse. Järgmises alapeatükis kirjeldatakse sellist 
õppetöö ülesehitamisel järgitavat üldist mudelit õppeprotsessi etappide kaudu.

2.3. Õppeprotsessi etapid

Eelmises alapeatükis vaadeldi psüühika toimimises eristuvaid komponente, nende 
funktsioone ja seoseid. Käesolevas alapeatükis on vaatluse all üldine õppetöö üles-
ehitamise viis, mis õppimisega seotud psüühilist tegevust arvestades loob õpilastele 
eeldused uute teadmiste kujundamiseks. Sellist tegevuste kulgu käsitletakse alljärg-
nevate õppeprotsessi etappidena (vt nt Mikk, 1991, lk 16-17):

• motiveerimine ja tajumine1,
• mõistmine,
• kinnistamine ehk meeldejätmine,
• rakendamine.

Motiveerimise ja tajumise etapis aidatakse õppijal kujundada õpimotivatsiooni 
ja koondada tähelepanu käsitletavale teabele (nt õppeteemale) või ülesandele. Moti-
veerimise ja tajumise etapis on õpetaja ülesanne tagada 

• õppija keskendumine järgnevale tegevusele, 
• selgitada selle sisu ning 
• motiveerida õppijaid, avada nende jaoks õpitava olulisus ja tekitada huvi. 

Mõistmise etapis võtab õppija uued teadmised vastu, seostab need omavahel ja loob 
seosed varasemate kogemustega. Selles etapis on oluline õppija tähelepanu suunami-
ne õpitava erinevatele tahkudele ja nende vajalikele seostele. Tähtis on soodustada 
1 Tajumist on õppeprotsessi etapina käsitatud kui tunni teema ja edasise tegevuse mõistmist. Õppija selline tegevus 

hõlmab endas loomulikult tajumist kui psüühilist teabetöötlemisprotsessi, mida kirjeldati eelmises alapeatükis.
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õpitava teabe tajumist ning jälgida, millisel viisil õppijad oma kogemustest lähtudes 
õpitavale tähendust omistavad (nt esitada õpilastele küsimusi). Õpetatav materjal on 
otstarbekas õpilastele esitada osadeks jaotatult: sellega välditakse tähelepanu (töömä-
lu) ülekoormamist ning tuuakse välja teadmistevahelised seosed.

Kinnistamise (meeldejätmise) etapis jätkab õppija, kes on õpitavale juba omistanud 
kohase tähenduse ja loonud seosed varasemate teadmistega, uue teabega töötamist. 
Kinnistamise siht on soodustada õpitava talletumist mälus. Selleks suunatakse õppi-
jat töötama ülesannetega, mis eeldavad saadud teabe korduvat kasutamist ja lisaseos-
te loomist muude teadmistega. Selleks kasutatakse sageli kordamist, tegevuse harju-
tamist, iseseisvat tööd jms. 

Rakendamise etapis jätkab õpilane juba omandatud teadmiste kasutamist vastavalt 
püstitatud ülesannetele. See õppetöö etapp on eriti oluline selleks, et õpilasel kuju-
neks võime erinevaid õpitud teadmisi kasutada omavahelistes seostes ning arvestades 
ülesande konteksti. Selles etapis varem õpitu üldistub ja muutub uudsetes olukor-
dades paremini kasutatavaks. Õppijal kujunevad oskused näha eri situatsioonides 
vajadusi ja võimalusi õpitut kasutusele võtta. Samuti arendatakse selles etapis õpitu 
meenutamist – kujundatakse oskusi õpitut vajadusel mälust leida. Rakendamise eta-
pis püstitab õpetaja erinevaid ülesandeid, mille lahendamisel saavad õpilased varem 
omandatud teadmisi kasutada erinevas kontekstis ja erinevates seostes.

Õppeprotsessi etappe või nende läbimist ei saa otseselt seostada kindlate õppetöös 
läbiviidavate ürituste või nendeks ettenähtud ajaga (nt klassitund, kursus vms). Ühelt 
poolt on ilmne, et õppijad läbivad etappe erineva kiirusega. Teiselt poolt sõltub õp-
pimise kulg õpetatava keerukusest. Mõne lihtsa toimingu esmaseks omandamiseks 
võib näiteks kuluda vaid mõni minut. Üldjuhul püütakse uue teabe õppimine kor-
raldada nii, et ühe ürituse (klassitund, harjutus) käigus käsitletaks materjali sellises 
mahus, et õpilased saaksid seda nii mõista kui kinnistada. Juhul kui soovitakse enam 
kaasa aidata õpitu säilitamisele ja meenutamisele, korraldatakse täiendavat õpet, mil-
le rõhuasetus on seatud õpitu kinnistamisele ja rakendamisele. 

Erinevaid õppemeetodeid ja ülesandeid kasutades on võimalik õpetada väga eri-
nevatel viisidel. Siiski tuleks alati jälgida, et kasutatavate meetodite ja nende järjesta-
mise abil oleks õppijale loodud tingimused ülalpool kirjeldatud etappide läbimiseks: 
see aitab õpilasel omandada vajalikku teavet ning õppida seda rakendama. 

Tabel 1 kirjeldab, kuidas tunni vältel saab õppeprotsessi etappidest lähtudes õppe-
tegevusi korraldada.

2.3. Õppeprotsessi etapid
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Tabel 1. Õppeprotsessi etapid ja tegevused õppetöö läbiviimisel (Mikk, 1992, lk 17, alusel)

Jrk
nr

Õppeprotsessi
etapp Õppija tegevus Instruktori tegevus

1. Motiveerimine 
ja tajumine

Püüab aru saada, miks õpetatav on talle vajalik, 
mis hakkab tunnis toimuma.

Toob välja, miks teema omandamine on oluline, 
juhib tähelepanu õppeteema olulistele ja 
huvitavatele seikadele, selgitab edasist tegevust.

2. Mõistmine Jälgib instruktori tegevust, loeb õppematerjali, 
jäljendab instruktori tegevust.

Selgitab õppematerjali sisu, demonstreerib 
õpitavaid toiminguid.

3. Kinnistamine Võrdleb ja analüüsib õpitavat, harjutab õpitavat 
tegevust, teeb õpitu kohta järeldusi.

Suunab õppijate mõtlemist küsimuste ja 
ülesannetega, jälgib õppijate tegevust, juhendab.

4. Rakendamine Vastab õpetaja küsimustele, lahendab 
püstitatud ülesandeid.

Annab õppijatele ülesande, laseb täita testi, 
küsitleb.

2.4. Teadmiste liigid

Eespool on tehtud mitmeid osutusi sellele, et inimene kasutab psüühilises tegevuses 
erinevat tüüpi teavet. Sealjuures toodi välja, et teabe esitamine psüühikas põhineb 
meelte vahendusel saadava teabe iseloomul (nt nägemis-, kuulmis-, liikumistaju). Sa-
muti märgiti, et inimene saab psüühiliselt esitada oma otseseid tajukogemusi (helid, 
nähtud objektid, teatud episoodid elus) ning märgilist teavet (nt sõnad).

Eri liiki teadmiste õppimine ja kasutamine toimub mõneti erineval moel. Selleks 
et tulemuslikult õpetada, peab instruktor õppe kavandamisel oskama vastavaid eri-
nevusi arvestada. Saab välja tuua mitmeid teadmiste eripärasid, mis mõjutavad nende 
kasutamist ja õppimist. Siinkohal on keskendutud ainult kahele teadmiste liigile, mis 
on õppetöös enam tähelepanu all: deklaratiivsetele teadmistele ja protseduurilistele 
teadmistele.

Deklaratiivne teadmine käsitleb teavet, mida saame teadvustada ja millega 
saame teadvustatult opereerida. Siia hulka kuulub peamiselt verbaalne info, nt mõis-
ted, andmed, väited, reeglid. Deklaratiivne teadmine on sümboliline – iga vastav tead-
mine tähistab alati midagi muud, nt keskkonnas meeleliselt kogetavat nähtust või ka 
teist mõistet. Mõeldes rünnakust, kasutame me mõistet rünnak ja teisi sellega seon-
duvaid mõisteid tegeliku või kujutletud lahingu tähistamiseks.

Üks viis deklaratiivseid teadmisi omandada on keskkonnast saadava informat-
siooni salvestamine. Näiteks, kui instruktor nimetab automaadi osasid ja samal ajal 
tõstab erinevad relvaosad üles, siis õppija jätab meelde sõna, nt lukuraam, ja seosed 
vastava visuaalse kujutlusega. Edaspidises tegevuses saab õppija mõistet kasutada , 
kui tal on vaja sellest objektist mõelda, oma tegevust selle esemega suunata või tei-
si objektist teavitada. Teiseks saab ka õpilane ise luua uusi deklaratiivseid teadmisi. 
Mõtlemise tulemusena, seostades erinevaid teadmisi, saab inimene kujundada uusi 
teadmisi ning neid meelde jätta.

2. Õppimine ja õppeprotsess
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Protseduuriline teadmine kirjeldab ini-
mese toiminguid nii väljendatud käitumise 
(motoorne tegevus) kui ka psüühilise käitumise 
osas. Nii ära õpitud söösthüppe sooritamine kui 
mõttes vastase tegevuse analüüs on toimingud, 
mille sooritamise programmid on närvisüstee-
mis talletatud ning mida on vajadusel võimalik 
aktiveerida. Protseduurilist teadmist saab tead-
vustada deklaratiivse teadmise abil. Kaeviku 
kaevamisest mõtlemine ei ole selle kaevamine. 
Me saame mõelda, kuidas kaevikut kaevata – ni-
metada tegevuste osad, järjekorra, abivahendid, nõuded tulemusele, ning selle abil 
oma tegevust organiseerida. 

Protseduuriliste teadmiste omandamine toimub sageli eeskuju (mudelkäitumi-
se) põhjal: inimene, kogedes teise inimese tegevust, jäljendab seda ning matkimise 
vahendusel kujundab vajaliku käitumisprogrammi. Sealjuures kasutab õppija juba 
olemasolevate protseduuride eeskujule vastavat seostamist. Näiteks roomamise õppi-
misel valdavad õppijad kõiki vajalikke kehaliigutusi, kuid need tuleb võtta kasutusele 
teatud uudses kombinatsioonis. Erinevate töövõtete õpetamisel on tihti palju lihtsam 
neid õppijale näidata ja lasta järele teha kui suunata selgituste (deklaratiivse teadmise) 
abil õppijat tegutsema.

Mudelkäitumisele lisatavad selgitused aitavad õppijal nähtud toimingut mõista ja 
hiljem oma tegevust kontrollida, nt saada aru tegevuse eesmärkidest, jaotumisest osa-
tegevuste jadaks, selle sooritamiseks vajalikest tingimustest jms. Laskeasendit õppima 
asudes oskab inimene juba kõhuli maha heita, käega relvast haarata jne. Ilmselt või-
maldab õpetajapoolne demonstratsioon isegi üsna eesmärgipärase kehaasendi sisse 
võtta. Samas on terve hulk nõudeid ja tingimusi, millest tuleb õppijat informeerida, et 
ta saaks kujundada oskuse õige laskeasendi sissevõtmiseks ning selle parandamiseks. 
See tähendab, et protseduurilise teadmise omandamist saab toetada deklaratiivsete 
teadmistega, sõnaline teave aitab korrastada käitumisviisi aluseks olevat programmi.

Keerulisem on olukord siis, kui õppijad peavad õppima psüühilises tegevuses 
kasutatavaid protseduure, nt mõtlemisstrateegiaid maastikuanalüüsi tegemiseks või 
tuleandmete arvutamist. Instruktor ei saa vahetult «näidata» oma mõtlemist. Mõtle-
misprotseduure saab õppida deklaratiivsete teadmiste kaudu. Näiteks võib õpetaja oma 
mõttekäigu selgitamiseks demonstreerida ülesande lahendamist. Selle käigus ta kirjel-
dab oma mõtlemist, selgitab, kuidas ja millises järjekorras ta arutleb, teeb järeldusi või 
milliseid reegleid ja andmeid kasutab. Õppija saab seda teavet kasutades järjestada ja 
korrastada enda mõtlemist ning kujundada vastavaid protseduurilisi teadmisi.

Reeglina hõlmab õpitav nii deklaratiivseid kui protseduurilisi teadmisi. Õppetööd ka-
vandades tuleks määratleda, millist laadi teadmisi ja millistes seostes tahetakse edasta-
da. See aitab valida õppemeetodeid, mis aitavad õpilastel vajalikku teavet omandada.

2.4. Teadmiste liigid
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Käesolevas peatükis seletati õppimist psüühika toimimise struktuuri ja õppeprot-
sessi etappide abil. Samuti vaadeldi lühidalt teadmiste erinevaid liike ning nende õp-
pimisega seotud erinevusi. Järgmises peatükis kirjeldatakse lähemalt tingimusi, mida 
on oluline järgida õppimise võimaldamiseks ja soodustamiseks.

2. Õppimine ja õppeprotsess
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3. ÕPPETÖÖ LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED

Klassitundides ja harjutustel on vaja õppijatele luua aktiivset ja tulemuslikku õp-
pimist soodustavad tingimused. Käesolev peatükk käsitleb üldisi põhimõtteid ja 
soovitusi, kuidas selliseid tingimusi kujundada. Seda temaatikat vaadeldakse kahes 
alapeatükis. Esimeses neist keskendutakse õppimiseks vajaliku motivatsiooni kuju-
nemisele ja säilitamisele. Teises alapeatükis kirjeldatakse õppeprintsiipe, mille kaudu 
avatakse õppetöö läbiviimisele seatavad nõuded ning esitatakse soovitusi, kuidas neid 
nõudeid järgida. Erinevate printsiipide käsitlemisel on püütud seostada teadmisi õp-
pimise psühholoogiliste mehhanismide, õppemetoodiliste lahenduste ning sõjaväeli-
se väljaõppe eripärade kohta. 

3.1. Õppimissoov

Õppimine, nagu iga teine inimtegevus, sõltub inimese tahtest. Kui õppijad kogevad 
õppetööd või õpitavat teemat ebavajaliku, igava või isegi ebameeldivana, siis nad pü-
henduvad õppimisele vähem, töötavad pinnapealselt või isegi püüavad vältida õppi-
mist. Samas suur huvi õpitava vastu ja tahe õppetöös osaleda võib ajendada õppijat 
intensiivselt töötama ja tegema pingutusi parimate tulemuste saavutamiseks. Vahel 
juhtub sedagi, et ainest huvitatud õppijad hakkavad teemaga tegelema väljaspool õp-
petööd. Seega on parimate õpitulemuste saavutamiseks oluline toetada ja kujundada 
õppijate tahet õppida ehk õppimissoovi. Õppimissoovi kujundamise ja säilitamise 
juures lähtutakse alljärgnevatest teemadest:

• motivatsiooni mõiste,
• motiivid ja vajadused,
• sisemine ja välimine motivatsioon,
• lühi- ja pikaajalised motiivid,
• ärevustase ja hirm,
• eduelamused ja õppijate aktiivsus,
• soovitused õppimissoovi kujundamiseks ja säilitamiseks.

3.1.1. Motivatsiooni mõiste

Inimese tahet või soovi teatud moel käituda nimetatakse motivatsiooniks. Motivat-
siooni käsitletakse psüühika toimimise ühe põhikomponendina (vt ptk 2.2.). Seega 
on motivatsioon psühholoogiline mõiste. Motivatsiooni võib defi neerida «…hüpo-
teetilise konstruktsioonina, mis seletab eesmärgipärase käitumise enesealgatuslikkust, 
kindlasuunalisust, jõulisust ja püsivust,» (Good ja Brophy, 1995; tsit. Krull, 2000, lk 
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394) Teisisõnu tuleks motivatsiooni käsitleda teoreetilise mudelina, mis seletab tea-
tud käitumise ilmnemist ja iseloomu. Õppimissoovist kõneldakse sageli, kasutades 
terminit õpimotivatsioon. Õpimotivatsioon kirjeldab inimese motivatsiooni seoses 
õppimistegevusega.

Õppija orienteeritust õppetööle mõjutavad erinevad tegurid, mis alati ei seostu 
õppetööga. Näiteks võivad relvakäsitsemise harjutustel sõdurite õppimissoovile aval-
dada mõju järgmised asjaolud:

• instruktori tunnustavad märkused ja kiitus edusammude puhul;
• huvi relvade ja laskmise vastu, mida õppija kogeb uudse ja põnevana;
• väsimus;
• pikale veninud harjutus ja instruktori üksluine esinemine loovad tunde, et ei 

tahaks enam kaasa töötada;
• soov võimalikult ruttu harjutatav tegevus rahuldavalt ette näidata, sest instruk-

tor on lubanud harjutuse lõpetada, kui kõik osalejad on «asja selgeks saanud»;
• head suhted kaaslastega, mis teevad nendega koostegutsemise meeldivaks.

Instruktori ülesanne. Millised tegurid õppijat õppima suunavad, on väga indi-
viduaalne. Õppimine toimub eesmärgipäraselt, kui õpilase õppimissoov on piisavalt 
intensiivne. Instruktori ülesanne on arvestada õppija vajadusi, toetada motiive, 
mis soodustavad õppimist, ning pakkuda välja uusi motiive, mis ajendaksid õppijat 
aktiivsemalt kaasa töötama ja paremaid õpitulemusi saavutama.

3.1.2. Motiivid ja vajadused 

Inimese teatud käitumisviisi ilmnemist soodustavatest või pidurdavatest teguritest 
kõneldakse kui vajadustest ja motiividest.

Vajadused. Vajadusi mõistetakse sageli kahes tähenduses. Ühelt poolt kirjeldab 
vajadus inimorganismi soovitud seisundiks vajalikku tingimust (nt toit, lähisuhete 

3. Õppetöö läbiviimise põhimõtted
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olemasolu). Teiselt poolt võib vajadus tähistada inimorganismi seisundit vajaliku tin-
gimuse puudumisel (nt nälg, üksildus). Nagu eelnevast näha, on nimetatud selgitu-
sed omavahel seotud. Näiteks nälg põhjustab vajaduse toidu järele (vt Reber ja Reber, 
2001) .

Füsioloogilised ja õpitud vajadused. Vajadusi saab liigitada füsioloogilisteks 
ning õpitud/psühholoogilisteks vajadusteks (vt Maslow, 1943). Füsioloogilised vaja-
dused on seotud otseselt organismi elu säilitamise ja paljunemisega (nt toitumis-, soo-
jätkamis-, une- ja tegevusvajadus). Psühholoogilised vajadused seonduvad inimese 
arengu ja elukogemusega. Psühholoogiliste vajadustena võime silmas pidada nt osale-
misvajadust – vajadust olla grupi liige, suhelda teiste inimestega – ja saavutusvajadust 

– vajadust kogeda ennast edukana. Samuti saab vajadusi jaotada defi tsiit- ja kasvuva-
jadusteks. Defi tsiitvajaduste rahuldamine on inimese jaoks vältimatu. Nende hulka 
kuuluvad kõik füsioloogilised vajadused, ent ka psühholoogilised vajadused, nt vaja-
dus tunda end turvaliselt, omada kaasinimestega lähedasi suhteid, tunda end teiste 
hulgas väärtuslikuna. Defi tsiitvajadusi iseloomustab see, et mida enam nad on rahul-
datud, seda vähem soovib inimene teha pingutusi nende täiendavaks rahuldamiseks. 
Näiteks kui me oleme piisavalt maganud või söönud, ei soovi me neid tegevusi jätkata. 
Kasvuvajadused on õpitud vajadused. Nende hulka kuuluvad nt vajadused, mis seos-
tuvad sooviga kogeda esteetilisi elamusi, arendada ja teostada end. Kasvuvajaduste 
eripära on see, et mida enam inimene neid rahuldab, seda olulisemaks need tema 
jaoks muutuvad. Näiteks õppija, kes huvitub mõnest õppeteemast, võib ka väljaspool 
õppetööd selle kohta lisamaterjale otsida, osaleda vastava alaga seotud üritustel jms. 
Selle teemaga tegelemine võib kujuneda tema püsivaks huvialaks.

Vajaduste hierarhia. A. H. Maslow (samas), kes uuris inimeste vajadusi, osutas 
sellele, et erinevaid vajadusi saab hierarhiliselt järjestada sellele alusel, kuidas teatud 
tüüpi vajaduse rahuldamise aktuaalsus avaldab mõju teist tüüpi vajaduste rahulda-
misele. Üldjuhul on selleks, et inimene saaks asuda rahuldama kasvuvajadusi, vajalik 
defi tsiitvajaduste piisav rahuldatuse tase. See tähendab, et kui näiteks õppija on väsi-
nud, näljane või tunneb ennast kaaslaste hulgas tõrjutuna, siis on tõenäoline, et tema 
soov õppida on pärsitud. See asjaolu peaks suunama instruktoreid tähelepanu pööra-
ma õppetöös aja kasutamisele ja sobiva keskkonna kujundamisele. Näiteks peaks õp-
pija tunnis osaledes olema küllaldaselt puhanud. Õppijatele tuleb pakkuda võimalusi 
saada eduelamusi ja teha koostööd teiste õppijatega. Instruktor peaks hoolitsema selle 
eest, et ta ei riivaks õppija väärikust ning et õppijal oleks võimalus saada tunnustust 
nii temalt kui kaasõppijatelt.

Sõjaväelises väljaõppes on õppeteemasid, mille harjutamine eeldab kõrge füüsilise 
koormusega ja ka väsinuna tegutsemist. Valmistamaks sõdureid ja üksuseid ette edu-
kaks tegevuseks lahingutingimustes, on taolised väljaõppeüritused äärmiselt olulised. 
Samas tuleb aga silmas pidada, et uute teadmiste ja oskuste õpetamine peaks toimuma 
siiski olukordades, kus on tagatud õppijate defi tsiitvajaduste piisav rahuldatuse tase. 

3.1. Õppimissoov
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Motiivid. Mõisteid motiiv ja vajadus kasutatakse sageli kattuvas tähenduses. Siin-
kohal peetakse motiivina silmas inimese tegevuse teadvustatud põhjuseid. Motiivid 
kirjeldavad seda, kuidas inimene oma tegevust põhjendab või milliseid eesmärke en-
dale seab. Teadvustatud põhjused ja eesmärgid aitavad inimesel keskenduda soovitud 
tegevusele, suunata oma pingutused kindlate tulemuste saavutamisele. 

Motiivide kujundamine. Õppetöös tuleb instruktoril aidata õppijatel kujundada 
motiive, mis suunaksid neid õppima. Sageli kasutatakse selleks tunni alguses õppijate 
teavitamist õppetöö eesmärkidest, st selgitatakse, mida tuleb õppida, lisatakse põh-
jendused, miks antud teemat, tegevust vms on vaja õppida. Põhjenduste esitamisel 
võib instruktor juhtida õppija tähelepanu sellele, kuidas õpitav seostub omandatava 
tegevusvaldkonnaga. Näitekst õpetades ajateenijatele topograafi liste koordinaatide 
määramist, saab tuua põhjenduseks selle, et koordinaatide kasutamise abil on võima-
lik edastada oma asukoht maastikul või teada saada, kus teised paiknevad. Instruktor 
võib ka kaaluda, miks teatud teema on ajateenijatele igapäevases elus vajalik. Näiteks 
esmaabivõtete õppimist saab kindlasti seostada võimaliku vajadusega osutada õnne-
tuste korral abi kaasinimestele või endale. Üks tõhusamaid viise püstitada õppetööga 
seonduvaid motiive on selgitada, kuidas õpitav on seotud õppija enda vajaduste või 
huvidega. Siinkohal on abiks teadmised õppijate varasemate õpingute, töö ja har-
rastuste kohta. Kursuse või tunni alguses võib korraldada vestluse õppijatega, mille 
käigus instruktor selgitab välja nende õpitavaga seostuvad motiivid ning juhib siis 
neile õppijate tähelepanu. Näiteks võib lasketreeningutel õppijate hulgas olla isikuid, 
kes on varem laskesporti harrastanud ja on huvitatud teenistuse jooksul oma oskuste 
arendamisest. Heaks viisiks õpitava olulisuse mõtestamisel on lasta õppijatel endil 
eesmärke analüüsida ning selgitada nende saavutamise vajadusi. Seda saab teha nt 
rühmatöö või vestluse vormis.

3.1.3. Sisemine ja väline motivatsioon

Väline motivatsioon tähendab neid inimkäitumise ajendeid, mis on seotud kesk-
konna poolt pakutava tagasisidega. Näiteks võib inimene õppida selleks, et saada 
head hinnet. Sõdur võib püüda paremini õppida, et silma paista ja saada linnaluba. 
Samuti võib väline motivatsioon olla seotud negatiivse tagasiside vältimisega. Näiteks  
ajateenija võib püüda järgida kaitseväe määrustikke selleks, et vältida võimalikku ka-
ristust. Väliste ajendite olemasolu, nt edu korral antav tunnustus ja hinded, soodus-
tavad õppimist. Siiski võib õppetöös liiga suurel määral väliste motiivide rõhutamine 
vähendada õppimise tulemuslikkust. Põhjuseks on see, et õppija võib tasakaalustada 
oma pingutused ja saadava tasu väärtuse. Sellisel juhul õpitakse täpselt nii palju, kui 
näiteks rahuldava hinde saamiseks on vaja, ja seejärel õppimine katkestatakse. Teine 
probleem seisneb selles, et õppija tegevus võib muutuda sõltuvaks tasu olemasolust. 
Näiteks kui hoolsat õppimist tasustatakse jätkuvalt mingisuguste preemiatega (lin-
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naluba, võimalus harjutamine varem lõpetada vms), siis olukorras, kus enam tasu ei 
anta või tegevust ei kontrollita, võivad õppijad kaotada huvi pingutada. 

Sisemine motivatsioon tähendab inimese käitumise motiive, mis on seotud tema 
enda seisukohtade, hoiakute või väärtustega. See tähendab, et tegevuse põhjused ja 
neile antavad hinnangud lähtuvad inimesest enesest. Uurimused on osutanud, et si-
semiste motiivide ajel töötav inimene on oma tegevustes põhjalikum ja püsivam kui 
inimene, kes tegutseb väliste motiivide ajel. Seetõttu peetakse oluliseks, et õppetöö 
läbiviimisel arvestataks õppijate huvide ja vajadustega. Samuti peetakse tähtsaks, et 
õppetöö ja õpitava käsitlemine toimuks viisil, mis oleks õppijate jaoks huvitav ja või-
maldaks neil aktiivselt osaleda (tegutseda, avaldada arvamust, teha valikuid). 

3.1.4. Lühi- ja pikaajalised motiivid

Õppija võib õppida tunnis, et lahendada hästi kontrollülesanded või saavutada harju-
tuse käigus teistest paremaid tulemusi. Teine õppija võib samas tunnis pingutada, sest 
ta soovib pärast sõduri baaskursust pääseda nooremallohvitseride baaskursusele ning 
tulevikus õppida ohvitseriks. Need näited kajastavad lühi- ja pikaajalisi õpimotiive. 

Pikaajaliste motiivide mõju. Juhul kui õppija lähtub oma tegevustes ka pike-
maajalistest eesmärkidest, siis eeldatavalt teeb ta keskmisest enam pingutusi õp-
pimiseks kogu õpingute perioodi vältel. Millised võiksid olla pikaajalised motiivid 
ajateenijate väljaõppes? Soomlased on soovitanud õppijaid motiveerida nt sellega, et 
sõjaväeline väljaõpe on oluline riigikaitse tagamiseks, hakkama saamiseks lahingu-
välja tingimustes ning et õpitav on kasutatav tsiviilerialadel või üldse igapäevases elus 
(KoulOpas, 1984). Kahtlemata aitab selliste motiivide teadvustamine ajateenijal pare-
mini mõista õppimise üldisi põhjuseid. Sedalaadi selgituste andmine ajateenijatele on 
tähtis. Siiski on tegu väga üldiste selgitustega ning on vähe usutav, et nad ajendaksid 
õppijaid näiteks üksikutes tundides intensiivsemalt töötama. Mõjukamad on pikaaja-
lised motiivid, mis on konkreetsed ja õppijale endale olulised. Näiteks võib relvakäsit-
semist drillima motiveerida, osutades vajadusele valmistuda eelseisvateks laskeharju-
tusteks. Samuti võib õppijat motiveerida, osutades õpitava seotusele tema eriala või 
harrastusega. Kaadrikaitseväelaste jaoks võivad olulised olla motiivid, mis seostuvad 
nt edasiste karjäärivõimaluste või oma teenistusülesannetes toimetulekuga. 

Lühiajaliste motiivide vajadus. Kõikide tundide ja harjutuste läbiviimisel on täh-
tis kujundada lühiajalisi, antud õppeaine või üksiku väljaõppeüritusega seotud motiive. 
Õppijaid saab motiveerida, osutades õpitava teema huvitavatele ja põnevatele aspektide-
le või õpiülesande täitmisega seotud väljakutsele. Õppijaid võib ajendada tegutsema ka 
õppetunnile või harjutusele seatud eesmärgi saavutamine. Lühiajaliseks motiiviks võib 
olla ka õpitulemuste kontroll, õppijate või meeskondade vaheline võistlus. 

3.1. Õppimissoov
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3.1.5. Ärevustase ja hirm

Eeldatakse, et inimesel on optimaalne ärevustase, mis võimaldab tal kõige tõhusa-
malt tegutseda. Liiga madal ja liiga kõrge ärevustase takistavad efektiivset tegutse-
mist, sealhulgas ka õppimist. Optimaalne ärevustase on individuaalne, see tähendab 
et samas olukorras võib ühe inimese ärevustase oluliselt muutuda, kuid teisel mitte.

Üksluine või liiga lihtne õppetöö võib viia õppija ärevustaseme liialt madalaks. Sel-
le tulemusel võivad õppijad muutuda tunnis passiivseks, nad lihtsalt igavlevad. Samas 
võivad õppijad püüda oma ärevustaset tõsta ning selle tõttu hakkavad otsima tegevusi, 
mis neile «pinget pakuks». Tihti on tagajärjeks tunnis kõrvaliste asjadega tegelemi-
ne või kaaslaste segamine. Liiga kõrget ärevustaset võivad õppetöös põhjustada liialt 
rasked ülesanded või materjali liiga keeruline esitus. See võib tingida õppijas kartuse, 
et ta ei saa õppimisega hakkama. Samuti põhjustab ärevust olukord, kus õppija ei 
tea, mis teda ees ootab, nt kuidas on kavas tund või harjutus läbi viia. Ka suurendab 
ärevust info puudumine õppijale seatud ootuste kohta. Sellisel juhul ei suuda õppija 
otsustada, mida peaks soovitud tulemuse saavutamiseks tegema.

Kuidas aidata õppijatel saavutada õppimiseks optimaalset ärevustaset? Selleks 
kasutavad õpetajad sageli lihtsaid, ent tõhusaid võtteid:

a) õppijaid teavitatakse eelseisva õppetööga seotust (kursuste tunniplaanid, õp-
petööd puudutavad teated);

b) tundide alguses selgitatakse õppetöö läbiviimise korda ja põhimõtteid, mida 
ja millises järjestuses on kavas teha;

c) kirjeldatakse ootusi ja nõudeid õppijate tegevusele, näiteks selgitatakse, kui-
das peaks õppija tunnis tegutsema ning kirjeldatakse õppetöö eesmärke ja 
hindamispõhimõtteid;

d) õppetöös püütakse õppijatele esitada materjali arusaadavalt ja püstitada jõu-
kohaseid ülesandeid – selliseid, mida õppija suudab lahendada, kuid mille 
lahendamine nõuab ka pingutust.

Need lihtsad võtted võimaldavad õppijal kohaneda eelseisvate ülesannetega ja 
edasist tegevust enda jaoks eesmärgistada. Lisaks aitab tegevuse kohta saadud eeltea-
ve kogeda turvatunnet: õppija ei pea pelgama ootamatusi.

Hirm. Sõjaväeline väljaõpe sisaldab mit-
meid tegevusi, mis võivad õppijas otseselt 
hirmu tekitada. Näidetena võib tuua laske-
harjutused, granaadiviskeharjutused, käe-
päraste vahenditega veetõkete ületamise jms. 
Hirm takistab õppimist. Hirm võib muuta 
õppeteema või osalemise õppetöös ebameel-
divaks. Samuti võib hirmunud õppija teha endale ja teistele ohtlikke vigu. Hirmutava 
ülesandega toimetulek võib aga pakkuda õppijale tugeva eduelamuse ja tõsta tema 
enesehinnangut. Tekib küsimus, kuidas aidata õppijatel hirmu võita. 

3. Õppetöö läbiviimise põhimõtted
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Hirmu vältimiseks on oluline anda õppijatele eelinformatsiooni, st enne õppetöö 
algust teavitada õppijat eelseisvast tegevusest ja selle läbiviimise põhimõtetest. Oht-
like tegevuste puhul tuleb tagada õppija piisav ettevalmistus nõutavaks soorituseks. 
Vajalike eelteadmiste ja oskuste põhjalik valdamine sisendab eneseusku, aitab hir-
mutava ülesandega paremini hakkama saada ja vältida ohtlikke eksimusi. Näiteks 
enne granaadiviske harjutamist lahingugranaatidega harjutatakse heitetehnikat õp-
pegranaatidega. Selleks et õppijad kohaneksid teadmisega, et nad hoiavad käes plah-
vatusvalmis granaati, ning plahvatuse müraga, harjutatakse enne visete tegemist imi-
tatsioonigranaatidega. Ohtlike vahenditega ümberkäimisel on vaja, õppijatel läbida 
eelnev ohutustehnika alane koolitus. 

Õppijate hirmu vähendamiseks harjutuse käigus soovitatakse pöörata tähelepanu 
täpsele tegevuseelsele juhendamisele. Tähtis on ohutuse tagamise nõuete kordamine 
ning selgitamine, kuidas on õppijate tegevus julgestatud. Harjutuse läbiviija asjalik ja 
rahulik käitumine tõstab ka õppijate enesekindlust. Kartvat õppijat saab julgustada, 
näidates vajalik toiming ette kas ise või kogenuma õppija abil. Sel viisi kogeb õppija, 
et tegevust on võimalik turvaliselt teostada. 

Ohtlike tegevuste õpetamine

Instruktor ei tohi riskida sellega, et paanikasse sattunud õppija vigastab ennast 
või teisi. Ka ei tohi ta teha järeleandmisi väljaõppe eesmärkide saavutamisel. Kui 
õppija on niivõrd hirmunud, et ta ei suuda ennast kontrollida, siis on soovitav teda 
rahustada ja julgustada. Õppija jaoks on oluline kogeda, et tema hirmust saadakse 
aru ning teda püütakse toetada. Seejärel võib temaga läbi viia täiendava harjutamise 
ning seejärel lasta tal toimingut uuesti korrata. 

Ohtlike tegevuste õpetamisel jälgi, et 
• õppijad omaksid vajalikke eelteadmisi ja –oskusi;
• õppijad valdaksid ohutustehnikat, vajadusel õpeta neile seda.

Enne õppijatepoolset tegevuse sooritamist 
• selgita neile, kuidas tegevus läbi viiakse;
• selgita neile, kuidas õppija tegevust julgestatakse;
• anna õppijatele eeskuju.

Kui õppija on hirmunud,
• rahusta ja julgusta teda;
• vajadusel harjuta temaga õpitavat tegevust uuesti;
• vajadusel anna lisaeeskuju;
• kui õppija on rahunenud, siis lase tal sooritada vajalik tegevus, jälgi seda.

3.1. Õppimissoov
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3.1.6. Eduelamused ja õppijate aktiivsus

Edu. Kui inimene kogeb ennast mingil alal edukana, siis tahab ta selle valdkonnaga 
sageli rohkem tegeleda. Piltlikult võiks öelda, et ühest kohast edu «leidmine» ajendab 
inimest samast kohast edu «otsima». Edu suurendab usku endasse ja tõstab enesehin-
nangut. Seega peetakse eduelamuste võimaldamist õppijatele väga tähtsaks. Õppetöö 
peab sisaldama selliseid tegevusi ja ülesandeid, millega toimetulek eeldab pingutust, 
kuid mis on õppijate eeldusi silmas pidades lahendatavad. Liiga kergete õpiülesanne-
te korral ei pruugi õppija saavutatud tulemust pidada küllalt tähtsaks. Liiga raskete 
ülesannete korral aga ei saavutatagi tulemusi ning eduelamuse asemel kogetakse eba-
õnnestumist. Lisaks sellele, et õppija lahendab püstitatud ülesande, peab ta saama 
kinnituse oma tulemuse kehtivusele. Eduelamuste võimaldamiseks on järelikult vaja 
anda õpitulemuste kohta tagasisidet ning õppija saavutusi tunnustada.

Aktiivne osalemine. Õppimissooviga seondub ka õpilaste aktiivsus tunnis. Pas-
siivne kuulamine või lihtsalt õpetaja eeskujul tegevuse sooritamine võib õppija jaoks 
olla igav. Pikaajaline ühetaoline tegevus, eriti kui otseselt ei ole vaja kaasa mõelda, 
on samuti tüütu. Õppija tähelepanu kipub hajuma, ta võib loobuda kaasa töötamast. 
Selleks et tagada õppija aktiivne osalemine tunnis, soovitatakse kasutada õppemeeto-
deid (vt ptk 7.), mis suunaksid õpilast ise uusi teadmisi otsima ja analüüsima, problee-
me lahendama. Õppetöö kulgu soovitatakse metoodiliselt liigendada, nt sama tunni 
käigus võib õpetaja suuline ettekanne vahelduda vestluse ja ülesannete iseseisva la-
hendamisega.

3.1.7. Õppimissoovi kujundamine ja säilitamine

Käesolevas alapeatükis käsitleti õppimissoovi mõjutavaid tegureid erinevate motivat-
sioonikäsituste kontekstis ja nende seoseid õpetamisviisiga. Eespool kirjeldatut kok-
ku võttes on järgnevalt esitatud mõned praktilised nõuanded, mille järgimine õppe 
korraldamisel toetab õppijate õpisoovi kujunemist ja säilimist.

Nõuanded õppetöö ettevalmistamiseks
• Püüdae endale selgeks teha õppijate võimalikud huvid ja eesmärgid, millega 

õppetöö sisu või eesmärki saab seostada.
• Selgitada endale, kuidas kavandatava tunni sisu on seotud edasise õppetööga 

ning kas ja kuidas õpitav võiks osutuda õpilastele tulevikus vajalikuks.
• Mõelda, mis võiks õpitavas õppijate tähelepanu köita ja huvi äratada.
• Mõelda, kuidas korraldada õppetöö nii, et õppijad saaksid rohkem ise tegut-

seda ning tunni/harjutuse käik oleks vaheldusrikkam.
• Pöörata tähelepanu sellele, et õppijad ei oleks tundi saabudes liiga väsinud 

ning et pikematel harjutustel, kus tuleb uusi oskusi omandada, oleks õppijate-

3. Õppetöö läbiviimise põhimõtted
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le tagatud küllaldane puhkus ja toitlustamine.
• Jälgida õppematerjali ja ülesannete koostamisel, et need oleksid õppijate eel-

dusi arvestades neile jõukohased.

Nõuanded õppetöö läbiviimiseks
• Tundi või harjutust alustades selgitada õpilastele, miks õpitav on oluline ja 

kuidas see on seotud muu õppetöö ja väljaõppe üldisemate eesmärkidega. 
• Võimalusel püüda õpitavat seostada õppijate endi motiividega ning eluga väl-

jaspool teenistust.
• Juhtida õpilase tähelepanu konkreetselt tunnis/harjutusel saavutatavatele tu-

lemustele.
• Hoolitseda selle eest, et õpilased saaksid varakult ülevaate, kuidas toimub õp-

petöö ja tulemuste kontroll.
• Suhtuda õpilastesse sõbralikult ja lugupidamisega. 
• Olla valmis andma õppijatele lisaselgitusi õppetöö läbiviimise ja õpitava vaja-

likkuse kohta.
• Kasutada tunnis erinevaid õppemeetodeid ja näitvahendeid, luua õppijatele 

võimalused tegutseda, oma arvamust avaldada ja küsimusi esitada.

3.2. Õppeprintsiibid

J. Mikk (1991, lk 19) on kirjutanud, et õppeprintsiibid on «…soovitused, mille järgi-
mine võimaldab õppetööd edukalt läbi viia,» ning et nende «… printsiipide aluseks [on] 
õpetajate kogemused, aga viimasel ajal põhiliselt siiski teadustulemused, eeskätt pe-
dagoogika ja psühholoogia omad.» Õppeprintsiipide tundmine ei anna instruktorile 
vahetuid juhiseid õppetöö läbiviimiseks. Pigem on tegu põhimõtetega, mida on vaja 
arvestada eduka õppetöö korraldamisel. Õppeprintsiipe (ka didaktikaprintsiipe) on 
eestikeelsetes väljaannetes kirjeldatud korduvalt, kuigi mõningaste variatsioonidega 
(vt nt Kidron, 1999; Mikk, 1991; Kõverjalg, 1989; Koolipedagoogika, 1982). Käesole-
vas alapeatükis on printsiipide kirjeldamisel tuginetud J. Miku (1991) käsitlusele, ent 
seda on kohandatud, sh silmas pidades kaitseväe väljaõppe iseloomu. Alljärgnevalt 
vaadeldakse viit õppeprintsiipi:

1) õpitava usaldusväärsuse ja kaitseväe vajadustest lähtumise printsiip,
2) jõukohasuse printsiip,
3) näitlikkuse printsiip,
4) teadmiste kindluse ja süstemaatilisuse printsiip,
5) teadlikkuse ja aktiivsuse printsiip.

3.2. Õppeprintsiibid
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3.2.1. Õpitava usaldusväärsuse ja kaitseväe vajadustest lähtumise printsiip

Väljaõppe eesmärk on kujundada õppijates teadmisi ja oskusi, mida nad vajavad teenis-
tuses. Seega tuleb õppetöö sisu valides lähtuda ülesannetest, mida õppijad oma edasises 
teenistuses täidavad. Õppesisu peab olema tõene ja vastama ajakohasusnõudele. 

Lähtumine vajadusest. Kaitseväes korraldatakse väljaõpet lähtuvalt sõjaaja ük-
suste tootmise vajadustest. Õppe- ja kursusekavade eesmärgid lähtuvad operatiivst-
ruktuuris erinevate üksuste ja ametikohtade ülesannetest. Instruktor peab olema tead-
lik ülesannetest, mille täitmiseks ta õppijaid ette valmistab, sest sellest sõltub õppetöö 
sisu täpsem määratlemine.

Allikad ja faktid. Õppetööd ette valmistades tuleb instruktoril alati veenduda, et 
tema õpetatav materjal pärineks usaldusväärsetest allikatest ning tugineks kindla-
tele faktidele ja põhjendatud reeglitele. Õppetöö sisu valikul ja läbitöötamisel tuleks 
kasutada vastava valdkonna õpikuid, käsiraamatuid ja eeskirju. Lisainformatsiooni 
võib hankida või olemasoleva kehtivust kontrollida, kasutades vastava ala teaduskir-
jandust. Samuti võib konsulteerida õppetöös käsitletava valdkonna spetsialistidega.

Kogemused. Instruktorid soovivad sageli lisada õppetöösse elemente, mis põhine-
vad nende isiklikel kogemustel ja tõekspidamistel. Sellised täiendused võivad oluli-
selt tõsta õppetöö kvaliteeti. Kavandades sellisel viisil õpitava materjali rikastamist, 
peaks instruktor eelnevalt veenduma, kas tema poolt pakutavad ideed ja tegevusvii-
sid on piisavalt üldkehtivad ja kooskõlas selles valdkonnas järgitavate põhimõtete ja 
protseduuridega. Siinkohal saab jällegi abi erialakirjandusest ja konsultatsioonidest 
spetsialistidega.

Uusim teave. Nõuded kaitseväes toimuvale väljaõppele muutuvad ruttu: uueneb 
kasutatav tehnika, arendatakse tegevusviise. Alati ei suuda õppekavad ja -kirjandus 
kõigi muutustega kaasas käia. Selleks et edastada õppijatele alati kõige uuemat ja si-
sult õiget teavet, tuleb instruktoril sihipäraselt hoida end kursis oma õpetatavates 
valdkondades toimuvate uuendustega.

3.2.2. Jõukohasuse printsiip

Eelmises alapeatükis märgiti, et õppetöö on õppijaile jõukohane siis, kui nad suuda-
vad püstitatud ülesannetega toime tulla, kuid see nõuab neilt ka pingutust. Järgnevalt 
on vaatluse all meetmed, mille rakendamisel saab instruktor õppetööd jõukohase-
maks muuta. Nende meetmetena käsitletakse alljärgnevalt

• õpitava seostamist õppija eelteadmistega,
• õppimiseks küllaldase aja võimaldamist,
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• õpioskuste arendamist,
• õpetatavas materjalis tegelikult omandatava osa määratlemist,
• õppijate individuaalsete erinevustega arvestamist.

Õpitava seostamine õppija eelteadmistega. Uue teabe saamisel seostab ini-
mene selle oma varasemate kogemustega (vt ptk 2.1.). Uute teadmiste mõistmine ehk 
neile antav tähendus sõltub järelikult eelnevatest teadmistest. Olukorras, kus õppija 
ei saa esitatavale materjalile oma kogemuste põhjal anda sobivat tähendust, muutub 
õpitava omandamine raskeks. Selle tulemusel võib langeda õpimotivatsioon. Teine-
kord omandatakse seetõttu vale tegevusviis või seostatakse teadmised vääralt. Samuti 
võivad õppijad kalduda arusaamatut materjali lihtsalt pähe tuupima, pööramata tä-
helepanu teadmiste mõtestamisele. Paraku ei kujune sellisel juhul suutlikkust õpita-
vat tegelikult kasutada.

Selleks et toetada uute teadmiste mõistmist, peaks õpitav tuginema eelnevalt 
õpitud teadmistele. Näiteks õpetatakse rühma tegevusi pärast jao tegevuste õppi-
mist – varem õpitu moodustab sellisel juhul «elemendid», mille seoseid omandatak-
se järgnevas õppetöös. Samal viisil saab õpitavat materjali seostada õppijate ühiste 
kogemustega. Pedagoogika õppimisel on palju võimalusi seostada materjali õppijate 
koolikogemustega. Õpetamisel saab seoste kujundamisel toetuda analoogiatele vara-
semate teadmistega. Nii võiks näiteks kuulipilduja tööpõhimõtte tutvustamisel õppi-
jate tähelepanu juhtida sellele, et see relv töötab samal viisil nagu varem tutvustatud 
automaat. Radari tööpõhimõtet on selgitatud õppijatele, tuues näiteks palli tagasipõr-
kamise seinast (vt Meyer, 1999).

Selleks et tagada õpitavate teadmiste süstemaatiline ja järjepidev seostamine, jär-
jestatakse õpitav nii, et toimuks liikumine

• tuntult tundmatule – uue materjali käsitlemine algab õppijatele tuttavatest 
teadmistest, mille kaudu järk-järgult tutvustatakse ja selgitatakse uusi tead-
misi;

• lihtsalt keerukale – algul käsitletakse uusi teadmisi väiksemas mahus, avatakse 
mõningaid põhilisi seoseid, edasi hakatakse juba tuttavatele teadmistele lisa-
ma uusi ning vaatluse alla võetakse nende mitmekesisemad ja keerukamad 
seosed;

• konkreetselt abstraktsele – uue teema käsitlemisel püütakse esmalt materjali 
esitada nii, et see põhineks õppijatele otseselt kogetaval (n-ö silmaga nähtaval 
ja käega katsutaval), seejärel üldistatakse õpitav, võetakse kasutusele abstrakt-
semad mõisted ja reeglid.

Õppimiseks küllaldase aja võimaldamine. Õppimine on tegevus, mis nõuab 
aega. Liiga suure tempoga õppetöö ei võimalda õppijatel jõuda soovitud tulemusteni. 
Nii õppekavade koostajad kui õpetust läbiviivad instruktorid kipuvad tihti alahinda-
ma aega, mida õppijad tegelikult õppimiseks vajavad. Inimesed, kes alles omandavad 
uut materjali, vajavad sooritusteks enam aega kui need, kes tegevust juba valdavad. 
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J. Mikk (1991, lk 25) on märkinud, et koolilapsed lahendavad matemaatikaülesan-
deid õpetajast umbes viis korda aeglasemalt. Suured erinevused on ka nõrgemate ja 
tugevamate õpilaste soorituskiiruste vahel. Samasuguseid erinevusi on täheldatud ka 
täiskasvanud õppijate puhul. Kuidas hinnata aega, mida on õppimiseks vaja? Uute 
tundide ettevalmistamisel võib selle kohta küsida nõu suuremate kogemustega kol-
leegidelt. Samuti on soovitav tundides jälgida, kui palju õppijad ühele või teisele tege-
vusele aega kulutavad. Näiteks võib ära mõõta, kui palju kulub õppijatel aega mingi 
ülesande sooritamiseks. Edaspidi saab selliseid andmeid tundide ettevalmistamisel 
arvesse võtta.

Õpioskuste arendamine. Kõige laiemas tähenduses võib õpioskustena käsitleda 
kõiki õppimisel vajaminevaid oskusi (Kikas, 2005). Õpioskustena võiks käsitleda ka 
oskusi, mida on eeldusena vaja töötamisel õppematerjalide või ülesannetega. Selliste 
oskustena võiks mõista nt lugemis- ja arvutamisoskust, oskust leida ja valida infor-
matsiooni jms. Õpioskustest kõneldes peetakse tavaliselt silmas selliseid oskusi, mis 
kajastavad õpilase tegevusviisi õppimise kavandamisel (nt aja planeerimine, õpitingi-
muste loomine) ning õpitava omandamisel (nt ülesannete lahendamisel ja teadmiste 
meeldejätmisel kasutatavad võtted ja strateegiad).

Õpioskused mõjutavad olulisel määral õpilase edasijõudmist. Märgates, et õppijal 
on raskusi õppimisega, on oluline selgitada, kuidas ta õpib. Vajadusel saab õppijat ju-
hendada, kuidas oma tööd paremini korraldada, ja tutvustada talle tõhusamaid võtteid 
õpitava omandamiseks. Õpilastele, kellel on raskusi mahukamate kirjalike materjalide-
ga töötamisel, võib anda soovitusi, kuidas sõnastada küsimusi, millele vastust otsitakse, 
juhendada neid märksõna- ja autoriindeksite kasutamisel jms. Õppijatele, kes eelistavad 
meeldejätmiseks kasutada mehhaanilist kordamist ning on hiljem raskustes vastava 
teabe kasutamsega, võib anda soovitusi, kuidas kordamisel luua seoseid oma varasema-
te kogemustega, grupeerida õpitavat, lähtudes selle sisulistest seostest vms. 

Ühe olulise õpioskuste valdkonna moodustavad probleemilahendamise stratee-
giad ehk siis viisid, kuidas seostatakse teadmisi ja organiseeritakse oma tegevust üles-
annete lahendamisel. Lihtsalt vajalike mõistete ja reeglite omandamine ei ole iga kord 
piisav, et õppija suudaks neid sobivalt ülesannete lahendamisel kasutada. Õppijaid 
saab juhendada, kuidas ülesannet analüüsida, valida lahendamisel kasutatavad põhi-
mõtted ja töövõtted ning kuidas kavandada lahenduskäik. Samal moel on vaja õppi-
jaid suunata oma töö kulgu jälgima ning saavutatud tulemusi hindama.

Õpioskuste ja nende õpetamise kohta saab lisateavet mitmetest Eestis ilmunud 
väljaannetest (vt nt Kikas, 2005; Krull, 2000).

Omandatav osa. Inimese võime uue informatsiooniga töötada on piiratud (vt ptk 
2.2., tähelepanu, mõtlemine). Õppijad ei suuda omandada kaugeltki kogu tunnis esi-
tatud teavet. Seetõttu peaks olema tingimata vajalik omandada ainult teatud osa tun-
dides ja harjutustel käsitletavast teabest. Teine osa materjalist peaks olema mõeldud 
teema illustreerimiseks ja huvi äratamiseks, selleks et tõsta õpimotivatsiooni ja aidata 
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mõista põhiinfot. Järelikult on õppetöö kavandamisel vaja määrata ära need teadmi-
sed ja oskused, mille omandamisele tegelikult keskendutakse. Üldjuhul lähtutakse 
siin õppe- ja kursusekavades kirjeldatud eesmärkidest. Õppetöö käigus suunatakse 
õppijate tähelepanu just neile õpitava materjali osadele ning hiljem kontrollitakse, kas 
need on omandatud.

Individuaalsed erinevused. Eespool on osutatud mitmetele õppimisel ilmne-
vatele individuaalsetele erinevustele (aja kasutamine, uuele infole tähenduse andmine, 
õpioskused). Kuna inimesed ja nende elukogemus on ainulaadsed, siis on endastmõiste-
tav, et inimeste õppimine võib suuresti varieeruda. Kogemustest ja võimetest tulenevalt 
eelistavad erinevad õppijad erineval viisil õppimist. Näiteks peab osa õppijaid endale 
sobivamaks praktilist tegutsemist ja selle kaudu saadavat tagasisidet. Teised eelistavad 
jällegi põhjalikku teoreetilise info kogumist ja selle üle arutlemist. Mõned õppijad 
võivad tähtsustada õppimisel koostööd kaaslastega, teised jällegi omaette tegutsemist. 
Õppetööga seotud eelistused võivad seostuda ka õppijate kitsamalt määratletavate või-
metega. Näiteks mõned õppijad suudavad edukamalt meelde jätta ja meenutada fakte, 
teised jällegi kogetud sündmusi või kuuldud jutustusi. Sõjaväelises väljaõppes avaldavad 
õppimisele olulist mõju õppija füüsiline vorm ning võimed, mis seostuvad motoorsete 
oskuste omandamisega.

Lähtudes sellest, et kõik õppijad on erinevad ja õpivad erinevalt, võib teha järelduse, 
et õpetades kõiki õppijaid täpselt ühtmoodi, suudame heal juhul arvestada ainult osa 
õppijate vajadustega. Selleks et toetada erinevaid õppimisviise, peaks instruktor suutma 
õpetada õppijaid erinevalt. Tavaliselt toimub väljaõpe kindla aja jooksul ning õpetada 
tuleb kogu gruppi korraga. See seab loomulikult piirid õppetöö diferentseerimise või-
malustele. Siiski saab ka sellises olukorras soodustada erinevaid õppimisviise,

• kasutades õppetöö vältel mitmesuguseid õppemeetodeid;
• kasutades erinevaid näitlikustamisviise (vt allpool);
• selgitades sama teemat vajadusel uuesti, kasutades teistsugust esituse struk-

tuuri ja näiteid;
• andes õppijatele erineva raskusastmega ülesandeid;
• pakkudes õppijatele teemakohast lisamaterjali (nt erialast kirjandust).

Õppetöö käigus selguvad õppijad, kes jõuavad kiiremini edasi, ning õppijad, kes ki-
puvad teistest maha jääma. Edukamate õpilaste puhul saab instruktor

• luua neile täiendavaid õppimisvõimalusi (pakkuda lisalugemisvara, anda kee-
rukamaid ülesandeid),

• kaasata neid õppetöö läbiviimisele (nt lasta neil teiste tegevust kontrollida või 
juhendada),

• suunata neid pärast õppe lõppu samas valdkonnas õpinguid jätkama.

Õppetöös mahajääjate edasiaitamiseks võiks instruktor
• pöörata tundides neile eraldi tähelepanu (anda täiendavaid selgitusi ja juhiseid, 

jälgida enam nende sooritusi, pakkuda rohkem tagasisidet tulemuste kohta),
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• võimaldada lisaõppeaega (õppetöösse võiks planeerida varuaega, mida saab 
kasutada täiendavaks kordamiseks või harjutamiseks) ning

• määrata juhendaja (abiinstruktor või kiiremini edasijõudnud õppija määra-
takse aeglasemalt edasijõudvat õppijat juhendama).

3.2.3. Näitlikkuse printsiip

Näitvahendite tähtsus. Õppetöös kasutatakse sageli näitvahendeid – grafopro-
jektorit, plakateid, tahvlit jms. Nende abil esitatakse instruktori kõnet ja tegevusi 
täiendavat teavet (nt pilte, skeeme, fi lme, helisalvestisi) Näitvahendid on olulised, sest 
nende kasutamine

• tõstab õppijate huvi – näitvahendi kasutamisega tuuakse toimuvasse midagi 
uut ja vaheldust pakkuvat;

• aitab mõista õpitavat – näitvahendiga esitatav pilt või skeem võib suulises kõ-
nes raskesti hoomatavad seosed muuta õppijale kergesti arusaadavaks;

• soodustab õpitava meeldejätmist – erinevate meeltega saadud teavet saab täp-
semini analüüsida ja kujundada rohkem seoseid, mis aitavad kaasa teabe säi-
limisele ja hilisemale meenutamisele;

• muudab õppetöö realistlikumaks – võimaldab nende kaudu õppijal teoreetili-
sed teadmised seostada kirjeldatavate olukordade, tegevuste ja objektidega.

Näitvahendite kasutamine soodustab õppimist mitmes mõttes. Siiski nende ka-
sutusega liialdamine pigem takistab õppimist – suur hulk erinevaid näitvahendeid 
hajutab tähelepanu ja väsitab. Sama tüüpi näitvahendi korduv kasutamine võib muu-
tuda ka tüütuks. Mitmed näitvahendid, sh tänapäevased arvutipõhised vahendid, 
võimaldavad efektselt esitada suurt hulka informatsiooni. Siiski tuleks nende kasu-
tamisel jällegi arvestada inimese tähelepanu- ja mõtlemisvõimet. Liiga tempokas ja 
suuremahuline teabeesitus võib õppijatele lihtsalt üle jõu käia. Näitvahendite kasuta-
mise viise on käsitletud peatükkides 10 – «Näitvahendite kasutamine» ja 11 – «Olu-
kordade imiteerimine».

3.2.4. Teadmiste kindluse ja süstemaatilisuse printsiip

Teadmiste kindluse põhimõtte järgi omandatakse õppides vajalikud teadmised ja os-
kused nii hästi, et neid on võimalik hiljem kasutada (õpingute jätkamisel, teenistusüles-
ande täitmisel vm). Kindlate teadmiste omandamine eeldab saavutamiseks tingimusi, 
mida saab luua (a) uue teabe omandamist ja (b) õpitu meenutamist soodustades.

Omandamine tähendab siinkohal, et õppija on saavutanud võime esitada uudset 
teadmist või oskust soovitud viisil. Uusi teadmisi ja oskusi on hõlpsam omandada 
järgmistel tingimustel:
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• uus materjal on õppijatele mõistetav – esitatav teave seostub õppijate eeltead-
mistega, teemakäsitlus on loogilises järjestuses, teave esitatakse selgel ja aru-
saadaval kujul ning materjali esitamisel kontrollitakse sellest arusaamist;

• õpitav materjal on jaotatud väiksemateks osadeks – omandatavad teadmised ja 
tegevused organiseeritakse väiksemate rühmadena, mida õppes järgemööda 
ning nende seostest lähtudes käsitletakse;

• toimub õpitava intensiivne ja ulatuslik töötlemine ning kordamine – nii harju-
tused kui ka klassitunnid peaksid sisaldama pärast uue teema tutvustust sellist 
etappi, kus õppija töötab ise uue materjaliga; 

• õppijad saavad küllaldaselt tagasisidet oma saavutuste kohta – õppijate tege-
vust kontrollitakse jooksvalt ning neile antakse teada, mida nad on juba saa-
vutanud ja millele tuleb õppides veel keskenduda. 

Uudse informatsiooni töötlemisel ja kordamisel on oluline õppija aktiivsus. Mida 
põhjalikumalt ja mitmekülgsemalt käsitleb õppija uut teavet, seda paremini õpitav 
omandatakse. Näiteks suudab inimene meenutada (Mikk, 1991, lk 29)

• loetud tekstist 10%;
• kuuldud ettekandest 20%;
• nähtud sündmusest 30%;
• kuuldud ja illustreeritud kõnest 50%;
• vestlusest, kus ta ise osales 70%;
• enda kommenteeritud tegevusest 90%.

Unustamine ja üleõppimine. Ilma järgneva töötluse ja kordamiseta ununeb õpitu 
ruttu. Uuringud näitavad, et kõige kiiremini unustatakse vahetult pärast õppimist. H. 
Ebbinghaus (1913) tegi 19. saj lõpul katseid, kus ta õppis pähe silpide jadasid ja püüdis 
neid hiljem meenutada. Ta osutas sellele, et suurem osa õpitud informatsioonist unusta-
takse esimestel tundidel ja päeval pärast õppimist, nt ühe tunni järel võib olla unustatud 
juba üle 50%, 24 tunni möödudes üle 60% õpitust (Eysenck ja Keane, 2000). 

Unustamise ulatus ja kiirus sõltuvad omandatud informatsiooni tüübist ning sel-
lest, millisel viisil on vaja infot hiljem meenutada. Suhteliselt ruttu ununevad faktid ja 
andmed – verbaalne informatsioon, mis ei seostu otseselt kindla tegevuse või probleemi 
lahendamisega. Unustamine väljendub ennekõike selles, et võime iseseisvalt infot mee-
nutada väheneb. Samas säilib pikka aega võime ära tunda õiget teavet. Näiteks vähe-
neb kiiremini võime õigesti vastata vabavastuselistele küsimustele kui valikvastustega 
küsimustele. Erinevate meenutamisuuringute kokkuvõttes on leitud, et pärast õppetöö 
lõppu väheneb info äratundmise võime ajavahemikul ühest nädalast kuni poole aastani 
kuni 10%, samas iseseisva meenutamise võime aga üle 20%. Suhteliselt hästi säilivad 
inimestel otsustamise ja probleemilahendamisega seotud oskused (mõtlemisstratee-
giad). Püsivad on ka motoorsed oskused, mida sooritatakse järjestikuse tegevusena ja 
mis ei põhine otseselt muul meenutataval infol (nt jalgrattasõit). Suutlikkus meenuta-
da keerukamaid protseduure, mis jagunevad eristuvateks osategevusteks ja on seotud 
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täiendava teabe kasutamisega, langeb suhteliselt ruttu. (vt Wisher jt, 1999)
Õpitava omandamisega seoses kõneldakse üleõppimisest. Üleõppimine on õpitu 

kordamine pärast seda, kui õppija on selle esmakordselt õigesti esitanud. Üleõppimi-
se tulemuste uurimine osutab sellele, et kordamine soodustab õpitu meeldejätmist, 
kuid kordamise määra tõstmisel selle kasutegur kahaneb (vt joonis 3). 

Uuringud rõhutavad vajadust õpitut korrata. Eelnevalt esitatud andmed osutavad vaja-
dusele korrata juba esmase õppimise päeval. Intensiivse lühiajalise kordamisega saavuta-
takse õpitulemused ruttu. Paraku sellise kordamise teel omandatu ka ununeb kiiremini.

 Joonis 3. Üleõppimise mõju õpitu säilitamisele: üleõppimine parandab võimet õpitut meenutada, 
ent mida enam suurendatakse täiendava kordamise hulka, seda väiksem on sellega lisanduv pikema-
ajalise meenutamisvõime paranemine.

Meenutamine. Meenutamist käsitletakse siinkohal võimena varem omandatud 
teadmisi ja oskusi taasesitada või rakendada. Meenutamist soodustab sama asja õp-
pimine sama õppetöö vältel ajaliste vahedega. Sellisel viisil õppides toimub esmane 
omandamine aeglasemalt, kuid on pikemat aega meenutatav. Seda nähtust selgita-
takse oletusega, et iga kord, kui õppija pöördub sama teema juurde tagasi, arendab ta 
ühtlasi oskust, kuidas eelnevalt õpitu «üles leida». 

Meenutamisvõime areneb, kui vähendada välist (nt õpetajapoolset) tagasisidet 
ning suunata õppija ise oma käitumist hindama. Näiteks võidakse õppijale selgitada, 
mille põhjal tunda ära õige sooritus. Edasisel harjutamisel lastakse õppijatel ise oma 
tegevust hinnata – selgitada, mida ta tegi õigesti ja mida mitte ning kuidas ta oma 
tegevust peaks muutma. 

Väljaõppes omandatud oskusi ja teadmisi tuleb sõduritel kasutada (st meenutada) 
erinevates olukordades. Selleks et kujundada võime rakendada kindlat toimingut eri-
nevates situatsioonides, on vaja seda erinevates olukordades ka harjutada (vt Fletcher 
ja Morrison, 2002). Näiteks lastakse kadettidel pärast ühe lahinguliigi ülesehituse ja 
seotud tegevuste õppimist harjutada samade teadmiste rakendamist teistsugustes 
olukordades, vahetades harjutuse maastikku, muutes vastase ja taktikalise olukorra 
kirjeldust, kasutatavaid üksusi ja ressursse.

Üleõppimise määr:

kohe

1 päev

2 nädalat

Omandamisest möödunud aeg

Õ
pi
tu
m
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nu
ta
ta
vu
s

suurem, väiksem, puudub
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Järelikult õppijate meenutamisvõime arendamiseks on instruktoril kasulik
• pöörata õppetöös pidevalt tähelepanu õpitava küllaldasele kordamisele,
• vähendada välise tagasiside hulka ning suunata õppijaid oma tegevust ise hin-

dama ja parandama,
• korraldada õpitu ajalise vahega ja erinevates olukordades harjutamist.

Süstemaatilisus. Teadmiste süstemaatilisuse põhimõte juhib tähelepanu asjaolu-
le, et õpitava mõistmiseks ja soovitud õpitulemuste saavutamiseks on tähtis, millises 
järjestuses uusi teadmisi ja oskusi õppes käsitletakse. Põhimõttest lähtuvalt järjes-
tatakse õpitav materjal vastavalt sellele, kuidas ühtede teadmiste/oskuste omandami-
ne loob eeldused järgmisena õpitavatele. Näiteks võib relvaõpet kavandav instruktor 
kaaluda, millises järjekorras peaks õpetama relva puhastamist, laskeasendeid, relva 
ehitust ning käsitsemist. Lisaks on õppematerjali käsitlemisel vaja kujundada õpita-
vate teadmiste ja oskuste vahel sisulised seosed ning aidata teadmisi üldistada. Selle 
saavutamiseks vaatleme järgmisi õpetuse organiseerimise viise:

• induktiivne ja deduktiivne õpetamine,
• aine- ja probleemikeskne õpetamine.

Induktiivne ja deduktiivne õpetamine. Induktiivsel õpetamisel liigub õpita-
va käsitlus üksikutelt konkreetsetelt teadmistelt/oskustelt abstraktsete üldistuste suunas. 
Näiteks võib instruktor taktika õpetamisel esmalt tutvustada erinevate lahinguplaanide 
põhjal üksuse tule- ja liikumismanöövreid (erinevate relvade tule koondamine, positsioo-
nide vahetamine jms) ning seejärel seostada need üldiste taktikaprintsiipidega (nt raskus-
punkti moodustamine, paindlikkuse tagamine jne).

Deduktiivsel õpetamisel käsitletakse esmalt üldisi abstraktseid mõisteid ja reeg-
leid ning seejärel seostatakse need konkreetsete üksikjuhtumitega. Näiteks võidakse 
topograafi as esmalt õpetada, mis on geoid ja koordinaatteljestik ning millistel põ-
himõtetel toimub punkti asukoha määramine. Pärast seda asutakse õppima, kuidas 
enda asukohta kaardil mõõta.

Üldiselt peetakse õppetöös induktiivset lähenemist õppijate jaoks lihtsamaks. 
Põhjuseks võib olla see, et induktiivne lähenemine võimaldab õppijatel hiljem esitata-
vad abstraktsed üldistused seostada varem toodud konkreetsete näidetega (liikumi-
ne toimub konkreetselt abstraktsele). Samas aitab deduktiivne lähenemine arendada 
abstraktset mõtlemist ning kujundada oskust seostada teoreetilisi mõisteid ja reegleid 
praktiliste ülesannetega.

Aine- ja probleemikeskne õpetus. Juhul kui õpetuse organiseerimisel kerkib  
küsimus, kuidas seostada õpitav materjal nii, et see toetaks parimal viisil vajalike 
ülesannete täitmist, võib valida aine- ja probleemikeskse õppe vahel. 

Ainekesksel2 õpetamisel jaotatakse õppetöö vastavalt teadmisaladele, kuhu õpita-

2 Ainekeskne – väljend viitab ilmselt traditsioonilisele õpetuse korraldamise viisile koolis, kus õppetöö jaotatakse õppe-
aineteks, mis vastavad kindlate teadustega seotud teadmisvaldkondadele (nt bioloogia, keemia)
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vad teadmised/oskused kuuluvad. Näiteks võidakse soomustehnika tüüpide ja oma-
duste õpetamisel esitada õppijatele süstemaatiline ülevaade erinevatest soomukitüü-
pidest, nende tehnilistest omadustest, kasutamise taktikast jms. 

Probleemikeskne õpe lähtub õpitava materjali jaotamisel ja seostamisel sellest, 
kuidas mingid teadmised/oskused on seotud mingite ülesannete täitmisega. Nii või-
dakse soomustehnika tutvustamisel tankitõrjujatele välja valida ainult sellised tead-
mised, mida neil oma ülesannete täitmiseks on vaja. Samuti võidakse vastavad tead-
mised kohe seostada näiteks tankitõrje põhimõtete ja tankitõrjujate tegevusega.

Probleemikeskne õpetus on osutunud ainekesksest tulemuslikumaks nii materjali esi-
algsel omandamisel kui ka hilisemal meenutamisel (Wisher jt, 1999). Ainekeskne õpetus 
võib olla otstarbekas neil juhtudel, kui õppijad peavad omandama suure hulga süsteemselt 
seostatud teadmisi enne, kui nad saavad neid tegelikult ülesannete täitmiseks rakendada.

3.2.5. Teadlikkuse ja aktiivsuse printsiip 

Inimesed suudavad edukamalt omandada ja hiljem meenutada nende jaoks tähen-
duslikku informatsiooni. J. Mikk (1991, lk 35) on märkinud, et «õppematerjali 
mõistmine on seoste laiendamine selle ja varem kogetu vahel ja uue materjali ük-
sikute elementide vahel». Õpitava mõistmist soodustavad mitmesugused võtted, nt 
tuttavad näited uue materjali selgitamisel õppijatele, keeruka materjali või ülesande 
lihtsamateks osadeks jaotamine, tundmatute ja abstraktsete terminite vältimine.

Õppimine on seda tulemuslikum, mida aktiivsem on õppija, s.t, millisel määral 
õpilane teeb õpitava omandamiseks tööd. Õpetajakesksed õppemeetodid (nt loeng, 
drillimeetod) võivad luua võimalusi osaleda õppetöös sisuliselt kaasa töötamata. Pii-
sab, kui kuulata instruktor ära, õppida kontrolltööks õppematerjal pähe või lihtsalt 
korrata toiminguid, mida instruktor ette näitab. 

Probleemõpe. Üha enam korraldatakse õppetööd nii, et see suunaks õppijat ak-
tiivselt mõtlema, lahendusi otsima ja oma tulemuste kvaliteeti hindama. Tähtis on 
see, et õppija oma ideid ja saavutusi esitleks. Head võimalust selleks pakub näiteks  
probleemõpe, kus lähtutakse lahendatavast ülesandest. Õpilasele antakse koos ülesan-
dega vajalik lähteinformatsioon ning lahenduse otsimiseks vajalikud juhised. Seejärel 
tuleb õppijal endal välja töötada sobiv lahenduskäik ning see ellu viia. Probleemõppes 
on õppija pidevalt õppimises tegev. Tal tuleb ise töötada – koguda ja mõtestada infot, 
kavandada oma tegevust ning õpetajat või kaaslasi oma tegevusest teavitada. 

Näide
Probleemõppe tõhususele osutavad mitmed uuringud. E. Koemets (1979) on kirjelda-
nud katset, kus kolmeks grupiks jaotatud lastele tutvustati lihtsat aparaati. Esimesele 
grupile tutvustati aparaati ja selle tööd, kuid ei näidatud ega selgitatud selle kokku-
panekut. Teisele grupile näidati aparaadi kokkupanekut. Kolmandale grupile nii näi-

3. Õppetöö läbiviimise põhimõtted
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dati kui selgitati aparaadi kokkupanekut. Seejärel said lapsed ülesande aparaat kokku 
panna. Ootuspäraselt koostasid aparaadi kõige kiiremini lapsed, kellele nii näidati kui 
seletati tegevust. Kõige rohkem kulus aega lastel, kes pidid ise välja mõtlema, kuidas 
aparaat kokku käib. Selles katses lasti lastel sama tegevust korrata 6, 12, 24 ja 230 päeva 
möödudes. Tähelepanuvääriv on asjaolu, et enam kui 7,5 kuu möödudes suutsid lapsed, 
kes olid ise probleemi lahendanud, aparaati kokku panna üle kolme korra kiiremini 
kui need, kellele oli seda otseselt õpetatud. See näide iseloomustab õppijate aktiivse ja 
iseseisva tegevuse tähtsust püsivate ning heal tasemel oskuste kujundamisel.

J. Tuovinen ja J. Sweller (1999) on kirjeldanud sarnast katset, milles osalesid täis-
kasvanud. Esmalt läbisid kõik osalejad sama eelõppe. Ülesande lahendamist õpiti kol-
mes grupis. Esimene grupp kasutas abivahendina detailset juhendit, mis sisaldas ka 
alaülesannete lahendamise näidiseid. Teises grupis osalejatele anti konkreetsed osa-
ülesanded, mille täitmisel oli võimalik jõuda lõpplahenduseni. Kolmas grupp pidi ise 
lahendusviisi välja töötama. Tulemused osutasid, et kõige rutem jõudsid tulemusteni 
detailselt juhendatud ning iseseisvalt töötanud katseisikud. Kõige kauem töötas osa-
ülesannete abil õppiv grupp. Järeltestimisel selgus, et tulemused olid kulutatud ajaga 
võrreldes vastupidised: kõige paremad tulemused saavutasid just osaliselt struktureeri-
tud probleemi lahendanud grupi liikmed. 

Kirjeldatud näide osutab sellele, et probleemõppe korral ei saa eeldada, et õppija isesei-
sev tegevus tagaks kokkuvõttes tõhusa õppimise. Esitatud probleemist lähtuvate ja iseseis-
valt täidetavate ülesannete püstitamisel tuleb jälgida, et 

• õppijatel oleksid vajalikud eelteadmised ja oskused ning
• probleemülesande maht ja keerukus võimaldaksid jõuda soovitud tulemusteni. 

Ohud. Sõjaväelises väljaõppes õppijate aktiveerimiseks kasutatav iseseisev problee-
mide lahendamine ei tohi tekitada ohtlikke olukordi. 

Sageli on baasteadmiste ja -oskuste kiireks ning täpseks omandamiseks otstar-
bekas kasutada selliseid õppemeetodeid, mis põhinevad selgetel eeskujudel ja täpsel 
juhendamisel. Seevastu juba omandatud oskuste ja teadmiste olukorrale vastavaks 
rakendamiseks (nt harjutused taktikaliste probleemide lahendamiseks) osutub tõhu-
samaks iseseisval probleemilahendusel põhinev õppimine.

Käesolev peatükk keskendus üldistele põhimõtetele, mille arvestamine õppes peaks 
looma õppijatele paremad õppimistingimused ning eesmärgile jõudmise võimalused. 
Vastavaid põhimõtteid käsitleti õpimotivatsiooni ja õppeprintsiipidega seotud tee-
made abil. Edasi tulevad vaatluse alla mitmed õppetöö kavandamise ja läbiviimisega 
seotud valdkonnad ning neis kasutatavad meetodid. Järgmises peatükis käsitletakse 
suhtlemist õppetöös ning sobiva õppedistsipliini loomist ja säilitamist.

Ohtlike vahendite, materjalide ja relvade käsitsemist tohib õppida vaid instruktori 
kontrolli all. Kui õppijatele antakse ülesanne kavandada mõni ohtlik tegevus, siis peab 
instruktor selle enne loodud plaani rakendamist üle vaatama. Kui õppijate pakutud 
kava teostamine võib põhjustada ohtu, laseb instruktor lahenduskäiku parandada.

3.2. Õppeprintsiibid
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4. SUHTLEMINE ÕPPIJATEGA JA ÕPPEDISTSIPLIIN

Õppetöö toimub instruktori ja õppijate suhtlemise teel. Seega peab instruktor oska-
ma õppijatega efektiivselt suhelda. Kuigi tehnoloogiavahendid pakuvad üha enam 
võimalusi elektrooniliselt vahendatud suhtlusega õppeks või interaktiivsete õppeva-
hendite abil õpetaja-õpilase suhtlemise vähendamiseks, on suhtlemisoskused jätku-
valt õpetaja üheks olulisemaks pädevuseks. 

Sõjaväelises väljaõppes toimub suur osa õppest grupisituatsioonis, kus õpitakse 
nii individuaalselt kui ka teistega koostööd tehes. Individuaalsel õppimisel on vaja, et 
õppijad keskenduksid oma tööle ega takistaks teiste õppimist. Koostöisel õppimisel 
tuleb tagada sihipärane tegevus ning luua õppijatele võimalus panustada kaaslaste 
õppimisse. Mõlemal juhul tuleb tundides ja harjutustel saavutada ühtaegu nii õppe-
distsipliin kui ka suhtlemisvalmidus.

Käesoleva peatüki esimeses pooles käsitletakse instruktori käitumist õppijatega 
suhtlemisel, teises pooles tuleb juttu õppedistsipliini loomisest ja säilitamisest.

4.1. Vastastikune suhtlus

Õppeprotsess toimub suurel määral instruktori ja õpilase vahelise suhtlemise kaudu: nt 
selgitab instruktor õpitavat teavet, püstitab ülesandeid, annab õppimise tulemuste koh-
ta tagasisidet, õppijad esitavad õpitava kohta küsimusi, väljendavad omandatud teadmi-
si/oskusi, esitavad hinnanguid toimunud õppele jms. Õppimise edukus sõltub suuresti 
instruktori ja õppija suhtlemise kvaliteedist: selleks et soodustada õppimist, peavad 
instruktor ja õppija vahetama infot ning pakkuma teineteisele tagasisidet. Suhtlemise 
iseloom mõjutab tugevalt õpimotivatsiooni. Halb suhtlemine võib muuta õppes osale-
mise õppijale vastumeelseks. Seega on oskus suhelda instruktori jaoks väga tähtis.

4.1.1. Suhtlemise üldised põhimõtted

Kaks osapoolt. Suhtlemine eeldab vähemalt kahte osapoolt. Suhtlemise tulemus-
likkus sõltub mõlema osapoole valmisolekust oma mõtteid ja tundeid väljendada 
ning tahtest partnerit mõista. Instruktori ülesandeks on oma eeskuju ja õppijate tege-
vuse korraldamisega luua suhtlemiseks tingimused ning julgustada õppijaid ennast 
väljendama ja osalema mõttevahetuses.

Suhtlemist toetava meeleolu kujundamiseks grupis on vajalik enda positsiooni 
mõtestamine õppijate suhtlemispartnerina. Suhtlemist toetab osapoolte võrdsus. See 
tähendab, et õppijat ei tohiks käsitada lihtsalt alluva või õppes osaleva anonüümse isi-
kuna, vaid kaaslasena, kellega tehakse koostööd ühiste sihtide saavutamiseks. Suhtle-
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mise osapoolte võrdsus lähtub veendumusest, et minul on loomulik õigus välja öelda 
oma seisukohad, samamoodi nagu õppijal on loomulik õigus väljendada oma mõtteid. 
Instruktor demonstreerib sellist suhtumist, kutsudes õppijaid oma arvamusi välja üt-
lema, pöörates tähelepanu nende ärakuulamisele ning reageerides õppijate ideedele 
asjalikult ja lugupidamist üles näidates. Õppija pöördumiste katkestamine, irooni-
liste märkuste tegemine või üleolev suhtumine õppija mõtetesse vähendavad õppijate 
soovi instruktoriga suhelda.

Usaldus. Avatus suhtlemisel põhineb osapoolte vastastikusel usaldusel. Usaldust ai-
tab kujundada üksteise tundmaõppimine. Siin on oluline ka, et õpitaks tundma part-
neri reageerimisviise erineva eesmärgi ja sisuga sõnumitele (nt kriitika, korraldused, 
naljad jms). Asudes tööle uue grupiga, on tavaks, et instruktor tutvustab ennast ja laseb 
ka õppijatel ennast tutvustada. Vahel kasutatakse selleks lihtsaid tutvumismänge (nt 
tuleb igal õppijal lühikese vestluse põhjal kõrvalistujaga teda teistele iseloomustada). 
Samuti tuleks uue grupiga õppetööd alates kindlasti kasutada õppemeetodeid, mis 
võimaldavad õppijatel koos tegutseda ning omavahel ja instruktoriga suhelda. Selli-
ne lähenemine kiirendab üksteise tundmaõppimist ja loob grupis «tava» üksteisega 
mõtteid vahetada. Siinjuures on väga tähtis, millist eeskuju pakub instruktor ning 
millised on tema sõnumid õppijatele (nt vastused küsimustele, hinnangud täidetud 
ülesannetele, õppijate käitumisele jms). Oluline on üles näidata mõistvat suhtumist, 
julgustada ja tunnustada õppijaid. 

Õpperühm ja indiviid. Instruktor peaks suhtlemisel püüdma arvestada nii õppe-
rühma üldist iseloomu kui iga õppija individuaalsust. Enam iseseisvad ja suurema elu-
kogemusega inimesed pööravad sagedamini tähelepanu õpitava kontekstile, püüavad 
selgusele jõuda õpitava olulisuses ning neil on suurem valmisolek instruktori ja õppe-
protsessi kriitiliseks hindamiseks. Nii võivad nt reservistid ajateenijatest rohkemgi esi-
tada küsimusi õpitava kasutatavuse ja alternatiivsete tegutsemisviiside kohta või esitada 
kommentaare õppetöö käigule. Taolist käitumist võiks pidada tervitatavaks – sisuliselt 
demonstreerib see õppijate huvi ning annab tagasisidet nende kogemustest. Instruktor 
omalt poolt peab sellistel puhkudel olema valmis täiendavaid selgitusi andma ja põhjen-
dama oma seisukohti. Juhul kui instruktor on eksinud või ei oska õppijale täpselt vas-
tata, on kohane seda möönda. Täiskasvanutele on omane soov iseseisvalt tegutseda ja 
oma varasemat elukogemust rakendada. Õppemeetodite valiku ja õppeülesannete püs-
titamisega saab selleks võimalusi luua. Püstitades ülesandeid ja andes tagasisidet nende 
täitmise kohta, tuleb arvesse võtta iga õppija eripära. Näiteks sama tabamuste arv võib 
endise laskesportlase jaoks olla kasin tulemus, aga algajale oluline saavutus. Suhtlemisel 
tuleb arvestada õppijate erinevate väärtushinnangute ja kultuurilise taustaga. Inimestel 
võivad olla üsna erinevad arusaamad käitumistavadest, teemadest, millest ei ole sobiv 
kõneleda jms. Instruktoril peaks oma käitumise või avaldatud seisukohtadega püüdma 
vältida õppija tunnete riivamist. Näiteks tuleks vältida seksistliku sisuga, etnilisi või re-
ligioosseid teemasid puudutavaid nalju ja märkusi, jätta need omalt poolt tegemata.

4. Suhtlemine õppijatega ja õppedistsipliin
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Isiklik ja avalik teave. Õppijatega suheldes tuleb instruktoril vahet teha, millal 
on tegemist isikliku ja millal avaliku teabe käsitlemisega. Kaaslaste ees ei tohi arutleda 
õppija eraelu ja tema jaoks isikliku loomuga küsimuste üle. Suunates õppijaid tundi-
des oma isiklikust elust, väärtushinnangutest vms kõnelema, peab instruktor osu-
tama, et sellise info esitamine on vabatahtlik, ning aktsepteerima õppija keeldumist. 
Kui õppijad kirjeldavad oma veendumuslikke või maailmavaatelisi seisukohti, tuleks 
nendesse suhtuda mõistvalt ja lugupidavalt. Vahel võivad nõnda kõne alla tulla seisu-
kohad, mis ei ole meie ühiskonnas aktsepteeritavad. Siis on võimalik vastavate ideede 
kehtivuse ja õigustatuse üle arutamine, ent sellega ei või kaasneda õppija noomimist 
või halvustamist.

Isiklikes küsimustes pöördumiseks võib määrata õppijatele kindla vastuvõtu aja. 
Kõnelused peaksid toimuma kohas, kus juuresviibijad ei ole segamas. Õppija, kellega 
instruktoril on vaja vestelda, saab ta kutsuda vestlusele. Individuaalsed vestlused on 
sobivad näiteks õpi- ja käitumisprobleemide tagamaade arutamiseks.

Tagasiside. Õppetöös on suhtlemise üheks teemaks õppijatele tulemuste kohta ta-
gasiside andmine. Täiesti loomulik on, et õppides uusi teadmisi/oskusi, ei omanda 
õppijad neid kohe soovitud moel. Sama loomulik on seegi, et õppijad õpivad erineva 
tempoga ning tõlgendavad oma elukogemuse põhjal õpitavat eri viisidel ja erinevates 
seostes. Seega ei saa puudulik sooritus olla iseenesest õppija noomimise põhjuseks. 
Tagasisides on oluline osutada esinenud puudustele, ent samavõrd tähtis on välja tuua 
õnnestumised, pakkuda ideid soorituse parandamiseks ja julgustada õppijat oma te-
gevust jätkama. 

4.1.2. Suhtlemisvõimaluste tagamine õppetöös

Õpet kavandades on soovitav läbi mõelda õppijatega suhtlemise korraldamine. Õpeta-
misviisi valides tuleks tähelepanu pöörata õppemeetoditele, mis loovad võimalusi nii 
instruktori ja õppijate kui õppijate omavaheliseks suhtluseks (nt vestlus, rühmatööd). 
Tunni või harjutuse käiku kavandades tuleks planeerida väike ajavaru üleskerkivate 
teemade arutamiseks. Juhul kui kasutatakse meetodeid, mis põhinevad instruktori 
monoloogil (loeng) või on tema poolt detailselt juhitud (drillimeetod), tuleks tege-
vuskavasse lülitada eraldi etapid õppijatega vestlemiseks. Näiteks loengu käigus võib 
iga alateema lõppu jätta üks-kaks minutit küsimuste esitamiseks. Tunni või harjutuse 
lõppu jäetakse reeglina mõned minutid küsimusteks ja õppetöö kohta tagasiside saa-
miseks/andmiseks.

Õppetöö alguses kujundavad mitmed instruktorid esmalt meeldiva ja sõbraliku 
õhkkonna, tundes huvi õppijate meeleolu ja eelneva tegevuse kohta, algatades lühida 
vestluse mõne huvipakkuva sündmuse kohta. Alles siis, kui osalejad on «üles sulanud», 
asutakse tundi sisse juhatama.  Õppetöö käigus tuleks instruktoril kutsuda õppijaid 
oma arvamust avaldama ja küsima. Samuti on oluline ise küsimuste ja repliikidega 
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dialoogi ülal hoida. Küsimused võivad puudutada nii õppesisu, kui ka hinnanguid 
toimuvale ja õppijate meeleolu. Töötades suuremate gruppidega, määratlevad inst-
ruktorid sageli tunni alguses suhtlemise korra (nt millal esitatakse küsimusi, kuidas 
sellest märku anda, kas on kavas täiendav teema arutelu vms). Kuigi sellised võtted 
takistavad mõneti aktiivset suhtlemist, aitavad need suurema inimeste hulga puhul 
tagada asjakohase ja täpse teabevahetuse. 

4.1.3. Kuulamine ja oma sõnumi esitamine

Tõhus suhtlemine leiab aset siis, kui osapooled saavutavad oma suhtluseesmärgid 
ilma teise osapoole soove ja tundeid häirimata. Seega on suhtlemisel keskseteks üles-
anneteks teise sõnumi mõistmine ning enda sõnumi sobival viisil esitamine. Teise 
inimese mõistmiseks tuleb osata teda kuulata. Efektiivne kuulamine koosneb järg-
mistest tegevustest. 

• Keskendumine partnerile. Jäetakse kõrvale muud mõtted, keskendutak-
se teisele inimesele (tavaliselt luuakse silmside, liigutakse sobivale kaugusele, 
jälgitakse teda vaadates ja kuulates).

• Partnerile oma tähelepanust märku andmine. Silmside, liikumine part-
nerile lähemale, keha kallutamine tema suunas, noogutused, küsimused jms tege-
vus osutab partnerile, et teda jälgitakse ning tema sõnumit peetakse oluliseks.

• Sõnumi mõistmine. Kuulates teist inimest, ei saa me ainult sõnalist teavet, in-
fot pakuvad näiteks ka kõneleja miimika, žestid, hääletoon ja kõnetempo (aitavad 
mõista partneri meeleolu ja tundeid, hinnata sõnumi tähtsust). Kuulates saadakse 
mitmekesist teavet, mis ei ole kuulaja jaoks alati tähenduslik, kätkeb endas lünki või 
vastuolusid. Sõnumi paremaks mõistmiseks esitatakse täpsustavaid küsimusi (Mida 
tähendab..., Kes oli see, kes...) või ka sõnumi ümbersõnastamist: kuuldu kokkuvõte 
sõnastatakse partnerile küsimusena (Kas ma sain õigesti aru, et Te soovite...). 

• Partneri eneseväljenduse toetamine. Kuulamisel on vaja ka soodustada 
partneri eneseväljendamist – nii saab enam ja täpsemat infot. Sageli toimub see 
automaatselt kui me teist kuulates kaasa noogutame ja kasutame kuulamisele osu-
tavaid väljendusi (muidugi, ja-jaa, mh-mh, nii). Selline tegevus näitab kuulaja huvi 
ja julgustab kõnelema. Kõne jätkamist saab toetada küsimustega või ka erinevate 
kuulamisvõtetega  (nt kaja – kuulaja kordab öeldud lause viimast sõna, sageli on 
selle tulemuseks kõneleja poolne täiendav selgitus või teemaga jätkamine).

Soov õppijaid kuulata ja kuulamisoskuste kasutamine aitab instruktoril õppijatest 
paremini aru saada ning kujundada usalduslikke suhteid. Partneri mõistmise kõrval 
on suhtlemise teiseks tahuks enda soovide ja seisukohtade sobival viisil edastamine. 
Instruktor suhtleb reeglina grupis. Seega peab ta esinemisel arvestama, et tal on mit-
med kuulajad, kes saavad tema sõnumist erineval viisil aru. Grupiga suhtlemisel on 
soovitav, et instruktor
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• oleks esinedes loomulik, säilitades vaba ja sobivalt emotsionaalse käitumise;
• kasutaks korrektset eesti keelt, väldiks slängi ja vähetuntud sõnu;
• kõneleks piisavalt valjult ja hääldaks sõnu selgelt;
• lähtuks sõnumi esitamisel õppijate varasematest kogemusteks, st looks seo-

seid õppijate eelteadmistega;
• suudaks säilitada teda ärritavates olukordades tasakaaluka ja enesekindla esi-

nemisviisi.

Juhi roll. Instruktoril on õppetöös ka tegevuse juhi roll – ta on isik, kes oma juhis-
te, ülesannete ja tagasiside abil suunab õppijate tegevust eesmärkide saavutamiseks. 
Seetõttu tuleb instruktoril jälgida, et ta:

• püstitaks selgeid eesmärke (nii õpitulemuste kui õppe läbiviimise korra kohta);
• pakuks arusaadavaid ja ühemõttelisi juhiseid;
• oleks ühtviisi nõudlik enda ja õppijate tegevuse suhtes;
• arvestaks otsuste tegemisel õppijate vajadusi ja olukorda;
• peaks kinni oma lubadustest ja tunnistaks oma vigu;
• kohtleks õppijaid võrdselt ja õiglaselt, järgides üldinimlikke eetikanorme ja 

kaitseväe kehtivaid nõudeid;
• kasutaks õppijate mõjutamisel pigem positiivset tagasisidet – tunnustust, kii-

tust ja innustamist kui negatiivset sekkumist – nt laitust või karistusi.

Karjääri alustaval instruktoril võib olla vahel raskusi avatud suhtlemisstiili ja juhi 
rolli ühitamisega. Ilmneda võib kaldumist nii õppijatega semutsemise kui autoritaa-
rse, ülema positsiooni kohatult rõhutava käitumise suunas. Kumbki neist ei toetata 
pikemas perspektiivis instruktori põhiülesande täitmist – eesmärgipärase õppimise 
soodustamist. Seega tuleks instruktorina tööle asudes pöörata tähelepanu oma üles-
annete teadvustamisele ning selle alusel määratleda enda roll õppijate suhtes. Enese-
määratluse selgus hõlbustab ebasobivate käitumismaneeride vältimist ja annab ene-
sekindlust õppijatega suhtlemisel.

4.2. Õppedistsipliin

E. Krull (2000, lk 463) kirjutab, et distsipliini võib õppetöös vaadelda kui «…kasva-
tustöö tingimust ja tulemust, mis tagab õpilastel normaalse õppimise, õppimisoskuste 
kujunemise ja üldise sotsiaalse arengu.» Õppetöö on suuresti inimestevaheline koos-
töö. Koostöö on efektiivne, kui tegevus on organiseeritud ja järgib selliseid reegleid, 
mis võimaldavad osapooltel paremini üksteist mõista, infot vahetada ning ka grupis 
tegutsedes individuaalselt töötada. 

4.1. Vastastikune suhtlus
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4.2.1. Distsipliini loomine

Vajalike käitumisreeglite tundmine ja järgimine ei pruugi olla kõigile õppijatele ene-
sestmõistetav. Nõudes normidest kinnipidamist, peaks õpetaja pöörama tähelepanu 
kolmele olulisele distsipliiniloomise eeldusele:

• Õppija peab olema reeglitest teadlik – kursuse või tunni alguses on vaja õp-
pijaid teavitada, millist käitumist neilt oodatakse. Kursuse alguses võib läbi 
viia ka arutelu, mille käigus õppijad ise töötavad välja olulised reeglid, mida 
õppetöös tuleb järgida. Need reeglid saab üles märkida ja kehtestada kursusel 
täitmiseks.

• Õppija peab soovima reegleid täita – juhul kui inimene kogeb kehtestatud reeglit 
mõttetuna, siis ei tee ta ka pingutusi selle järgimiseks. Täiskasvanud inimene 
saab ilmselt aru, kui talle öeldakse, et tunnis tuleb kõneleda ükshaaval ning ette-
kandele vahele ei räägita, sest see segaks nii õpetaja tööd kui üksteise mõistmist. 
Siiski on soovitav reegleid kehtestades anda õppijatele asjakohaseid seletusi.

• Õppija peab olema võimeline reegleid täitma – see tähendab, et reeglid peavad 
olema õppijatele jõukohased ja arvestama realistlike tingimustega. Näiteks 
kui nõutakse kodutööde õigeaegset esitamist, kuid ei anta õppijatele ülesan-
nete lahendamiseks piisavalt aega, siis ei saa õppijad reeglist ka kinni pidada.

4.2.2. Distsipliini säilitamine

Parim õppedistsipliini säilitamise viis on õppetöö korraldamine nii, et see oleks hu-
vitav, jõukohane ja vaheldusrikas. Oluline on teadvustada õppijatele õpieesmärke, 
anda selgeid tegevusjuhiseid ning põhjendada õppimisele seatavaid nõudeid. See ai-
tab tagada õppijate õppimissoovi ja keskendumise õppetegevusele. 

Ilmselt võib iga instruktor oma praktika põhjal kinnitada, et ka täiskasvanud te-
gelevad tundides kõrvaliste asjadega, segavad kaasõppijaid ning teevad vahel vempe. 
Õppetööks vajaliku korra hoidmiseks tuleb instruktoril õppijate tegevusele reageeri-
da. Oluline on siinjuures, millisele õppija käitumisele instruktor tähelepanu pöörab: 
kas ootuspärasele või soovimatule. Sageli peetakse õppetöös aktiivset osalemist loo-
mulikuks ning reageeritakse ainult korrarikkumisele (kõrvalised tegevused, kaaslaste 
segamine). Sellisel juhul on aga tegemist juba langenud õppedistsipliini taastamisega. 
Õppedistsipliini jätkuvaks ülalhoidmiseks ja õppimissoovi säilitamiseks on tähtsam 
reageerida jooksvalt õppijate ootuspärasele tegevusele: sellega kinnitatakse nende ko-
hast käitumist. Instruktor saab selleks õppijaid nende hea käitumise ja saavutuste eest 
tunnustada või kiita. Mõlemal juhul osutatakse õppijatele, milline käitumine on sobiv, 
ning pakutakse neile eduelamusi. 

Õppijat tunnustades näidatakse üles rahuolu tema tegevuse või selle tulemustega, 
osutatakse nõustumisele tema seisukohtadega. Erinevalt kiitmisest ei kaasne sellega 
tingimata õppija otsene esiletõstmine: õppijatele võib öelda, et ülesanne või harju-
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tus on hästi tehtud ja nad on olnud tublid. Oluline on õppijaid tänada tähelepanu ja 
püüdlikkuse eest. Mõnes olukorras võib tunnustusena mõjuda näiteks ka patsutus 
õlale või lihtsalt noogutus. Õppija kiitmisel tuleks arvestada nii õppija individuaalsust 
kui grupi konteksti. Näiteks kiites korduvalt teistest palju võimekamat õppijat, võib 
tekkida olukord, kus kiituse saaja seda ise ei väärtusta ning samas väheneb kaaslaste 
õppimissoov, sest nad ei pea ennast konkurentsivõimeliseks. Kiita tuleks küllalt olu-
liste saavutuste eest – juhtudel, kui õppijad on tõesti tavapärasest enam pingutanud 
või jõudnud oodatust paremate tulemusteni. Kui õppijaid kiidetakse sageli väikeste 
edusammude puhul, väheneb kiitmise motiveeriv toime. Enam on vaja tähelepanu 
pöörata õppijate pidevale tunnustamisele.

4.2.2.1. Karistamine
Ka hästi töötavates õpirühmades võib üsna tihti ette tulla õppedistsipliini rikkumist. 
Sellistel juhtudel tuleb instruktoril leida sobiv tee korra taastamiseks. Üheks sekku-
misviisiks sellistel puhkudel on olnud õppija karistamine. Siiski ei peeta karistamisel 
põhinevat korrahoidmist efektiivseks, sest

• karistus osutab sellele, milline tegevus on ebasoovitav, kuid ei ütle, kuidas tu-
leks tegutseda;

• karistuse mõju sõltub grupisisestest ning grupi ja instruktori suhetest: popu-
laarse õppija karistamine võib muuta instruktori grupis ebapopulaarseks, tõr-
jutud grupiliikme karistamine võib soodustada tema enesehinnangu langust 
ja grupipoolset kiusamist;

• karistuse hirmu ajel õppimine on vähem tõhus kui vabas ja meeldivas kesk-
konnas õppimine;

• karistamist võidakse tõlgendada instruktori nõrkuse ilminguna: õppija või 
grupi häiriva käitumise eesmärgiks võiski olla instruktori ärritamine;

• karistamise mõjukus sõltub karistuse õiglusest, st kas grupp hindab instrukto-
ri tegevust küllalt põhjendatuks;

• osapooltel kaasnevad karistamisega tihti ebameeldivad tunded, mis võivad 
häirida edasist suhtlemist.

4.2.2.2. Karistusest hoidumine
Karistamisega seostub mitmeid probleeme. Seetõttu on korrarikkumiste puhul õppi-
jate tagasi tööle suunamiseks kasulikum rakendada teistsuguseid viise. Alljärgnevalt 
on esitatud mõned lihtsad võtted, mida on soovitanud E. Krull (2000, lk 507-510).

• Silmside korrarikkujaga. Instruktor suunab lihtsalt pilgu korrarikkujale ja 
vaatab teda, kuni õppija seda märkab. Võte on üsna tõhus tingimusel, et õppija ei 
riku korda sihilikult ning ta teab ühtlasi, mida ta hetkel tunnis peaks tegema.

• Lähenemine õpilasele. Ettekannet tegev või juhiseid andev instruktor lä-
heb lihtsalt kõrvaliste asjadega tegeleva õppija lähedusse. Nii satub ta õppi-
ja nn intiimsesse tsooni ja tõmbab endale tähelepanu. Sisuliselt mingisugust 
märkust õppijale ei tehta.

4.2. Õppedistsipliin
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• Puudutused ja osutavad žestid. Instruktor läheb kõrvalise tegevuse 
kallal toimetava õppija juurde ja puudutab teda või osutab temale. Tegu on 
vahetu mõjutamisega, mis kindlasti ei jää õppijale märkamatuks. Arvestada 
tuleb siinkohal oma suhteid õppijaga: puudutamine võib olla õppijale vastu-
meelne. Võtte kasutamisel tuleb kindlasti arvestada õppija soolise kuuluvuse 
ja veendumustega.

• Ekstra vastamisvõimalus. Õppijale, kes rikub korda või ei pane tunnis tä-
hele, esitatakse küsimus, millele vastamine eeldab tunni teema üle mõtlemist. 
Tegu on otsese töölesuunamisega, kusjuures ei tehta märkust ega noomita.

• Nõutud tegevuse juurde suunamine. Tuletatakse meelde, milline on 
õppijate hetkeülesanne, sisuliselt korratakse varasemat juhist («Lugege kõik 
tekst lõpuni ja vastake küsimusele…», «Aega on veel 10 minutit, lahendage 
ära kaks ülesannet»).

• Lisainstruktsioonid. Korratakse varasemaid juhiseid, täpsustatakse neid 
või kontrollitakse küsimustega ülesande mõistmist. Eelduseks on siin tavali-
selt oletus, et õppija ei saanud ülesandest aru või ei pannud seda tähele. Sõl-
tumata õppija kavatsustest tuletatakse talle igal juhul meelde, millega on vaja 
parasjagu tegeleda.

• Lühisõnalised keelud ja korraldused. Õppijale, kes ei reageeri mär-
guannetele, antakse lühike ja selge korraldus. Korralduses võiks olla õppija 
nimi, osutus korrarikkumisele ja nõue, mida õppija peaks tegema («reamees 
Kask, lõpetage märkmiku lehitsemine ja lahendage ülesanne»). Korralduste ja 
keeldude sagedane esitamine vähendab nende mõju: õpilased harjuvad inst-
ruktori pideva käsutamisega.

• Alternatiivse valiku pakkumine. Instruktor pakub ilmselt juba sihili-
kult korda rikkuvale õppijale valiku, mis käsitleb õppija vastutust tunni se-
gamise eest. Näiteks: «Kui Te kaasa ei tööta, siis võite tunnist lahkuda, kuid 
sellisel juhul tulete pärast viimast tundi siia klassi tagasi ja lõpetate töö oma 
vabast ajast».

Toodud võtted sobivad selliste õppedistsipliini rikkumiste korral, kus põhjuseks on 
peamiselt õppijate tähelepanu hajumine: nad ei ole oma ülesannet mõistnud või ei 
tunne huvi tunni teema vastu. Kohest märkust või keeldu on otstarbekas kasutada 
vaid siis, kui õppija tegevus on tahtlik ja üleolev (KoulOp, 1984). Üldjuhul võiks mär-
kuse teha tingimusel, et eelnev õppija tähelepanu püüdmine ja suunamine ei ole aval-
danud mõju ning õppijale on võimalik selgitada, kuidas ta peaks olukorras tegutsema. 
Hoiduda tuleb õppija halvustamisest kaaslaste ees ja karistamisest emotsiooni ajel. 
Juhul kui õppija käitumisega on probleeme, võib ta kutsuda vestlusele: selgitada koos, 
miks õppija niimoodi tegutses, ja teavitada teda tema tegevuse tagajärgedest õppetöö-
le ning sellest, kuidas ta peaks edaspidi käituma.

Distsipliini hoidmisel on tähtis nõudmiste järjepidevus. Iga korrarikkumise pu-
hul sekkumine võib tunduda instruktorile tüütu – pikapeale hakatakse vähemaid 

4. Suhtlemine õppijatega ja õppedistsipliin



59

eksimusi ignoreerima. Nii aga võib  tekkida nn lumepalliefekt ning kaduda õppetöö 
läbiviimiseks vajalik kord. Kui on kehtestatud käitumisreeglid, siis tuleb nende jär-
gimisel silma peal hoida – selleks tuleb õppijaid jälgida ning distsipliinist kõrvalekal-
dumistele reageerida. 

4.2.3. Distsipliinirikkumiste põhjused

Õppetöö distsipliini rikkumise põhjuseid on erinevaid. Õppedistsipliini hoidmisel 
tuleb instruktoril analüüsida ilmnevate korrarikkumiste tagamaid. Vastasel korral 
võivad tema poolt kasutatavad meetmed osutuda tulututeks ja suurendada distsipliini 
langust. Õppija ebakohane käitumine võib olla ajendatud ka õppetöö läbiviimise ise-
loomust või hoopis teenistusvälistest asjaoludest. Järgnevalt on esitatud mõned näited 
korrarikkumise võimalike põhjuste kohta.

Mittejõukohane õppetöö. Liiga lihtsa õppetöö korral on õpilastel igav ning lii-
ga raske õppetöö korral ei saada hakkama ning loobutakse pingutamast. Tagajärjeks 
võib olla kaasatöötamisest loobumine ja kõrvalised tegevused tunnis.

Tähelepanu otsimine. Õppija püüab leida tegevust, mis võimaldaks endale tähele-
panu tõmmata, tunda ennast teiste jaoks olulisena. Tegevus võib väljenduda üsna posi-
tiivses vormis, nt nalja viskamise või koomilise käitumisena. Kaasõppijad võivad selle-
ga kergesti kaasa minna ning siis on tagajärjeks töö katkemine. Sellises olukorras pole 
märkus vms reageering ilmselt kohane: hea nali on hea nali. Ent samas tuleb grupp rut-
tu suunata tagasi põhitegevuse juurde, muidu kujuneb tund lihtsalt toredaks ajaviiteks. 

Õppetöös väliste motiivide rõhutamine. Kui õppijate motiveerimine rajatak-
se peamiselt kiitustele ja karistustele, võivad õppijad distsipliini järgida ainult siis, kui 
on olemas vahetu kontroll. Samas kui instruktorit pole nägemas, ei pöörata korra 
hoidmisele enam mingit tähelepanu ja õppimist ei toimu.

Halb kommunikatsioon. Ülesande täitmata jätmine või soovimatu tegevus või-
vad tuleneda ka sellest, et õppija ei saa instruktori soovist aru või ta lihtsalt ei kuulnud, 
mida öeldi. Kui õppija ei asu seatud ülesannet täitma või teeb ülesande saamise järel 
midagi muud, tuleks veenduda (a) kuidas ta on juhistest aru on saanud ja (b) vajadu-
sel ülesannet korrata või täpsustada. 

Kurnatus. Väljaõpe sisaldab harjutusi ja õppusi, mis on füüsiliselt rasked ja tekitavad 
stressi. Õppijad võivad muutuda kergesti ärrituvaks, keelduda ülesande täitmisest või 
reageerida ägedalt instruktori märkustele. Selliste olukordade tekkimise tõenäosust vä-
hendab koormuse järkjärguline tõstmine. Nii harjuvad õppijad aegamööda raskemaid 
ülesandeid täitma ja nende füüsiline vorm saab areneda. Samuti aitab taolisi olukordi 
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vältida eelnevalt loodud positiivne ja usalduslik suhe õppijatega. Konfl ikte saab harju-
tustel vältida ka õppijatega koos tegutsedes ja isiklikku eeskuju andes. Samuti on abi 
eesmärkide ja tegevuse käigu eelnevast selgitamisest. Niisugusel juhul mõtestavad õp-
pijad toimuvat ja suudavad ennast orienteerida eesmärkide saavutamisele ning instruk-
torit ei kogeta mitte niivõrd kõrvalseisja, kuivõrd meeskonnaliikmena. 

Vihapursetele ja ülesandest keeldumisele ei ole otstarbekas reageerida ägestumise 
ja käsutamisega. Pigem võiks säilitada enesekindla käitumise, selgitada välja, miks 
õppija nii käitub (ta võib olla väsinud või vigastatud), ning püstitada lühiajalisi posi-
tiivseid eesmärke (nt: meil tuleb läbida veel 2 km, siis jõuame oma vastutusalale, seal 
teeme pausi, puhkame ja sööme). Vajadusel vähendatakse väsinud õppija koormust 
ning jaotatakse grupi kandam ümber. Alati ei ole soovitatav kohe harjutust katkes-
tada, sest sõdur peab harjuma ennast kokku võtma. Täheldades, et grupi jõuvarud 
on otsa saamas, võiks lühikese aja möödudes teha pausi. Raskete soorituste käigus ja 
järel on vaja pöörata tähelepanu õppijate tunnustamisele.

Õppetöövälised suhted ja probleemid. Õppija käitumist tunnis mõjutavad 
tema jaoks olulised sündmused väljaspool õppetööd ja väeosa. Õppija kaasatöötamist 
võib häirida tema eraelus tekkinud probleem (tüli, õnnetus, majandusraskused, aga ka 
erutav positiivne juhtum). Instruktor ei saa selliste sündmuste mõju välistada. Prob-
leemidest teadasaamine sõltub õppijatega usaldusliku suhte olemasolust. Täheldades 
õppija pidevat kurvameelset, ärritatud käitumist või eraldumist, võiks instruktor ise 
otsida võimalusi õppijaga väljaspool õppetööd vestelda. Keerukate eluliste probleemi-
de korral tulevad kõne alla õppija koormuse vähendamine või ajutine vabastus õppe-
tööst. Vastava soovituse saab instruktor esitada õppija ülemale. Sellistel puhkudel tu-
leb instruktoril lahendada küsimus, kuidas õppija saab kaotatud aja hiljem tasa teha. 
Õppijale, kellel on tõsine probleem, saab soovitada pöördumist väeosa psühholoogi 
või kaplani poole.

Käesolevas peatükis kirjeldati põhimõtteid, millest on soovitav lähtuda õppijatega 
suhtlemisel. Samuti käsitleti õppedistsipliini säilitamisega seotud küsimusi. Järgmi-
ses peatükis alustatakse õppetöö kavandamist ja läbiviimist puudutavate teemade kä-
sitlemist: vaatluse alla tuleb õpieesmärkide püstitamine.
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5. ÕPIEESMÄRKIDE PÜSTITAMINE

Õpieesmärk on õpilase poolt õppetöö käigus omandatava uue käitumisviisi kirjeldus, 
siht, milleni õppija peab jõudma. Õpieesmärgid seatakse õppetöö kavandamisel.

Õppetöö tuleb korraldada nii, et see aitaks õppijal saavutada eesmärgi võimali-
kult hästi. Eesmärgist lähtuvalt valib instruktor õpetatavad teemad või tegevused ja 
sobivad õppemeetodid ning kavandab tunni struktuuri. Eesmärgi alusel kontrollib 
instruktor õpitulemusi, kõrvutades õppija tegelikku käitumist tunni eesmärgis kir-
jeldatud käitumisega (Joonis 4). 

Õpieesmärgid toetavad õppimist. Teades tunni eesmärki, saab õppija suunata oma 
jõupingutused selle saavutamisele. Selged eesmärgid soodustavad õppimissoovi ku-
junemist. Samuti aitab õpieesmärgi tundmine õppijal eelseisva õppetöö korraldust ja 
sisu paremini mõista.

Joonis 4. Õpieesmärgi kavandamine.

Õpieesmärke püstitatakse õppetööle erinevatel väljaõppe planeerimise tasanditel. 
Sõltuvalt tasandist on erinev õpieesmärgi üldisuse aste. Näiteks kaitseväe väljaõppe-
süsteemi üldeesmärk on «…valmistada [ette] kaitseväe võitlusvõimelisi rahu- ja sõ-
jaaja üksusi» (KVJ KK nr 11, 10.01.02). Sama kehtib üldiselt ainekavadele püstitatud 
eesmärkide kohta, näiteks jalaväeallüksuse kursuse põhieesmärk on «… saavutada 
jalaväekompanii koostegutsemisoskus põhilistes lahinguliikides» (KVJ KK nr 189, 
04.09.03).

Sellised eesmärgid annavad instruktori ja õppijate tegevusele üldise orientiiri, 
kuid ei ütle, mida ja kuidas täpselt tundides õpetada. Täpsemad õpieesmärgid esita-
takse reeglina õppekursuste õppekavades (ainekavades) või õppetundide tunnikava-
des (ehk  pamfl ettides). 

 
Alg- 

käitumine 

 
Õppimine 

 
Lõpp- 

käitumine 

Õpilase sooritusvõime antud 
valdkonnas enne õppetööd 

Õpilase oodatud sooritusvõime 
antud valdkonnas pärast õppetööd 

= Õpieesmärgis kirjeldatav käitumine 
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5.1. Õpieesmärgi mõõtmed

Õpieesmärk käsitleb kahte inimese käitumist ilmestavat mõõdet: sisulist ja sooritus-
likku dimensiooni (Krull, 2000). Sisuline mõõde vastab õpitava teema, teooria või 
käitumise nimetusele. Näiteks võidakse öelda, et tänases tunnis õpitakse automaadi 
peamisi osi või õppeprintsiipe. Soorituslik mõõde kirjeldab õpitulemust õppija poolt 
saavutatud käitumisvõime tüübi või taseme mõttes. Näiteks võidakse plaankonspekti 
märkida, et «õppetunni lõppedes ütleb õppija talle näidatud automaadi osade nime-
tused» või «õppija koostab iseseisvalt õppetunni plaankonspekti nii, et seal kirjelda-
tud tunni läbiviimise metoodika on kooskõlas õppeprintsiipidega».

Õpieesmärgi sisulise mõõtme kirjeldamisel on oluline võimalikult täpselt väljen-
dada läbiviidava tunni või harjutuse teema. Näiteks võidakse tunni teemaks määrata 
«automaadi AK-4 käsitsemine». Selle teema raames võib tegelikult õpetada paljusid 
erinevaid oskusi. Täpsem tunniteema võiks olla näiteks «automaadi AK-4 osaline 
lahtivõtmine ja kokkupanemine». Sisulise mõõtme määratlemisel on oluline jälgida 
ka õppeaine või kursuse ülesehitust. Tunni sisu määratlemisel tuleb jälgida, et eel-
nevad õpingud oleksid loonud uue teema õpetamiseks vajalikud eeldused. Näiteks 
valides harjutuse teemaks «orienteerumine maastikul kaardi abil», tuleb veenduda, 
et eelnevalt on osalejatele õpetatud kaardi tundmist, sealhulgas leppemärkide tähen-
dust, mõõtkava jms.

Õpieesmärkide sooritusliku mõõtme kirjeldamist lihtsustavad mitmed liigitamis-
süsteemid ehk taksonoomiad, mis jaotavad inimkäitumist vastavalt selle erinevatele tüü-
pidele. Kõige sagedamini on sõjaväelistes väljaõppesüsteemides kasutatud B. S. Bloomi 
töögrupi poolt USA-s välja töötatud õpieesmärkide jaotust. Bloomi töögrupp jaotas õpi-
eesmärkidena kirjeldatavad käitumisviisid kolme põhitüüpi: 

1) kognitiivne ehk tunnetuslik kategooria kirjeldab käitumist, lähtudes infor-
matsiooni töötlemise viisist;

2) afektiivne ehk väärtushinnanguline-hoiakuline kategooria kirjeldab käitumist, 
lähtudes hoiakutest ja väärtustest;

3) psühhomotoorne ehk ümberkujundav-soorituslik kategooria kirjeldab käitu-
mist, lähtudes motoorsest tegevusest ja füüsilistest võimetest (Krull, lk 49-55, 
vt Rakenduspedagoogika õpik, lk 67-72).

Iga esitatud käitumise põhitüüp jaotub omakorda alamkategooriateks ehk päde-
vustasemeteks, mis siinkohal väljendavad teatud käitumise iseloomu ja keerukust. 
Kõige enam on õppetöös leidnud rakendamist kognitiivse kategooria pädevustase-
med. B. S. Bloomi kognitiivne ehk tunnetuslik õpieesmärkide kategooria jaguneb 
kuueks pädevustasemeks.

Teadmine. Õppija meenutab konkreetset informatsiooni – mõisteid, fakte, reegleid. 
Õppija tegevuse sisu on informatsiooni taasesitamine või äratundmine. Näiteks: õp-
pija loetleb automaadi AK-4 peamised osad, defi neerib asimuudi mõiste.

5. Õpieesmärkide püstitamine
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Mõistmine. Õppija esitab info teisel kujul ilma sisu muutmata, kasutab alternatiiv-
seid selgitusi. Õppija tegevuse sisu on teabe ümberorganiseerimine. Näiteks: õppija 
selgitab oma sõnadega rännakul liikumistee valiku põhimõtteid.

Rakendamine. Õppija kasutab õpitud reegleid ja põhimõtteid ülesande lahendami-
sel. Õppija tegevuse sisu on üldistuste ja abstraktsioonide rakendamine uudses olu-
korras. Näiteks: õppija valib maastikul laskepositsiooni, lähtudes hea laskepositsiooni 
nõuetest; õppija reguleerib sihikut, lähtudes tabamuste kesktabamispunkti määrami-
sest ning sihiku reguleerimise mõju parameetritest.

Analüüs. Õppija jaotab saadud info osadeks ja selgitab osade vahelisi seoseid, selgitab 
informatsiooni struktuuri. Näiteks: õppija määratleb kaardi põhjal vastase liikumist soo-
dustavad ja takistavad piirkonnad ning määratleb vastase võimalikud liikumissuunad.

Süntees. Õppija, kombineerides informatsiooni elemente, moodustab uudse tervi-
ku. Õppija tegevuse sisu võib olla originaalse suulise või kirjaliku sõnumi või plaani 
koostamine, abstraktsete seoste kompleksi tuletamine. Näiteks: õppija koostab rüh-
ma rünnakuplaani, lähtudes olukorda kirjeldavast infost ja rünnakul järgitavatest 
taktikalistest põhimõtetest ning protseduuridest.

Hindamine. Õppija, lähtudes seatud kriteeriumitest, hindab vahendite ja meetodite 
sobivust seatud eesmärkide saavutamiseks. Näiteks: õppija võrdleb tegevusvariante, 
lähtudes erinevate variantide efektiivsusest, ressursside kulust ja ajalistest piirangu-
test ning kaasneva riski määrast.

5.2. Pädevustaseme määramine

Pädevustaseme määratlemiseks ja kirjeldamiseks otsustab instruktor, milline õpita-
va teadmise või oskuse kasutamise viis on vaja õppetööga saavutada. Järgneb näide, 
kuidas sõnastada erinevatele pädevustasemetele vastavaid eesmärke automaadi töö-
põhimõtte õpetamiseks.

Näide
1. Soovitakse, et õppija suudaks õppimise järel korrata automaadi tööpõhimõtet. 

Tegu on informatsiooni taasesitamisega, st teadmise tasemel õpitulemusega. Õpi-
eesmärk: õppur nimetab automaadi tööpõhimõtte defi nitsiooni.

2. Soovitakse, et õppija saaks aru automaadi tööpõhimõttest nii, et ta suudaks seda 
oma sõnadega selgitada. Õppijalt oodatakse informatsiooni teisendamist, st tegu 
on mõistmise tasemel õpitulemusega. Õpieesmärk: õppur selgitab oma sõnadega ja 
automaadi läbilõiget kujutava skeemi abil relva tööpõhimõtet.

3. Soovitakse, et õppur suudaks kasutada oma teadmisi relva tööpõhimõtte kohta relva 
tõrgete põhjuste selgitamisel. Tegu on õpitud reegli ülekandmisega konkreetse juh-
tumi lahendamisele, st rakendamise tasemel õpitulemusega. Õpieesmärk: õppur sel-
gitab, miks gaasikanali määrdumine võib põhjustada laskmise käigus tõrkeid.

5.1. Õpieesmärgi mõõtmed
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Õppetööle seatavate eesmärkide pädevustase peab vastama käitumisviisile, mida 
õppijal tuleb pärast õpinguid ülesannete täitmisel kasutada. Näiteks võime ette ku-
jutada, millisel pädevustasemel peaks reservi rühmaülem oskama kasutada taktika-
lisi tingmärke. Kindlasti tuleb rühmaülemal «lugeda» kompaniiülema poolt kaardil 
esitatud tegevusplaani. Ta peab järelikult olema võimeline ära tundma märkide tä-
hendusi (madalam teadmise tase). Samas on tal vaja ise kanda kaardile märke ning 
nende abil kujutada üksuste paiknemist ja tegevust õigetes kohtades. See tähendab, et 
äratundmine, taasesitamine ja tähenduse teisendamine on veel liiga madala taseme 
pädevused – vaja võiks olla saavutada vastavate teadmiste rakendamise oskust. 

Püüdes määrata üksiku tunni või harjutuse eesmärgi koostamisel vajalikku päde-
vustaset, tuleb pöörata tähelepanu tunni paigutusele õppetöös. Reaalsele oskuse või 
teadmise kasutamise viisile vastavad eesmärgid on sageli saavutatavad alles õppetöö 
(nt kursuse, õppeaine) lõpul. Kursuse käigus peaks sama teema tundides pädevustase 
järk-järgult tõusma soovitud taseme suunas. Rühmaülematele tingmärkide õpetamise 
näidet jätkates võiks esmalt seada eesmärgiks tingmärkide tähenduse äratundmise (nt: 
õppija nimetab näidatud tingmärkide tähenduse), seejärel vajalike märkide meenuta-
mise (nt: õppija joonistab lehele kompanii allüksuste tähised). Edasiste õpingute vältel 
võib mõne tunni eesmärk olla juba tingmärkide kasutamine vastavalt olukorrale (nt: 
õppija kannab rühma allüksuste kaitsepositsioonid maastikuskeemile).

5.3. Õpieesmärgi ülesehitus

Inimese käitumist väljendav õpieesmärk (vt. näide joonisel 5)
• osutab õppija poolt õpitavale tegevusele ja stiimulile, mille korral õppija tege-

vuse sooritab;
• väljendab selgeid tegevuse sooritamise tingimusi (olukorda, abivahendeid);
• määratleb miinimumtaseme, millele õppija käitumine peab vastama, et saavu-

tada rahuldavat tulemust.

Näide

Õpieesmärgi ülesehitus 

‘Rinnakuju’ märgi ilmudes   tulistab õppur  5 üksiklasku lamades 

laskeasendist  ning  tabab märki vähemalt kolmel korral.   

 
Õppur tulistab 150 m kauguselt. Õppuril on välivorm, kiiver, kõrvaklapid,  

Stiimul nimutiäK e 

Tulemuse kriteerium

Tegevuse tingimused

5. Õpieesmärkide püstitamine
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Eeltoodud määratlusele vastav õpieesmärk kirjeldab lisaks õpitava sisule ja päde-
vustasemele ka stiimulit, mille puhul käitumist kasutada, tegevuse sooritamise tingi-
musi ja õppija varustust/abivahendeid, mis peavad soorituseks olemas olema. Tähtsal 
kohal on käitumise nende tunnuste ehk kriteeriumite esitamine, mis võimaldavad 
otsustada, kas õppija tegevus on soovitud tasemel või mitte. 

5.4. Soorituskriteeriumite kirjeldamine

Õpieesmärgi kirjeldamisel on keeruline määratleda rahuldavat õpitulemust iseloo-
mustavaid kriteeriumeid. Kriteeriumid võivad kirjeldada (a) õppija tegevust ja/või (b) 
selle tulemust. Näiteks võib seada kriteeriumeid sellele, kuidas laskur valmistab ette 
laskepesa, aga ka valminud laskepesa omadustele. Kriteeriumite sõnastamiseks on 
järgnevalt kirjeldatud 7-etapilist analüüsi, mis põhineb P. W. Airasiani (1991, lk 244) 
soovitustel (vt Krull, 2000, lk 559-560).

7-etapiline analüüs
1. Selgitage välja, milline on tegevus, mille kirjeldamiseks Te kriteeriumeid mää-

rate, tehke see tegevus praktiliselt läbi või kujutage tegevust ette. Nõnda tekib 
ettekujutus tegevuse erinevatest etappidest.

2. Loetlege soorituse (nt söösthüpe) või tegevuse käigus loodud produkti (nt las-
kepesa) olulised komponendid. Nendele komponentidele luuakse edasi kvali-
teeti kirjeldavad tunnused.

3. Piirake soorituskriteeriumite hulka nii, et neid oleks võimalik õppija tegevuse 
käigus jälgida. Liiga detailsete kriteeriumite või kriteeriumite suure hulga korral 
on instruktoril ja õppijal nende täitmist praktilises tegevuses raske järgida.

4. Paluge teistelt instruktoritelt või antud tegevust hästi tundvatelt spetsialisti-
delt, et nad analüüsiksid sama tegevust: see aitab leida uusi olulisi komponen-
te või lihtsustada Teie lahendust.

5. Sõnastage kriteeriumid õppijate väliselt jälgitava käitumisena. Kriteeriumite-
na ei saa väljendada õppija sisemist psüühilist tegevust (nt mida õppija mõt-
leb, arvab vms). Instruktor saab sellise toimingu olemasolu ainult oletada. 
Kriteerium peab kajastama tegevuse või selle tulemuse kvaliteeti. Näiteks ise-
loomustab kaeviku kvaliteeti selle eesmise rinnatise kaitsevõime. Seega võiks 
vaadeldav kriteerium olla rinnatise minimaalne lubatav paksus. 

6. Sõnastatud kriteeriumid ei tohiks olla üldsõnalised ega mitmetähenduslikud. 
Kriteerium «määrab asimuudi täpselt» ei ütle veel, milline õppija tegevuse 
tulemus on. Paremini kasutatav  kriteerium võiks olla: «määrab asimuudi täp-
susega +⁄- 3 kraadi.»

7. Soorituskriteeriumid järjestatakse vastavalt praktilises tegevuses kasutatava-
le järjekorrale. Näiteks: söösthüppe sooritamisel (a) valib õpilane vaadeldes 
järgmise varje/koha, (b) katsub käega, kas rakmetes olev varustus on kinni-

5.4. Soorituskriteeriumite kirjeldamine
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tatud, (c) tõukab end ühe käe ja jalaga maast lahti, hoides teise käega relva 
püstolkäepidemest, (d) jookseb 3-4 sammu kummargil ja viskub maha, (e) 
varjununa liigub u 1 m vasakule või paremale ja (f) võtab sisse laskeasendi 
(ning avab sihtmärkidele tule).

5.5. Õpieesmärgi kirjeldus

Eesmärgikirjelduse mudel. Õpieesmärgi süsteemseks koostamiseks on hea ka-
sutada kolmeosalist eesmärgikirjelduse mudelit. 

1) nõuded – sõnastatakse eesmärgiks olev tegevus ja stiimul, mille korral tege-
vust sooritatakse;

2) tingimused – loetletakse olukorra tunnused, vajalikud abivahendid ja õppija 
varustus;

3) kriteeriumid – loetletakse tegevuse rahuldavat sooritust iseloomustavad tun-
nused.

Sellises kirjelduses avatakse nii õpieesmärgi sisuline kui soorituslik mõõde ning 
tuuakse välja soorituskriteeriumid. Järgnevalt on esitatud näitena lihtsat tegevust ka-
jastav kolmeosaline eesmärgikirjeldus, mis käsitleb õpitud oskuse (varjumine kaud-
tule eest) õiget kasutamist vastavalt erinevatele olukordadele.

Näide

1. Nõuded

Õppetunni lõppedes oskab õppija iseseisvalt varjuda vastase kaudtule korral erinevates 
maastikutingimustes.

2. Tingimused

Õppijal on ilmastikule vastav välivorm, rakmed, relv ja 2 salve, kasutatakse vahelduvat 
maastikku (lage maa, mets, varjumiseks sobivad kohad, nt kraav/augud vms), käsk-
lused antakse neljal korral sel ajal, kui õppijad on liikvel. Käsklusi antakse, kui õppi-
jad paiknevad erinevatel aladel: metsas, lagedal, varjumiseks sobivate kohtade lähedal, 
neist eemal.

3. Kriteeriumid

Tulemus on rahuldav juhul, kui õppur käskluse «Miinipildujatuli!» korral viskub kii-
relt pikali,
• kasutades ära lähimat varjet,
• jättes relva oma keha alla ja hoides raua otsast käega kinni,
• kattes ühe käega kaela,
• surudes lamades jalad kokku,
• püüdmata tõusta enne käsklust «Miinipildujatule lõpp!».

5. Õpieesmärkide püstitamine
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Eesmärgikirjelduse kriteeriumid – eksam3. Õpieesmärgi täpne kirjeldami-
ne nõuab õppetöö sisu, eelnevate ja järgnevate õpingute ja õppijate eelduste analüüsi. 
Samuti on eesmärgikirjelduse koostamine töömahukas toiming. Kuidas instruktor 
saab veenduda, et tema poolt püstitatud õpieesmärk on piisavalt hea? Selleks võib teha 
oma eesmärgikirjeldusele EKSAM-i. Instruktor peaks õpieesmärki koostades kont-
rollima, kas see vastab järgnevatele kriteeriumitele. 

Eriline  –  kas eesmärk kirjeldab täpselt just selles tunnis õpitavat?

Kontrollitav  –  kas eesmärgi sõnastus ja esitatud kriteeriumid võimaldavad
  õppetöö lõppedes veenduda saavutatud õpitulemustes?

Stimuleeriv  – kas eesmärk on õppijatele huvitav?

Aega arvestav  –  kas kasutatava aja jooksul on võimalik tegevust soovitud 
  pädevustasemel omandada?

Mõistlik  –  kas eesmärk arvestab õppijate eelnevate kogemuste, kasutatavate 
  vahendite jm vajalikuga?

Käesolevas peatükis käsitleti õpieesmärki kui õppimise tulemusel õppija poolt saavu-
tatavat suutlikkust kindlal viisil käituda. Sellest lähtudes vaadeldi, millistest kompo-
nentidest õpieesmärgi kirjeldus peaks koosnema ning millisel viisil saab õpitulemusi 
otstarbekalt sõnastada. Suuremat tähelepanu pühendati õpitulemuses kirjeldatud 
õppija soorituspädevustaseme määratlemisele. Peatüki lõpus kirjeldati nõudeid  õpi-
tulemuse kvaliteedi hindamiseks (EKSAM).

Järgmise peatüki teemaks on õppimise tulemuste hindamine. Seejuures vaadel-
dakse hindamise ühe lähtekohana õppija poolt omandatud käitumisviisi vastavust 
õpieesmärgile.

3 EKSAM vastab õpieesmärgi kavandamise ja hindamise tehnikale, mida inglise keeles tuntakse nime all SMART (Viitab 
märksõnadele Specifi c, Measurable, Attractive, Realistic to achieve ja Time-bound).

5.5. Õpieesmärgi kirjeldus
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6. ÕPITULEMUSTE KONTROLLIMINE

Õpitulemuste kontrollimisega seostuvad mõisted kontrollimine, mõõtmine ja hinda-
mine. E. Krulli järgi võib neid mõisteid määratleda järgmiselt.

• Kontrollimine on tegevus eesmärgiga «veenduda, kas ja kui korrektselt on 
nad [õpilased] täitnud õpiülesanded või saavutanud õppe-eesmärgid».

• Mõõtmine tähendab tõendite ja info kogumist vaadeldava nähtuse kohta, 
kusjuures «nähtust (õpitulemust) võrreldakse etaloni või standardiga».

• Hindamine «tähendab väärtuse omistamist õpilaste tööle» (Krull, 2000). 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et õpitulemuste kontrollimiseks (a) mõõdetakse õppimise 
käigus omandatut ning (b) antakse hinnang mõõdetud tulemusele.

6.1. Hindamise funktsioonid ja liigid

Õppija jaoks tähistab kontroll ennekõike tagasisidet tema tööle. Õppija saab kontrol-
limise abil teada,

• millised õpitava materjali osad on ta juba rahuldavalt omandanud,
• milliste materjali osadega tuleb teha lisatööd.

Nagu näha, ei ole kontroll õppija jaoks ainult tulemuse osutaja, vaid peaks suuna-
ma ka edasisi õpinguid. 

Õppijale mõjub kontroll ka õppimist motiveeriva tegurina. Kontrollimine lubab 
kogeda enese arengut, saada tehtud töö eest tasustatud. Kontrolli tulemused võivad  
teistelgi põhjustel olla õppijale tähtsad, näiteks võib õppija taotleda õppe- või teenis-
tuskohta, kuhu konkureerimisel on senised õpitulemused olulised; ka võib õppija 
soovida grupis oma heade tulemustega silma paista.

Instruktori jaoks on kontrolli tulemused oma töö analüüsimise ja edasiste õpingute 
planeerimise vahend. Instruktor saab kontrollimise teel määratleda

• grupi edasijõudmise, sh edukamad õppijad ja mahajääjad;
• enda senise õpetamistöö edukuse, saades vastuse küsimusele, 

– kas sel viisil korraldatud õppetöö võimaldas saavutada soovitud tule-
musi,

– miks sellised tulemused ilmnesid (õppetöö jõukohasus, arusaadavus 
jne),

– milliseid õppetöö osasid võiks edaspidi samal viisil läbi viia,
– milliste õppeteemade, tundide läbiviimist tuleks muuta;
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• õppetöö edasise kavandamise alused:
– kas on vaja õpitut uuesti käsitleda,
– milliste õppijatega ja millises osas on vaja edaspidi eraldi töötada (nii 

mahajääjate kui edukamatega).

Õppetöö planeerimise ja juhtimise eest vastutavate isikute jaoks väljendavad õpitu-
lemused väljaõppe üldist edukust. Kontrolli tulemuste vahendusel võidakse omakorda 
hinnata instruktorite tööd, õppekava ja õppematerjalide kvaliteeti, samuti instruktorite 
ettevalmistuse tulemuslikkust. Õpitulemuste kaudu tehakse otsuseid läbiviidud õppe-
töö tasuvuse kohta. Nii loob õpitulemuste süstemaatiline kontrollimine  väljaõppega te-
gelevatele üksustele võimaluse oma tegevust planeerida ja väljaõppesüsteemi arendada.

Kontrollimise üldised funktsioonid. Peale õppetööga seotud isikute vajadus-
te võib esile tuua ka kontrollimise üldised funktsioonid.

• Diagnostiline funktsioon 
– Saavutatud õpitulemusi vaadeldakse suhtes toimunud õppetöö (mee-

todid, materjalid jms), õppijate tegevuse ja varasemate saavutustega, 
taotletakse tingimuste ja neile vastavate tagajärgede mõtestamist.

– Saavutatud õpitulemusi võrreldakse õppekava sisu ja eesmärkidega. 
Hindamise abil selgitatakse omandatud ja veel omandamist vajavad 
õppematerjali osad ning saavutatavad õpieesmärgid.

• Prognostiline ehk ennustav funktsioon
– Kontrollimist võidakse kasutada õppijate edasise tegevuse edukuse en-

nustamiseks (nt sisseastumiskatsetel).
– Kontrolli põhjal antakse hinnang nt metoodilise lahenduse või õppe-

kirjanduse kasutamise tõhususele (nt õpikatsed).
• Selekteeriv funktsioon

– Hindamist kasutatakse õppijate eristamiseks. Sihiks võib olla nii õp-
petöö individualiseerimine (õppijad liigitatakse, et korraldada neile 
edasist õpet vastavalt erinevustele edasijõudmises) kui ka konkurents 
(kontrolli siht on valida nt õppe-/töökoha või toetuse saaja).

Lähtudes seosest õppetöö käiguga, liigitatakse kontrollimist kujundavaks ning 
kokkuvõtvaks  kontrollimiseks.

Kujundav kontroll (jooksev hindamine, protsessi hindamine, ka diagnostiline hindami-
ne) toimub jooksvalt õppetöö vältel. Kontrollitakse tavaliselt eri alateemade läbimise 
järel. Taotletakse õppijate teavitamist nende edusammudest ja veel õppimist vajavatest 
valdkondadest, suunates nende õppimist. Kontrolli oluline väljund on sel juhul õppi-
jale antav tagasiside tema õpiedu kohta. Instruktoril aitab selline kontroll hankida 
teavet, kas õpetamine on edukas, sh saada andmeid õppe edasiseks kavandamiseks. 
Kujundava kontrolliga on tegu juhul, kui kontrollimisele järgnev õpe lähtub kontrolli 
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tulemustest. Kuna kujundavat kontrolli viiakse tavaliselt läbi muu õppetöö kõrval, 
siis toimub see enamasti küsitlemise, tunnikontrollide ja väiksemahuliste kontroll-
töödena ning praktiliste katsetena (nt harjutuste lõpul).

Kokkuvõttev kontroll (arvestuslik hindamine) määratleb kindlas õppetöö 
osas või kogu õppe käigus saavutatud tulemused. Õppija jaoks määrab kokkuvõttev 
hindamine õpingute lõpptulemuse. Instruktori seisukohalt võimaldab kokkuvõttev 
kontroll kujundada hinnangut toimunud õppele (nt kursusele) tervikuna. Kokkuvõt-
va kontrolli tulemusi kasutavad sageli õppetöö juhid ja õppekavade koostajad. Need 
tulemused osutavad, milliste tulemusteni võimaldasid tehtud plaanid ja kasutatud 
vahendid praktilises töös jõuda. Kokkuvõtva kontrolli tulemusi kasutatakse ka selek-
tiivsel eesmärgil, nt valides õppijaid õpinguid jätkama.

Kokkuvõttev kontroll teostatakse tihti arvestuse või eksamina. Omandatud os-
kuste kontrollimisel kasutatakse kompleksseid katseid (nn kontrollharjutused) või 
mitmetest alaülesannetest koosnevaid praktilisi katseid (nt sõduriproov). Kokkuvõt-
va kontrolli läbiviimisel kasutatavad vahendid ja tulemuste määramise kord peaksid 
olema kaitseväe õppekavades esitatud.

6.2. Hindamiskriteeriumid ja tulemuste analüüs

Sõltumata mõõtmisviisist ja mõõdetavast on vaja määratleda, millega võrreldes kujun-
datakse edasine hinnang. Üsna levinud on kolme hindamiskriteeriumi4 eristamine.

• Hindamine individuaalse normi alusel. Hinnangu kujundamisel võetakse alu-
seks õppija varem mõõdetud õpitulemus samas valdkonnas (nt lasketulemus) 
ja lähtuvalt uue mõõtmise tulemustest selgitatakse, kuidas õppija sooritusvõi-
me on muutunud.

• Hindamine grupi normi alusel. Hinnangu kujundamise aluseks on võrdlus 
teiste õppijatega. Näiteks võimaldavad sellised hinnangud määratleda kiire-
mini edasijõudvad ja mahajäävad õppijad. 

• Hindamine fi kseeritud normi alusel. Hinnangu andmisel võetakse aluseks 
eelnevalt kirjeldatud standard, nt eesmärgikirjelduse kriteeriumid, kvalifi -
katsiooni nõuded vms, ning otsustakse, millisel määral õppija tegevus vastab 
standardile. Tegu on kaitseväe väljaõppes kõige sagedamini kasutatud hinda-
miskriteeriumiga.

Kontrolli tulemuste analüüsil kasutatakse tihti eri kriteeriumeid paralleelselt, et 
saada mitmekülgsemat infot. Järgnevalt on toodud paar lihtsat näidet, kuidas kont-
rollimisel antud hinnete põhjal teha järeldusi. 

4 Hindamiskriteerium tähistab siin võrdluskoha liiki, mida ei tohiks segi ajada eesmärgikirjelduses esitatavate (sooritus)
kriteeriumitega.

6. Õpitulemuste kontrollimine



71

Näide
Eeldame, et alljärgnevas tabelis on esitatud sama õppeteema osas ja samal moel läbi-
viidud kontrolli tulemused. Kasutatud on üht mõõtmisvahendit, mille ülesanded on 
vastavuses kindla õppeteema eesmärgistusega. Sama teema valdamist on kontrollitud 
erinevatel aegadel. ning need hinded on võrreldavad. Hinne «3» väljendab rahuldavat 
tulemust. Lähtudes individuaalsest normist saab osutada, et õppetöös on tulemused 
paranenud kolmel õppijal (Kask, Tung, Sarv). Kahe õppija tulemused pole aga oluli-
selt muutunud, sh ühe õppija (Karu) tulemused on algusest peale rahuldavad ja teisel 
(Naer) mitterahuldavad. Siinkohal peaks küsima, miks see nii on, kas nt rms Naer ei 
ole huvitatud õppimisest või on õpitav tema jaoks liiga keeruline. Samuti võiks uurida, 
miks rms Karu tulemused ei parane. Tulemuste põhjal võiks arvata, et ta kas tunneb 
õpitavat varasemast või on see tema jaoks liiga lihtne. Ehk tuleks selgitada tema eel-
teadmisi ning kaaluda tema jaoks väljakutsuvamate ülesannete esitamist? 

Nimi Kontrollimise korrad

1. kord 2. kord 3. kord 4. kord

rms A. Kask 3 4 5 5

rms P. Tung 2 1 3 3

rms E. Karu 3 4 3 4

rms V. Naer 1 2 1 2

rms K. Sarv 3 2 4 5

Grupi normile tuginedes torkab silma, et esialgne rahuldav tulemus on saavuta-
tud esimesel mõõtmisel kolme õppija poolt viiest – see võiks viidata, et osa õppijatest 
on teistest võimekamad või on varem seda teemat õppinud. Viimase korra tulemused 
näitavad, et kaks õppijat on saavutanud väga head tulemused – võimalik, et neid võiks 
soovitada edasistele samateemalistele kursustele.

Lähtudes fi kseeritud normist on näha, et õpingute käigus on kolm õppijat liikunud 
järk-järgult eesmärgiks seatud tulemuse suunas. Viimase kontrolli tulemused näitavad, 
et viiest õppijast neli on saavutanud soovitud tulemused, ühel juhul ei ole õppimine 
kandnud oodatud vilja.

Järgnevas tabelis on õppijate tulemused toodud erinevate õppeteemade lõikes. 
Hinnete skaala on eelneva juhtumiga sama ning eeldame, et hinded on võrreldavad. 
Vaatluse all ei ole kontrolli tulemuste ajaline järjestus.

Nimi Kontrollimise korrad

1. teema 2. teema 3. teema 4. teema 5. teema

rms J. Peet 5 2 4 5 4

rms K. Palk 2 1 1 4 2

rms I. Kelk 3 2 3 4 4

rms T. Post 2 2 4 5 3

rms H. Rong 4 1 5 5 4

6.2. Hindamiskriteeriumid ja tulemuste analüüs
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Selle näite puhul on adutav, et kaks õppijat on keskmiselt teistest edukamad (Peet, 
Rong) ja  ühel õppijal on keskmiselt nõrgemad tulemused (Palk). Eeldatavalt on vaja 
rms Palki veel juhendada või vajab ta lisaõppetööd. Vaadates hindeid teemade lõikes, 
on näha, et 2. teema tulemused on kogu grupis oluliselt nõrgemad võrreldes teiste 
teemadega. Niisugusel juhul tuleks selle teema õpetamist täiendavalt analüüsida ja 
selgitada, kuidas õpetamist muuta. Samuti võiks kaaluda, kuidas gruppi selle teema 
osas edasi aidata. Ka võib täheldada, et 4. teema lõikes on grupp saavutanud üllatavalt 
häid tulemusi, sh ka nõrgemad õppijad. Ühelt poolt on see hea, kuid tekib kahtlus, et 
õppetöö on olnud liiga kerge, võimalik, et õpitava raskusastet võiks tõsta.

6.3. Hindamisvahendid

Kontrolli esimene etapp on õppijate sooritusvõime mõõtmine. Selleks kasutatakse 
hindamisvahendeid. Hindamisvahend tähistab töövõtet või abivahendit, millega 
mõõdetakse õpitut. Kokkuvõtva kontrolli jaoks on õppekavades reeglina olemas val-
mis hindamisvahendid koos kasutamisjuhisega või siis juhendid hindamisvahendi 
koostamiseks. Järgnevalt on vaatluse all  hindamisvahendite koostamise võimalused, 
mida instruktor saab ise kasutada kujundava kontrolli läbiviimiseks oma tundides ja 
harjutustel.

Hindamisvahendid võib jaotada
• suulisteks testideks,
• kirjalikeks testideks,
• praktilisteks katseteks.

6.3.1. Suulised testid

on ülesanded või küsimused, millele õppija vastab suuliselt. Küsimuste liikidel ja kü-
sitlemise tehnikal on pikemalt peatutud peatükis «Õppemeetodid». Suuliste testide 
kasutamisel (eriti avatud küsimuste kasutamisel) tuleb silmas pidada, et reeglina ku-
lub hindamisele palju aega. Juhul kui kogu grupp on hindamise juures, ei saa sama 
küsimust esitada mitmele õppijale – muidu kajastavad vastused lihtsalt eelmise õppija 
vastuse meenutamist.

Kontrollimisel kasutatavad küsimused tuleb varem ette valmistada, valides lähtu-
valt õpieesmärgist kontrollitavad teadmised, kas mõisted, reeglid vms, ning formu-
leerida selged ja arusaadavad küsimused. Instruktor peab veenduma, et küsimustega 
kontrollib ta just soovitud teadmiste olemasolu.

6. Õpitulemuste kontrollimine
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6.3.2. Kirjalikud testid 

on hindamisvahendid, milles esitatud küsimustele ja ülesannetele vastab õppija kirja-
likult, vahel ka graafi liselt (nt koostab skeemi). Kirjalikud testid jagunevad objektiiv-
seteks ja subjektiivseteks. 

Objektiivsete testide puhul on õigete vastuste määramise ja hinde andmise kri-
teeriumid enne testi läbiviimist paika pandud. Sellega minimeeritakse õpetaja isiklik 
mõju hinnete panekul. Need testid on sageli välja töötatud koos õppekavaga või õp-
petöö korraldamise eest vastutavate asutuste poolt. 

Subjektiivsed testid on hindamisvahendid, mille kasutamisel õpetaja määratleb 
õige vastuse tunnused ja hindamiskriteeriumid alles hinde panekul.

6.3.2.1. Kirjalike testide ülesanded
Kirjalikes testides on võimalik esitada erinevat tüüpi ülesandeid, mis eeldavad õppi-
jalt lahendamisel erinevaid toiminguid ning on suunatud eri tasemel teadmiste kont-
rollimisele (vt p 5.1. ja 5.2.). Järgnevalt on esitatud mõned levinumad testiülesannete 
tüübid.

Valikvastustega ülesanded – küsimuse vastusevariandid on esitatud koos kü-
simusega, õppija valib ja märgistab sobiva vastuse. 

Näide
Tõmba joon alla õigele vastusele! 
Automaadi AK-4 kaliiber on: 
5,56 mm
7,62 mm
12,7 mm
4,4 mm

Valikvastustega ülesannete eriliik on kõrvutamisülesanded – neis tuleb õpilasel 
seostada kahes mõistete, andmete, reeglite vms grupis omavahel kokkukuuluvad ele-
mendid. 

Näide
Ühenda joontega soomusmasina nimetus ja liik!
 Soomusmasina nimetus Soomusmasina liik
 T-72   Jalaväe lahingumasin
 BRDM   Soomustransportöör
 Bradley   Tank
 BTR-80   Luuresoomuk
    Pioneerisoomuk

6.3. Hindamisvahendid
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Faktiküsimused – küsimuse vastusevariante ei ole esitatud, küsimusele on üks õige 
vastus. 

Näide
1. Kes on jaoülema vahetu ülem?
2. Kirjuta nõutud AK-4 automaadi omadused!
 AK-4 kaliiber on………mm
 AK-4 padrunisalv mahutab…….padrunit.
 AK-4 sihikuline laskekaugus on…….m

Faktiküsimuste eriliik on lünktekst. 

Näide
Vene Föderatsiooni jalaväeroodu koosseisus on … soomustransportööri tüüp……. 
ning tavaliselt toetatakse sellise roodu tegevust lahingus ühe ……….. rühmaga.

Faktiküsimuste eriliigina võib käsitleda ka skeemi või pildi täiendamist andmete või 
terminitega. 

Näide
Märgi noolte juurde kompassiosade nimetused!

Sooritusülesanded  on ülesanded, kus teksti ja vahel ka skeemi abil esitatakse 
probleem ja vajalikud alusandmed; ülesande lahendamiseks peab õppija rakendama 
õpitud mõisteid, reegleid vms. Hindamisobjektiks võib olla lisaks tulemusele ka la-
henduskäik. 

Näide
Oma laskepositsioonilt näete kolmekordset paneelmaja. Ühe paneeli standardlaius on … 
meetrit. Binokli abil määrate vaadeldava maja ühe paneeli laiuseks 15 tuhandikku. Kui 
kaugel on kirjeldatud maja teie laskepositsioonist? ...............................

Essee-tüüpi vastusega küsimused  esitatakse avatud küsimustena, küsimusele 
vastamine eeldab pikemat selgitust ja põhjendamist.

6. Õpitulemuste kontrollimine
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6.3.3. Praktilised katsed  

on ülesanded, mille puhul õppija demonstreerib tegevusviisi või tegevuste kombi-
natsiooni. Praktilise katse sisu võib näiteks olla mõne vahendi kasutamine, indivi-
duaalne või kollektiivne sooritus. Praktilisi katseid kasutatakse sõjaväelises väljaõp-
pes laialdaselt.

Praktilise katse ettevalmistamise oluline osa on soorituskriteeriumite määrat-
lemine, st õppija tegevuse nende tunnuste sõnastamine, mille põhjal saab veendu-
da sama tegevuse teostamise kvaliteedis. Soorituskriteeriumid peavad võimaldama 
määrata tegevuse rahuldava tulemuse. P. W. Airasian (Krull, 2000) soovitab kri-
teeriumite formuleerimiseks 7-etapilist analüüsi, mis on esitatud viiendas peatükis  
«Õpieesmärgid». Analüüsi tulemusena võidakse sõnastada

a) soorituskriteeriumid tegevusele endale ehk protsessile, st kuidas tulemuseni 
jõutakse;

b) soorituskriteeriumid tulemusele, st milline peab olema tegevuse tagajärg.

Soorituskriteeriumite sõnastamisel on oluline, et
• sõnastatakse vaadeldavad tegevuse või tulemuse tunnused – instruktor peab 

saama reaalselt veenduda kriteeriumi järgimises või eiramises;
• ühe soorituse kriteeriumite hulk ja detailsus võimaldaksid praktikas hinda-

mist teostada, nt võib söösthüppele seada kümneid nõudeid, kuid see tegevus 
kestab vaid mõne sekundi ning on äärmiselt raske selle vältel paljude kritee-
riumite järgimist hinnata.

Kontrollimiseks võib koostada tabeli, mille esimesse tulpa kantakse kontrollitavate 
isikute nimed, esimesse veergu aga kriteeriumite loend. Kui tegu on tegevuse kritee-
riumitega, siis järjestatakse kriteeriumid vastavalt toimingu käigule. Õppija tegevust 
vaadeldes märgib instruktor ära kriteeriumid, mis on täidetud, ning kannab rea lõppu 
märke, kas sooritus oli rahuldav või mitte. Sageli lisatakse tabelisse ka märkuste lahter, 
kuhu instruktor kannab täpsustavad märksõnad puuduste kohta või muud olulised tä-
helepanekud, mida hilisemas tagasisides esile tuua. Praktiliste katsete hindamistabelite 
kohta on toodud näide peatükis «Harjutuse ettevalmistamine ja läbiviimine».

6.4. Hindamisvahend ja õpieesmärk

Oma tunni õpitulemuste hindamisvahendi koostamisel tuleb lähtuda
• õpieesmärgi sisust,
• kirjeldatud pädevustasemest ja
• kirjeldatud tegevuse sooritamise tingimustest (nt õppija varustus, harjutuse 

puhul maastiku omadused jms).

6.3. Hindamisvahendid
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Õpieesmärgi sisu osutab neile teadmistele ja/või tegevustele, mille saavutatust tu-
leb kontrollida. Kui tunni eesmärgis on üheks nõudeks MG-3 kuulipilduja omaduste 
teadmine, siis tuleb selle teadmise olemasolu õppetöö lõpus kontrollida. Õpieesmär-
gis määratletud pädevustase osutab aga sellele, millisel viisil õppijad kontrollimise 
käigus eesmärgi sisu peavad väljendama. Kui klassitunni eesmärk eeldab lähtuvalt 
tankitõrjegranaadiheitja omadustest relva tulepositsiooni valiku põhimõtete kasuta-
mise oskust, siis ei tohiks kontroll piirduda sellega, et õppijal tuleb nt nimetada relva 
omadusi või nõudeid granaadiheitja positsioonile (vastab nt testi faktiküsimustele). 
Kontrolli viis peaks võimaldama õppijal demonstreerida tulepositsiooni valiku põ-
himõtete kasutamist. Näiteks võiks kontroll toimuda skeemi abil, kuhu on kantud 
soomuki eeldatav liikumistee ning maastiku ja taimkatte omadused. Õppija saab 
tankitõrjerelva paigutust skeemile kandes näidata, et ta arvestab vastavaid andmeid 
ja põhimõtteid.

Otsene tulemus. Kuna jooksev kontroll tunnis seostub otseselt õpieesmärgiga, siis 
soovitatakse hindamisvahend koostada kohe pärast õpieesmärgi kirjeldamist. Hin-
damisvahend määrab õppija konkreetse tegevusviisi õppetöö lõpus. Hindamisva-
hendile tuginedes saab kavandada tunni või harjutuse nii, et õppijat valmistataks 
otseselt selle tegevuse sooritamiseks ette.

Hindamisvahend peab juhtima tähelepanu ka puudujääkidele, millega õppija peaks 
veel tööd tegema. Näiteks kui õpieesmärk oli, et õppija suudaks nimetada relva peamised 
omadused, osade nimetused ja kirjeldada tööpõhimõtet, siis peaks hindamisvahend kõiki 
neid teadmisi mõõtma. Juhul kui õppija ei suuda mõõtmisel (nt testi täitmisel) meenutada 
kõiki relvaosi, kuid teistes punktides annab korrektsed vastused, siis on ilmne, et ta peaks 
just relvaosade nimetustega veel tööd tegema. Harjutuse eesmärk võib olla nt jaoülema 
tegevus ja korraldused jao sattumisel miiniväljale. Üks tegevuse kriteerium oleks siis omal 
algatusel viivitamatu ettekande tegemine ülemale. Kui vastavat toimingut kontrollimisel 
ei ilmne, saab sellest õppijat pärast kontrolli lõppu informeerida.

Spetsiifilisus. Hindamisvahendi väljatöötamisel tuleb alati jälgida, et kriteeriumid, 
millele kontroll tugineb, oleksid piisavalt spetsiifi lised. Juhul kui eelnevas näites on 
jaoülema tegevuse hindamiskriteeriumiks ettekanne rühmaülemale, siis on tulemus 
rahuldav, kui jaoülem võtab ühendust oma ülemaga ja edastab talle mingisuguse teate. 
Niisugusel juhul oleks siiski tähtis, et teade sisaldaks kindlat infot (nt miinivälja suund 
ja ligikaudne suurus; miinide tüüp ja jao kaotused). Kui on olemas täpsed kriteeriumid, 
saab ka õppija informeerimine kontrolli tulemusena olla täpsem – nt: «Te tegite küll 
ettekande ülemale, kuid Te ei informeerinud teda miinide tüübist… .»

Hindamisvahendi vastavusest õpieesmärgiga tuleneb vajadus kasutada ülesan-
deid, mis suunaksid õppijat tegutsema õpieesmärgis sõnastatud pädevustasemel. 
Järgnevas tabelis on kõrvutatud B. S. Bloomi kognitiivsete õpitulemuste taksonoomia 
erinevatele tasemetele vastavaid õppija käitumise tunnuseid ja kontrollimisel kasuta-
tavate ülesannete tüüpe.

6. Õpitulemuste kontrollimine
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Tabel 2.  Õpitulemuste kognitiivse taksonoomia pädevustasemed, vastavad õppija käitumisviisid ja ülesannete 
tüübid

Jrk
Kognitiivsete 
õpitulemuste tase Oodatud käitumise tunnused Ülesande tüüp 

1. Teadmise madalam tase Õppija tunneb ära õige info. Suulised kas-küsimused; 
kirjalikud valikvastustega või 
kõrvutamisülesanded.

2. Teadmise kõrgem tase Õppija esitab küsimuse või korralduse põhjal 
õige info või tegevusviisi.

Suulised või kirjalikud faktiküsimused, 
skeemi või pildi täiendamise 
ülesanded, praktilised katsed, kus 
tuleb sooritada kästud tegevus.

3. Mõistmine Õppija esitab informatsiooni teisel kujul 
ilma sisu muutmata.

Suulised avatud küsimused, mis 
eeldavad õpitud info oma sõnadega 
esitamist; kirjalikud essee-tüüpi 
vastustega küsimused.

4. Rakendamine Õppija kasutab õpitud reegleid ja 
põhimõtteid ülesande lahendamisel.

Kirjalikud sooritusülesanded, 
praktilised katsed, kus tuleb kasutada 
teadmisi või teha midagi, mida 
esitatud ülesanne või korraldus ei 
väljenda, kuid mille rakendamist see 
eeldab.

5. Rakendamisest kõrgemad 
tasemed

Omaalgatuslikult tuletab õppija valitseva 
olukorra või esitatud teabe põhjal vajalikud 
põhimõtted või tingimused ja nende 
vahelised seosed, kombineerib erinevaid 
omandatud teadmisi ning oskusi olukorrale 
vastaval tegutsemisel.

Kirjalikud sooritusülesanded (nt 
taktikalised probleemülesanded), 
essee-tüüpi vastustega küsimused, 
praktilised katsed, mis eeldavad 
olukorrale vastavat tegutsemist ja 
probleemide lahendamist.

6.5. Kontrolli läbiviimine

Hindamisvahendid võivad olla (a) õppijatele esitatavad küsimused, (b) testid või kir-
jalikud ülesanded, (c) praktilise katse ülesande kirjeldus ja hindamistabelid. Hinda-
misvahendi väljatöötamisega koos kirjeldatakse hindamist – millist tulemust käsit-
letakse rahuldavana. Lisaks tuleb läbi mõelda, kuidas kontroll läbi viia ning milliseid 
juhiseid sealjuures õppijatele anda.

Kontrolli läbiviimiseks klassitunni või harjutuse osana tuleb planeerida
• õppijate paigutus kontrollimisel ja kasutatavad abivahendid,
• kontrollimiseks kuluv/lubatav aeg,
• ülesande sisu ja selle püstitamise viis ning
• tulemuste esitamise ja tagasiside viis ning aeg.

Klassitunnis võidakse esitada õppijatele kontrollimise kord suuliselt, jaotusma-
terjalina või ka näiteks tekstina tahvlil. Harjutustel tutvustatakse kontrollimiskorda 
reeglina suuliselt. Kontrolli läbiviimisel teavitatakse õppijaid

6.4. Hindamisvahend ja õpieesmärk
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– kontrolli eesmärgist,
– kontrollitavast teadmiste või oskuste valdkonnast (temaatikast),
– püstitatavate ülesannete tüübist (Teile jagatakse laudadele testi vastamislehed, 

ülesandeid näete tahvlil),
– vastamise või ülesande täitmise viisist (vastavalt minu korraldusele teete ise-

seisvalt…; vastamislehel teete risti Teie meelest õige vastusevariandi ees olevasse 
kastikesse; küsimuse järel osutan käega vastajale…)

– ajapiirangutest,
– distsipliininõuetest vastamise ajal (ülesanded tuleb lahendada iseseisvalt, kaas-

lastega vestlemine on keelatud, tehete tegemisel võite kasutada arvutusmasi-
nat…),

– tulemuse määratlemise põhimõtetest (tulemus on rahuldav, kui Te suudate 
vastata eksimatult 7le küsimusele 10st; tulemus on rahuldav, kui Te seate raa-
diojaama töökorda õiges järjekorras, valite õige sageduse ja saate minu jaama-
ga ühenduse...),

– tulemuste teadasaamise ajast (tulemused teen teatavaks järgmise tunni alguses; 
pärast testi täitmist kontrollime neid ühiselt ja saate oma tulemused teada).

Alati, kui tunni või harjutuse lõpus toimub kontroll, teavitatakse sellest õppijaid õp-
petöö alguses. Kontrollimisel kasutatavad kriteeriumid peavad olema õppijale õppe-
tööst tuttavad: see võimaldab tal oma käitumist suunata soovitud õpitulemuse de-
monstreerimisele.

6.6. Hinnangu andmine mõõtmistulemusele

Sõnastatud õpieesmärk väljendab tunni või harjutuse tulemusena saavutatavat käitu-
misviisi. Eesmärgikirjeldus määratleb kontrolli läbiviimise tingimused, sh kritee-
riumid, mille alusel otsustatakse, kas õpitulemus on rahuldav. Juhul kui õppija tege-
vus vastas mõõtmisel kriteeriumitele, siis on ka tulemus rahuldav, kui see ei vastanud 
(osaliselt) kriteeriumitele, siis ei ole. 

Arvestus. Lähtuvalt õppija tegevuse võrdlusest kriteeriumitega saab täpselt osuta-
da neile tegevuse elementidele või teistele kvaliteetidele, mida tuleb veel arendada. 
Eesmärgikirjeldusele tuginemine lubab instruktoril hõlpsasti kasutada hindamisel 
arvestatud–mittearvestatud-skaalat, kusjuures mittearvestatud tulemuse puhul on 
võimalik osutada esinenud puudustele. See võimaldab hästi diagnoosida õppija edasi-
jõudmist ning suunata õpet tagasiside kaudu.

Samas tuleb silmas pidada õppetöö korraldamise teisi tahke, millest lähtuvalt arves-
tuspõhine hindamine ei ole kõige otstarbekam. Saadud hinnang mõjutab tugevasti 
õppimissoovi. Kui enamik grupist saab tulemuseks «arvestatud», siis ei koge sisuliselt 
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parema tulemuse saanud õppijad oma edu. Nõnda võivad õppijad aegamööda loobuda 
pingutamast – sihiks saab lihtsalt rahuldava tulemuse saavutamine. Selle vältimiseks 
tuleks ka arvestatud–mittearvestatud-skaala kasutamisel pärast kontrolli tunnustada 
paremaid õppijaid, nt neid, kes sooritasid tegevuse kiiremini või täpsemalt kui kritee-
riumite põhjal nõutud; esitasid oma vastustes lisateadmisi ja -seoseid vms. 

Hinded. Teine võimalus on kasutada hinnangu andmisel hindeid. Kaitseväes keh-
tiv hindamisskaala ja -normid on määratletud kaitseväeüksuste väljaõppejuhendis 
(KVJ kk nr 11, 10.01.2002). Hindamisnormide objektiivne kohaldamine konkreetse 
õppeteema kontrollimiseks on suhteliselt väikeste õppegruppide (nt 20-40 õppijat) 
puhul keeruline. Hindelise hindamise hõlbustamiseks lisatakse mitmetele õppeka-
vadele erinevate alateemade lõikes täiendavaid hindamisvahendeid ja -juhiseid, mis 
annavad vastavaid näpunäiteid.

Arvestuspõhine hindamine on problemaatiline ka seetõttu, et muudab keeruliseks 
õppeprotsessi analüüsi. Binaarskaala (kahe väärtusega skaala) ei liigenda erineval ajal 
ja erinevates ainetes saadud tulemusi piisavalt. Raske on jälgida ja analüüsida õppe 
tulemuslikkust ning selle muutumist. Õppe tulemuslikkuse analüüsimise ja jälgimi-
se huvides on tihti ökonoomsem hinnete panemine.  

6.7. Õppijatele tagasiside andmine 

Õppimise soodustamise seisukohalt on kontrolli tähtsaim väljund õppijatele antav ta-
gaside. Tagasiside ei tohi piirduda hinde, punktiskoori või arvestuse (arvestatud/mitte-
arvestatud) teatamisega. Teadmine, et minu tulemus on nt 34 punkti 50st, võib osutada 
küll sellele, et ma olen hetkel grupi keskmine või et tulemus on natuke alla minu varase-
matest tulemustest. Paraku ei ütle selline info, kas peaksin veel õppima ja mida peaksin 
õppima. Tulemuste teavitamisega peab kaasnema info selle kohta, millistes kontrolliga 
hõlmatud elementides on õppija oodatud tulemused saavutanud ja millistes mitte. Sel-
line info juhib õppija tähelepanu valdkondadele, kus ta peab õpinguid jätkama. 

Kontrolli tulemused võivad osutada vajadusele selgitada, miks õppijad saavutasid 
just sellised tulemused. Näiteks võis(id) õppija(d) ülesande lahendamisel jõuda eks-
liku tulemuseni. Selleks et aru saada, miks selliste tulemusteni jõuti, on otstarbekas 
seda õppijatelt küsida (nt küsida, kuidas nad ülesandest aru said või millist lahendus-
käiku kasutasid). Saadud info põhjal võib juba tagasiside toimumise ajal anda lisajuhi-
seid või pöörata ilmnenud probleemi lahendamisele tähelepanu edasises õppetöös. 

Tagasiside andmisel grupile on soovitav käsitleda esmalt neid probleeme ja õnnes-
tumisi, mis olid grupis enam levinud. Seejärel käsitletakse pigem individuaalseid kü-
simusi. Individuaalsete probleemide käsitlemiseks grupisituatsioonis tuleks eelnevalt 
kaaluda nii enda suhteid grupiga kui grupisiseseid suhteid. Vahel võib olla otstarbe-
kam nõrgema õppijaga korraldada individuaalne vestlus. Kirjalikele töödele tagasisi-
de andmisel täiendavad instruktorid individuaalset tagasisidet sageli töödele tehtud 
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märkuste ja juhistega. See tagab vajaliku teabe igale õppijale, kuid samas vähendab 
suuliselt antava tagasiside mahtu.

Tagasiside ei tohi olla õppijate kallal «õiendamine», käsitleda tuleb asjalikult nii 
õnnestumisi kui puudusi. Soovitav on ka nõrgemate tulemuste korral tunnustavalt 
ära märkida see, mis õppijatel on õnnestunud. Instruktori toetav suhtumine säilitab 
positiivse õhkkonna ning aitab tagada õppimissoovi.

Tagaside on kõige mõjukam, kui see antakse võimalikult ruttu pärast kontrolli 
toimumist. Viibinud tagasiside puhul ei tähtsusta õppijad enam tihti saadavat teavet. 
Hilinenud tagasiside võib muuta võimatuks ka õppe tagasisidel põhineva suunamise. 
Õppijad võivad olla asunud tööle uute teemade kallal ning varasemate üleõppimiseks 
pole enam lihtsalt aega või huvi.

Käesolevas ja eelnevas peatükis keskenduti küsimusele, kuidas määratleda õppetööst 
oodatavaid tulemusi ning millisel viisil nende saavutatust kontrollida. Järgnevas pea-
tükis tulevad vaatluse alla erinevad õppetöö läbiviimise viisid – õppemeetodid, mille 
abil soovitud tulemusteni jõuda.

6. Õpitulemuste kontrollimine
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7. ÕPPEMEETODID

Õppemeetod mõistena viitab õppetöö sihipärasele läbiviimisele teatud kindlal viisil. A. 
Kõverjalg (1989) osutab sellele, et õppemeetodite puhul on omavahel tihedasti seotud 
õpetaja tegevusviisid ehk õpetamismeetodid ning õppija tegevusviisid ehk õppimis-
meetodid. Ta defi neerib õppemeetodi kui «õpetaja ja õpilase koostöö viisi õppematerjali 
sisu avamisel ja tunnetamisel» (samas, lk 132). Üsna sarnaselt, kuid õppetöö eesmärgi-
pärasust rõhutades seletab õppemeetodi mõistet ka E. Krull (2000, lk 322), märkides: 
«[Õppe-] Meetodi all mõistetakse üldjuhul tegevusviisi õppe- või kasvatuseesmärgi saa-
vutamiseks: rääkides loengust või tunnist, peetakse silmas neis osalevate (üli-) õpilaste ja 
õppejõu/õpetaja tööviisi.» Sisuliselt käsitletakse õppemeetodite kirjeldamisel õppetöös 
õpitulemuste saavutamiseks (soovitud õppimise võimaldamiseks) kasutatavaid üldisi 
tegevusviise ning nende rakendamise aluseks olevaid põhimõtteid.

Õppemeetodeid liigitatakse mitmeti. Käesolevas peatükis on õppemeetodid jaotatud 
kolme rühma: frontaalsed (ehk õpetajakesksed), iseseisva töö ning kooperatiivsed (ehk 
koostööle orienteeritud) meetodid. Iga rühma osas kirjeldatakse neid iseloomustavaid 
õppemeetodeid. Viimane alapeatükk (ptk 7.4.) annab juhiseid õppemeetodi valikuks.

Õppemeetodite liigitus
Frontaalseid õppemeetodeid (ptk 7.1.) iseloomustab reeglina õpetaja keskne roll 

õppeprotsessi suunamisel: õpieesmärkide seadmisel, õppesisu valikul, õpilaste tege-
vuse määratlemisel ja suunamisel. Frontaalseid õppemeetodeid rakendatakse tihti 
sihiga edastada õppijatele kindlasisulist teavet või kujundada kindlaid oskusi.

Iseseisva töö meetodeid (ptk 7.2.) iseloomustab rõhu asetamine õppija iseseisvale te-
gevusele ning vastutusele oma õppimise eest. Nende meetodite puhul väheneb õpetaja 
keskne roll. Võrreldes frontaalsete õppemeetoditega, on õpetajapoolset suunamist vä-
hem. Näiteks võidakse püstitada õppijale eesmärk, ülesanne või aidatakse tal neid välja 
töötada; juhendatakse õppijat nendes küsimustes, kus ta ei leia sobivat lahendusteed, 
pakutakse tagasisidet tegevuse tulemuste kohta vms. Iseseisvat tööd kasutatakse ees-
märgiga tõsta õppijate osalusaktiivsust õppetöös, arendada iseseisvust ja vastutustun-
net, samuti algatusvõimet ja loomingulisust. Iseseisev töö on olulisel kohal omandatud 
teadmiste ja oskuste kinnistamisel ning nende rakendamise õppimisel.

Kooperatiivseid  õppemeetodeid (ptk 7.3.) iseloomustab õppetöö tuginemine õp-
pijate kogemustele ning teadmiste ja oskuste vahetamisele ühistegevuses, samuti uute 
teadmiste ja tegevusviiside ühine väljatöötamine. Kooperatiivsed õppemeetodid suu-
rendavad õppetöös osalemise aktiivsust. Samas pakuvad kooperatiivsed meetodid 
võimaluse arendada õppijate koostöö- ja suhtlemisoskusi. 
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7.1. Frontaalsed õppemeetodid

7.1.1. Loengumeetod

Loengumeetod on õppematerjali õpetajapoolne suuline esitus. Loengu eelised on 
võimalus kiiresti edastada suhteliselt palju täpset ja hästi organiseeritud infot. Õpe-
tajal on lihtne kontrollida loengu läbiviimise kulgu. Negatiivsete külgedena tuuakse 
sageli välja oht kuhjata ettekandesse liiga palju teavet, samuti õppija passiivne roll 
õpetaja esinemise ajal. 

Otstarbekus. Vahetevahel on püstitatud küsimust, miks peaks keegi teistele rää-
kima seda, mida nad ise lugeda (vaadata/kuulata) võivad. Infot võib õppijani viia ka 
õpikute, fi lmide või arvutipõhiste materjalide vahendusel. Loengu kasutamist pee-
takse otstarbekaks, kui

• läbiviidava õppetöö siht on otseselt teadmiste edastamine;
• loeng käsitleb informatsiooni, mis ei ole muul viisil (nt õpikust) õppijale kättesaadav;
• loengusse koondatakse ülevaade mahukast materjalist, mille läbitöötamine 

võtaks õppijal palju aega;
• loengus esitatakse õpetaja/õppejõu uudsed ja ainulaadsed vaatekohad;
• õppijatele on vaja koos edastatava informatsiooniga anda täiendavaid selgitusi 

või tuua näiteid, mis võimaldaksid materjalist õigesti aru saada.

Võtmetegurid. Loengu edu sõltub suuresti sellest, kui huvitav ja köitev on edasta-
tav info ning selle esitamise viis. A. Kidron (1986) kirjeldab nn tähelepanu võtmetegu-
reid, mida loengupidaja võiks silmas pidada:

• elulisus – inimeste tähelepanu köidab teave, mis käsitleb inimelu olulisi prob-
leeme ja sündmusi (nt elu, surm, tervis); 

• konkreetsus – üldist ja abstraktset juttu pannakse vähem tähele kui selgeid 
fakte (nt kindel aeg, koht, nimed) ja detailseid kirjeldusi; 

• reaalsus – tegelikult olemasolev tekitab sageli enam huvi kui kujutluslik; 
• põnevus – teabe ootamatu sisu ja esitus tõmbavad kuulaja tähelepanu; 
• konfl iktsus – auditooriumis äratab huvi ka vastandumine, konkurents, võitlus; 
• omasus – turvatunnet pakuvad tuttavad ja harjumuspärased asjad, samuti see, 

kui kõneleja rõhutab oma lähedust ja võrdsust kuulajaga; 
• lähedus – kuulajate jaoks lähedane (identiteedilt – rahvuselt, elukoha järgi, kutselt 

jne) info on sageli huvitavam kui võõraid ja kaugeid valdkondi käsitlev teave; 
• huumor – hea nali köidab ikka inimeste tähelepanu.

Hea loengu pidamiseks on järelikult kasulik vähendada distantsi enda ja õppijate 
vahel, ühendada edastatav materjal õppijaga seotud ja talle oluliste näidetega. Samuti 
võiks esituses tuua välja huvitavaid vastuolusid ja paradokse.

7. Õppemeetodid
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Kõne emotsionaalsust peetakse oluliseks nii tähelepanu ülalhoidmise kui ka aru-
saadavuse jaoks. Samas võib õppija tugev emotsionaalne reageering (nt heale naljale 
või esineja ootamatule tegevusele) edaspidi takistada meenutamast tugeva elamuse 
eel ja järel kuuldud infot. 

Hea lektor esineb enesekindlalt ja loomulikult, esitab ettekande peast. Ta kõne-
leb hea artikulatsiooniga, tarvitab kuulajatele arusaadavat sõnavara ning väldib lii-
ga keeruliste lausete kasutamist. Kõneleja hääl on piisavalt vali, et kohalviibijad seda 
kuuleksid. Kõne tempo on mõõdukas ning uut informatsiooni esitatakse järk-järgult, 
vähehaaval. Nii soodustatakse materjalist arusaamist ja kaasamõtlemist.

Oluline on ka esineja kehakeel. Uurimused on näidanud, et headeks õpetajateks 
peetud isikud on esinedes elavad, nende silmad liiguvad kõne ajal, nad kasutavad 
žeste ja miimikat, nad liiguvad kõnelemise ajal. Kuulajatega kontakti hoidmiseks on 
tähtis silmside. Samas on osutatud, et pidevalt edasi-tagasi kõndivat esinejat on raske 
kuulata, liiga emotsioonirohke ja äge esinemine võib mõjuda isegi häirivalt. 

Instruktorid kasutavad esinedes sageli korduvaid häälitsusi, sõnu ja fraase või tee-
vad sisseharjunud liigutusi, nt õõtsutavad keha, kordavad pidevalt sama žesti. Mõned 
kalduvad näperdama mõnd eset – keerutatakse pastakat, vehitakse kaardikepiga jms. 
Taolisi korduvaid tegevusi nimetatakse vastavalt parasiitsõnadeks või -käitumisteks. 
Kuulajatele torkavad need silma ja kallutavad tähelepanu õpitavalt kõrvale. Parasiit-
käitumisest hoidumiseks pole aga mõtet esineda täiesti liikumatult. Ainult paigal pü-
sivat ja väga nappe žeste ning miimikat kasutavat esinejat on raske ning igav kuulata. 

Ülesehitus. Loengu oskuslik ülesehitus aitab mõista esitatavat infot ja soodustab 
õppimist. E. Krull (2000, lk 333) toob ära loengu ülesehituse mudeli:

• teema sissejuhatus ja loengu struktuuri tutvustus;
• loengu eesmärkide kirjeldus, õppijate tähelepanu juhitakse uutele ja olulistele 

mõistetele;
• uue informatsiooni esitamine sobivalt järjestatud osadena, tuginedes õppijate 

eelteadmistele;
• loengu lõpetamine põhiseisukohtade kokkuvõttega, rõhutatakse üldisi integ-

reerivaid mõisteid.

Mõistetavus. Loengu teemakohaseid teadmisi on hõlpsam mõista, kui need on esi-
tatud struktuurselt. Loengumaterjal on kasulik jaotada väiksemateks alateemadeks 
ning järjestada loogiliselt. Keerulise struktuuriga teabe mõistmist soodustab näitva-
hendite kasutamine. Uue info esitamisel peetakse tähtsaks mõistete täpset defi neeri-
mist ja põhjuslike seoste väljatoomist. Soovitav on tuua illustreerivaid näiteid.

Loengu efektiivsuse tõstmiseks tuleb püüda õppijaid aktiveerida ning kontrollida, 
kas nad on esitatust aru saanud. Selleks on soovitav alateemade lõpus või uue alatee-
ma avamisel esitada küsimusi. Viimasest võib olla kasu ka eelteadmiste selgitamisel. 
Samuti on soovitav alateemade käsitlemise vahel ja loengu lõpus anda õppijatele või-
malus esitada küsimusi.

7.1. Frontaalsed õppemeetodid
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Loengu sisu mõistetavust parandavad loengus kasutatavad näitvahendid, nt tah-
vel, plakatid, grafoprojektor jms (vt ptk 10.). Samuti võidakse loengu käigus kasutada 
demonstratsioone (vt allpool).

Õppetunni läbiviimist ainult loengumeetodil ei peeta üldiselt tõhusaks uute teadmis-
te õpetamise viisiks. Ainult loengumeetodil toimuv õppetöö on tavaliselt jõukohane 
võimekatele õppijatele, kellel on head iseseisva õppimise oskused ja harjumused. Ha-
rilikult viiakse loenguna läbi ainult osa tunnist, nt esitatakse loenguvormis uus ma-
terjal või tööks vajalikud selgitused ja juhised. Sageli järgneb loengule uue materjali 
käsitlemine erinevate ülesannete lahendamise ja õpitava kordamise kaudu. Õpetaja 
järjestikused monoloogilise esituse etapid võiksid jääda kõige enam ehk 15 minu-
ti piiridesse. Juhul kui esitus on pikem, võiks õppijaid vahepeal küsitleda, arendada 
vestlust, teha grupitööd vms.

7.1.2. Demonstratsioon

Demonstratsiooni peaeesmärk on esitada õppijatele vahendi kasutamist, õpitava üles-
ande lahendamist vm õpitavat toimingut õpetaja enda eeskuju abil. Sõjaväelises väljaõp-
pes, eriti sõdurite koolituses, õpetatakse demonstratsiooni abil sageli kehalisi sooritusi, 
näiteks laskeasendeid, liikumisviise ja relvade käsitsemist. Sellisel juhul esitatakse ehk 
demonstreeritakse õppijale käitumismudelit, mida õppija saab jäljendada (vt 2.4.). 

Demonstratsiooni eesmärk võib olla ka tõestada õpitava seaduspärasuse kehtivust. 
Näiteks keemiatunnis võidakse katsega näidata, kuidas katalüsaatori lisamine normaal-
tingimustes hapnikuga mittereageerivale ainele võimaldab selle ikkagi süüdata. 

Samuti võib demonstratsiooni (katse) abil selgitada, kuidas toimib õpitav seadus-
pärasus tegelikkuses. Näiteks võib instruktorikursusel lihtsa lühiajalise mälu testi 
abil õppijatele näidata, kuidas muutub inimese meenutamisvõime sõltuvalt sellest, 
kas esitatud info oli talle tähenduslik või mitte. 

Demonstratsioonimeetodil saab õpetada ülesande lahendamise käiku. Sel juhul 
lahendab õpetaja õppijate ees õpitavat ülesannet ise samal ajal oma mõttekäiku kom-
menteerides. Selline demonstratsioon leiab tihti rakendamist näiteks matemaatikas, 
kuid sama hästi saab sel viisil õpetada lahingutegevuse planeerimist.

Demonstratsiooni kasutatakse tavaliselt klassitunni või harjutuse ühe osana, näiteks 
loengu käigus või enne õpiülesannete lahendamist. Kui demonstratsiooni kasutatak-
se tunni alguses probleemi tutvustamiseks, järgneb sellele seletus. Harjutustel algab 
uue oskuse õpetamine enamasti demonstratsiooniga.

Demonstratsiooni puhul on oluline jälgida, et kõik õppijad paikneksid nii, et nad 
näeksid hästi nii kogu õpetaja tegevust kui ka kasutatavaid vahendeid ja nende osi. 
Kaitseväe tehniliste vahendite, varustuse ja relvade demonstratsioonidel peab olema 
tagatud nõuetekohane ohutus.

7. Õppemeetodid



85

7.1.3. Drill ehk rivimeetod

Drilli ehk rivimeetodit kasutatakse sellistel juhtudel, kui uudne tegevus on vaja oman-
dada teatud kindlal viisil. Drill põhineb õpitava tegevuse demonstreerimisel (vt ülal), 
mille järel õpilased jäljendavad sama tegevust. Õppijate tegevust jälgitakse ja paran-
datakse kohe. Harjutamist jätkatakse kuni tegevuse veatu kordamiseni või kuni aeg 
võimaldab. Rivimeetodit iseloomustab õppijate tegevuse täpne juhtimine. Drilli ka-
sutamine on väga oluline, kui õpetatakse toiminguid, mille väära sooritamisega kaas-
neb oht vigastada inimesi või lõhkuda kasutatavaid vahendeid.

Tegevusi, mis hõlmavad mitmeid järjest sooritatavaid osategevusi, õpetatakse eta-
piviisi. Kogu tegevuse ettenäitamise järel demonstreeritakse õppijatele esimest osate-
gevust ning õppijad kordavad seda. Nende tegevust jälgitakse ja parandatakse. Kui on 
saavutatud esimese toimingu rahuldav kordamine, siis alustatakse teise osatoimingu 
õpetamisega. Kui toimingud on eraldi läbi võetud, alustatakse õpitava terviktegevuse 
harjutamist. 

Valmistades ette keerukamate tegevuste õpetamist drillimeetodil, tuleb instruktoril 
hoolikalt läbi mõelda, kuidas tegevus niimoodi sobivateks osadeks jaotada, et tegevuse 
eri osi oleks instruktoril võimalik demonstreerida ja õppijatel harjutada. Osategevusi ei 
tohiks olla liiga suurel arvul, sest siis on raske haarata kogu õpitavat protsessi.

Ülesehitus. Drillimeetodil läbiviidava õppetöö põhimõtteline ülesehitus on järgmine:
• õpitava tegevuse terviklik demonstratsioon, mille käigus või järel annab 

instruktor selgitusi;
• demonstreeritakse esimesest osategevust, mida õppijad seejärel kordavad; 

instruktor jälgib, teeb parandusi, vajadusel annab lisajuhiseid; 
• seejärel demonstreeritakse teist osategevust, mida õppijad seejärel ise kordavad jne;
• terviktegevuse harjutamine: instruktor jälgib, teeb parandusi, vajadusel an-

nab lisajuhiseid.

Drillimeetodi kasutamine võimaldab ruttu kujundada standardseid tegevusviise. 
Siiski muutub sama tegevuse korduv ja täpselt juhitud kordamine õppijatele ruttu 
igavaks. Seepärast on soovitav siis, kui õppijad suudavad õpitavat tegevust juba korra-
ta, edasine kordamine seostada uute ülesannetega, kehtestada lisanõudeid soorituse 
kvaliteedile või seostada edasine kordamine võistlusega (nt kes suudab sooritada te-
gevuse kiiremini, täpsemalt vms).

7.1.4. Vestlus (õppevestlus)

Vestlus on õpetaja ja õpilaste vaheline teemakohane arutelu. Vestluse kasutamisel 
võib olla mitmeid eesmärke:

• õpilaste tähelepanu köitmine ja nende aktiveerimine tunnis;
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• õppijate eelteadmiste ja suhtumise selgitamine;
• varasemate teemakohaste teadmiste meeldetuletamine;
• arutluse käigus tehtavate järelduste põhjal õppimine;
• esitatud informatsiooni mõistmise soodustamine ning teadmiste kinnistamine.
Vestluse käigus saavad õpilased arendada oma arutlusoskust, kriitilist mõtlemist ja oma 

seisukohtade kaitsmist. Samuti saavad õppijad vestluses omavahel kogemusi vahetada.

Instruktor määratleb vestluse teema, alustab vestlust ja suunab seda jooksvalt ning 
teeb vestlusest kokkuvõtte või juhib kokkuvõtte tegemist.

Vestluse alustamisel teeb instruktor teemasse sissejuhatuse ja esitab väite või küsi-
muse, millele õppijad peavad vastama või esitama omapoolsed seisukohad. Sissejuhatus 
peaks sisaldama vähemalt vestluse teema ja eesmärgi selgitust ning vajalike lähtekohta-
de sõnastamist. Vahel on tarvis meelde tuletada ka koostöö reegleid, näiteks et korraga 
kõneleb üks inimene, sõnavõtud peavad seostuma arutatava teemaga jms. 

Vestluse arendamiseks on mitmeid võtteid. Üks võte on teise õppija seisukohale 
hinnangu andmine kaasõppija poolt («Mida Teie sellest arvate?», «Kas Te nõustute 
tema seisukohaga?», «Miks?»). Kui õpilastel on erinevaid seisukohti, võib lasta neil 
nende vaatepunkte üksteisele põhjendada ning teise seisukohti kritiseerida. Üsna tih-
ti esitavad õpilased vestluse käigus õpetajale küsimusi. Selleks et ühine vestlus ei kat-
keks, saab õpetaja suunata küsimuse tagasi esitajale («Kuidas Te ise sellele vastaksite?»,  
«Milline on Teie enda arvamus selles küsimuses?», «Miks?») või kaasõpilastele («Kas 
teistel on arvamusi?», «Millised on teiste kogemused selles küsimuses?»). Kui esialgne 
suunamine õnnestub, võib kujuneda sisukas arutelu, kus õpetajale jääb pigem vaatle-
ja või lihtsalt ühe osaleja roll.

Oluline on vestlusse tõmmata võimalikult enam õppijaid. Märgates, et mõned 
õppijad jäävad arutelust kõrvale, saab instruktor nad kaasata, esitades neile suunatud 
küsimusi või suunates kaasõppija küsimuse neile. Vestlust saab korraldada ka män-
guna. Vahel kasutatakse palli viskamise mängu, kus oma küsimusega arutelu avanud 
õpetaja viskab palli ühele õppijale, kes peab siis esitama oma arvamuse ja/või seda 
oma küsimusega täiendama. Seejärel viskab viimane palli järgmisele kaaslasele, kes 
peab omakorda sõna võtma. Mängu võib täiendada mitmete reeglitega, nt et sellele, 
kes palli viskas, ei tohi seda kohe tagasi visata.

Vestluse läbiviimisel kipub arutlus pahatihti teemast kõrvale kalduma. Instruk-
tor peab pidevalt õpilaste juttu jälgima ning sekkuma, kui hakatakse muudel teema-
del kõnelema. Selleks võib ta lihtsalt katkestada jutu ja suunata küsimustega vestluse 
soovitud teemale tagasi. Samuti võib ta paluda õpilasel selgitada, kuidas tema mõte 
seostub esialgse teema või küsimusega (instruktor ei saanud võib-olla õppija ideest 
lihtsalt aru).

Vestluse sihiks on sageli eelinfo või varasemate kogemuste põhjal uute teadmiste 
loomine. Sellisel juhul on oluline, et toodaks välja õppijate seisukohad, hinnataks 
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kriitiliselt nende vastavust teemale ja lahendataks (nt seisukohtade ja nende eelduste 
vahelised) vastuolud.  

Kokkuvõte. Vestluse oluline osa on kokkuvõtte tegemine. Kokkuvõtte tegemisel 
tuuakse välja arutluse all olnu ning seisukohad ja arvamused, milleni jõuti. Kokkuvõt-
te võib teha instruktor. Samuti võib lasta õppijal või õppijatel koos sõnastada vestluse 
tulemused. Kokkuvõtte tegemise lihtsustamiseks võib instruktor või määratud õppija 
vestluse käigus teha märkmeid. Olulised ideed saab arutelu kestel kirjutada tahvlile. 

Vestluse jooksul tuleb pöörata suurt tähelepanu ajakulule. Õpetaja peab vajadu-
sel tegevust kiirendama ja suunama õppijate mõttekäiku. Selleks võib lasta eelneva 
arutelu põhjal teha vahejäreldusi ja üldistusi. Arutelu suunamiseks saab instruktor 
esitada uut infot, seada uusi tingimusi, kirjeldada näidisolukordi.

7.1.5. Küsimuste esitamine

Küsimuste esitamist ei käsitleta tihti otseselt õppemeetodina. Siiski on õpetajapoolse-
tel küsimustel õppetöös äärmiselt oluline roll. Küsimist kasutatakse õppetöös mitmetel 
eesmärkidel, nagu näiteks õppija eelteadmiste tundmaõppimine ning õppijale varase-
mate samateemaliste kogemuste meenutamine. Tihti kasutatakse küsimuste esitamist 
ka siis, kui õppija(te) tähelepanu tunnis hajub: sellisel juhul on sihiks õppija kaasami-
ne õppetöösse. Küsimuste esitamise kaudu kontrollitakse ka tunnis esitatava materjali 
mõistmist. Arutlema ja järeldusi tegema kutsuvad küsimused aitavad õppijal luua ma-
terjalisiseseid seoseid ja seoseid oma varasemate teadmistega, samuti harjutada õpitava 
rakendamist. Väga levinud on õppija küsitlemine õpitulemuste määratlemiseks.

Küsimuste liigid. Erinevalt esitatud küsimused ajendavad õppijat erineval viisil 
oma teadmisi esitama. Järgnevalt on vaatluse all erinevad küsimuste liigid.

• Kas-küsimused. Tegu on küsimustega, millele saab vastata «jah» või «ei» 
(«Kas tank T-72 suudab ületada 4 m laiust ja 1,5 m sügavust kraavi?»). Kas-
küsimuste vastused on suhteliselt väheinformatiivsed. Samuti on oht, et kahe 
vastusevariandi korral on õppija õige vastus juhuslikult valitud.

• Faktiküsimustele vastamine eeldab konkreetsete andmete, reegli või defi nit-
siooni esitamist («Milline on automaadi AK-4 kaliiber?», «Kui lai võib olla 
rühma kaitsepositsioon?», «Milline on selle relva tööpõhimõte?»). Vastamine 
ei eelda reeglina arutelu, vaid kindla info meenutamist. 

• Suunavate küsimuste sisu osutab oodatavale vastusele («Ega Te ei taha öelda, 
et sellisele kaugusele võib paigutada tankitõrje positsiooni?» – «Ei, muidugi ei 
taha!»). Selliste küsimuste kasutamine teadmiste kontrollil ei oma mõtet.

• Avatud küsimustega kutsutakse õppijat analüüsima seoseid, kirjeldama 
põhjuslikke vahekordi, tegema järeldusi – seega kutsutakse õppija arutlema 
(«Miks rühmaülem on valinud selle liikumistee?» – vastamisel tuleb kasutada 
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teadmisi liikumistee valiku reeglite, ülesande ja valitsevate tingimuste kohta 
ning neid omavahel seostada; «Kuidas tuleks arvestada inimese töömälu oma-
dustega loengu läbiviimisel?» – õppijal tuleb meenutada töömälu kasutamise-
ga seotud teadmisi ning selgitada, kuidas kindlate reeglite järgimine loengu 
ülesehituse määratlemisel ja ettekande tegemisel võiks toetada õppimist).

Üldised põhimõtted. Et tagada õppijate osalemine, on vaja tähelepanu pöörata 
küsimuse esitamise viisile. Juhul kui eesmärgiks on konkreetse isiku teadmiste kont-
rollimine või tema tähelepanu juhtimine õppetööle, on otstarbekas küsimus suunata 
otse sellele isikule. Näiteks: «Rms Kaselaan, milliseid nõudeid peab täitma hea laske-
positsioon?» 

Isiku tähelepanu püüdmiseks nimetatakse esmalt tema nimi ning seejärel esita-
takse küsimus. Sellisel viisil on aga grupile õpetaja «ohver» teada ja teised õppijad 
võivad loobuda vastusele mõtlemast. Kogu grupi tähelepanu püüdmiseks esitatakse 
esmalt küsimus ja alles pärast seda nimetatakse vastaja. Näiteks: «Milliseid nõudeid 
peab täitma hea laskepositsioon? … rms Tammik!» 

Kui vastus sisaldab mitmeid eri elemente, siis võib vastamise jaotada mitme õppija 
vahel. Näiteks: «Milliseid nõudeid peab täitma hea laskepositsioon? …Igaüks, keda 
nimetan, ütleb ühe nõude… rms Lepasaar! …»

Küsimuste esitamisel tuleb õppijatele anda aega vastusele mõtlemiseks. Eriti on 
seda vaja küsimuste puhul, mis eeldavad õppijapoolset arutlust. Küsimuse esitamise 
järel jäetakse selleks paus ning alles siis nimetatakse vastaja. Juhul kui küsitletakse 
kindlat isikut, on loomulik, et vastus hetke viibib. 

Alati ei oska õppija kohe vastata. Põhjuseid võib olla mitu. Faktiküsimuste puhul 
võib tõesti põhjuseks olla see, et õppija ei tunne materjali või ei suuda seda meenuta-
da. Tihtilugu võib vastamata jätmine tuleneda aga sellest, et õppija ei saa küsimusest 
aru. Sellisel juhul on soovitav küsimust korrata või täiendavalt küsida, kuidas õppija 
küsimust mõistis. Vajadusel saab küsimuse ümber sõnastada või anda lisajuhiseid ja 
viiteid. Kui õpilane ütleb, et ta ei tea vastust, siis tuleks esmalt samuti küsimust täp-
sustada. Instruktor ei peaks kiirustama ise õige vastuse ütlemisega. Vastamata või 
osaliselt vastatud küsimuse saab suunata edasi teisele õppijale.

Küsimuste kasutamisel on soovitav küsimuste esitamist planeerida ning olulise-
mad küsimused eelnevalt välja mõelda. Näiteks võib kaaluda, mida küsida tunni al-
guses eelmise tunni kohta – millised on eelneva õppeteema olulised mõisted või reeg-
lid, mida on vaja korrata. Ka tuleks planeerida uue materjali esitamisel kasutatavaid 
küsimusi, millega kontrollida jooksvalt materjali mõistmist (Tihti küsivad õpetajad, 
kas neist saadi aru. Ükskõik kuidas õppijad sellele vastavad, ei saa õpetaja niimoodi 
teada, kuidas õppijad temast aru said). Samuti tuleb kaaluda, milliste küsimuste abil 
õpitavat tunni käigus või lõpus kinnistada. 

Küsimuste esitamisel on oluline jälgida, et selle sõnastus oleks võimalikult selge 
ja ühemõtteline. Vältida tuleks pikki ja keerulisi küsimusi. Samuti ei ole head küsi-
mused need, mis sisaldavad mitmeid osaküsimusi: õppijal on raske otsustada, millele 
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ta peab vastama. Suulisel küsitlemisel peetakse ebaotstarbekaks kasutada küsimusi, 
millele lisatakse vastusevariandid. Lihtsa ülesehitusega ja selgetest küsimustest saa-
vad õppijad paremini aru ning nende sisu on kergem vastamisel meeles pidada.

Küsitlemisel on vaja jälgida, et vastajateks ei valitaks ainult kõige aktiivsemaid 
õppijaid. Samuti tuleks vältida nõrgemate õppijate «pommitamist». Soovitav on kü-
sitleda õppijaid enam-vähem võrdselt. Mõned instruktorid kasutavad abivahendina 
õppijate nimekirja, kus nad märgivad ära vastanud õppijate nimed. Nõnda on lihtne 
vältida nii sama õppija liigset pinnimist kui mõne õppija kahe silma vahele jätmist.

7.2. Iseseisva töö meetodid

Iseseisva töö meetodid põhinevad õppija iseseisval tegevusel, selle tõttu on nende 
meetodite kasutamisel õppija osalus õppetöös aktiivne. Iseseisva töö meetodeid saab 
rakendada kõikides õppeprotsessi etappides – nii uue materjaliga tutvumisel, õpitu 
kinnistamisel kui rakendamisel. Sõjaväelises väljaõppes on valdkondi, kus ohutuse 
tagamiseks ei saa iseseisva töö meetodeid efektiivselt uute oskuste omandamisel ka-
sutada. J. Käis (1946) on märkinud individuaalsest tööviisist kirjutades, et selle ees-
märgid on

• juhatada õpilasele küllaldaselt iseseisvat, isetegevat tööd;
• võimaldada tööülesannete valikut;
• arvestada õpilase võimeid, kalduvusi ja huvisid;
• tõsta õpilase individuaalse töö kaudu klassi ühistöö viljakust ja väärtust.

Käis juhib tähelepanu sellele, et lisaks õppesisu omandamisele toetab iseseisva töö 
kasutamine ka teisi eesmärke, nt iseseisva töö harjumuste, õpioskuste, initsiatiivi ja 
vastutustunde arendamist. Käis toob välja ka kaks iseseisva töö kasutamisega seotud 
nõudmist: (a) iseseisva töö nõude ja (b) valitavuse nõude (samas).

Iseseisva töö [õppimise] nõude all peab Käis silmas, et iseseisva tööna õppemeeto-
di tähenduses tuleb käsitleda üksnes sellist tegevust, mille sisuks on õppimine – uute 
teadmiste kujundamine. Näiteks õpikust mingi teksti ümberkirjutamine ei tähenda 
veel tingimata õppimist.

Valitavuse nõudega juhib Käis tähelepanu vajadusele õppimist individualiseeri-
da. Õppijatel on erinevad võimed ja eeldused, sestap tulevad nad toime eri raskusega 
ülesannetega. Käis soovitab kasutada ainult osaliselt ühesuguseid ülesandeid, mis 
puudutavad õpitava materjali põhiosa (vt ptk 3.2.2., jõukohasuse printsiip). Lisaks tu-
leks kasutada erineva raskusastmega ülesandeid, mille hulgast saavad õppijad endale 
jõukohaseid valida. Nii on õppetöös edukamatel võimalus lahendada täiendavaid ja 
neile väljakutsuvaid ülesandeid. Samas saab töötada ka lihtsamate ülesannetega, mis 
valmistavad ette lahendama kohustuslikke ülesandeid.

Iseseisva tööna võidakse mõista väga erinevate õpiülesannete täitmist alates näi-
teks 10-minutilisest lugemisülesandest tunnis kuni uurimistöö koostamiseni. Sõja-
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väelises väljaõppes õpetatavate oskuste osas võivad ülesanded varieeruda nt automaa-
di lahtivõtmisest (drilli osana) üksuse lahinguplaani koostamise ja lahingutegevuse 
juhtimiseni õppustel. Iseseisva töö all käsitletakse didaktika käsiraamatutes sageda-
mini iseseisva töö ülesandeid tundides ning kodutööd. 

7.2.1. Iseseisva töö ülesanded tunnis

Klassitundides kasutatakse iseseisva töö ülesandeid sageli uue materjali käsitlemise 
järel. Sellisel juhul toimub õpitu kinnistamine kordamise ja täiendavate seoste kujun-
damisega, ülesannetega pikendatakse uue teabe töötlemise perioodi ning luuakse pa-
remad eeldused meeldejätmiseks. Ülesannete iseseisev lahendamine aitab kujundada 
oskust õpitavaid teadmisi kasutada. 

Põhimõtted. R. Slavinist (2003, lk 236) lähtudes saab kirjeldada  õppematerjali kin-
nistamisel iseseisva töö kasutamise põhimõtteid:

• õppijatel peavad olema eeldused ülesannetega toimetulekuks – ülesande täitmi-
seks peavad õppijatel olema piisavad eelteadmised ja juhised, enne ülesande 
andmist on soovitav vestluse või küsimustega selgitada, kuidas nad on teemast 
aru saanud, ning enne iseseisvat tööd võiks toimuda sama tüüpi ülesannete 
juhendatud lahendamine;

• iseseisev töö peaks olema lühike – selle kestus võiks olla soovitavalt u 10 minu-
tit, olulisem on ülesannete korduv lahendamine kui ühe pikaajalise «treenin-
gu» korraldamine;

• õppijatele on vaja anda selged tegevusjuhised – sihipärase tegevuse jaoks on vaja 
õppijatele püstitada selge eesmärk ja nõuded tulemustele, määrata ära tegevuse 
kestus, kasutavad (või ka keelatud) abivahendid, vahel selgitatakse õppijatele 
põhimõtteid ja protseduure, mida nad peaksid lahendamisel kasutama;

• õppijad peavad saama segamatult töötada – pärast ülesande andmist tuleb väl-
tida töösse süvenenud õppijate häirimist täiendavate selgituste või juhistega;

• õppijate tegevust tuleb jälgida – klassis (või harjutuskohas) liikudes saab inst-
ruktor jälgida, mida õppijad teevad, märgata õppijaid, kellel on lahendamise-
ga raskusi, ja neid abistada; 

• iseseisva töö tulemusi on vaja kontrollida – see kujundab õppijates harjumuse 
iseseisva töö ajal pingutada ning võimaldab saada tagasisidet oma tegevuse 
tulemuste kohta (vt Krull, 2000, lk 348–349).

 
A. Helmke ja F. Schrader (1988) osutavad ka sellele, et iseseisva töö kasutamist tun-

nis hõlbustab õpperühmas vastavate töötavade kujundamine. Samuti rõhutavad nad 
õpetajapoolse jälgimise ja juhendamise olulisust. Andes tunnis ülesandeid lahendada, 
peab õpetaja olema enne läbi mõelnud, kuidas õppijad nendega töötavad – see aitab 
tegevust jälgides paremini märgata võimalikke raskusi ja anda täpsemaid juhiseid. 
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Töö ajal antavad juhised peaksid olema suunatud kindlale õppijale, suhtlemine ei to-
hiks segada teisi (nt juhised antakse õpilase laua/harjutuskoha juures vaikse häälega). 
Ühe õppija juhendamine peaks toimuma ruttu. Leitakse, et efektiivsemad õpetajad 
ei kuluta sama õpilase jaoks enam kui 30 sekundit. See vähendab töö häirimist ning 
vabastab aega teiste õppijate jälgimisele. (Helmke ja Schrader, 1988)

Ülesanded. Millised võiksid olla tunnis kasutatavad ülesanded? Üsna levinud on 
iseseisev töö kirjandusega: õppijal tuleb läbi lugeda tekst, nt osa õpiku peatükist või 
jaotusmaterjal ning leida vastused esitatud küsimustele (otsida üles vajalikud and-
med, defi nitsiooni või reegli, teha loetu kohta järeldusi). Sageli harjutatakse töövõtte 
iseseisvat sooritust. Näiteks pärast selgitusi ja demonstratsiooni tuleb õppijal mää-
rata kaardilehel märgitud punktide topograafi lised koordinaadid. Loomingulise 
probleemilahenduse ülesannetes tuleb õppijal erinevaid nõudeid arvestades otsida 
sobivat lahendust. Näiteks võib ülesanne nõuda kaardil jalaväerühma liikumistee 
määramist teatud punktide vahel. Lahenduse otsimisel peab õppija kasutama tead-
misi kaardi, liikumiskiiruse ja varjatuse nõude, üksuse läbivusvõime jms kohta. Sel-
listel probleemülesannetel puudub üks ja õige vastus, seega tuleb õppijal näidata üles 
initsiatiivi ja võtta vastu otsuseid. Toodud näited iseloomustavad, kuivõrd erinevaid 
iseseisva töö ülesandeid on võimalik tundides kasutada.

7.2.2. Kodutööd

Kodutööd on iseseisva töö ülesanded, mida täidetakse väljaspool õppetöö aega (klas-
situnde, harjutusi). Kodutööd kujundavad iseseisva õppimise harjumusi ja oskusi 
ning arendavad õppija vastutustunnet. Reakoosseisu väljaõppes on kodutööde kasu-
tamise võimalused piiratud. Rohkem võimalusi on selleks reservi ülemate, kaitseliit-
laste ning kaitseväe kaadritöötajate väljaõppes. Enne kodutööde andmist

• on vaja realistlikult hinnata aega, mis õppijal töö tegemiseks kulub. Kodutööde 
ajakulu hindamisel saab küsida nõu vanematelt kolleegidelt. Samuti on soovitav 
pärast kodutööde tegemist küsida õpilastelt, kui palju neil ülesannete täitmiseks 
aega kulus, ning seda edaspidi ülesannete püstitamisel arvesse võtta;

• tuleb pöörata tähelepanu õppijate eelteadmistele, st kas lahendamiseks antud 
ülesanded on õppija eelnevate kogemuste põhjal täidetavad;

• on vaja mõelda sellele, kas õppijal on olemas vajalikud vahendid ja tingimused 
õppimiseks, juhul kui õppija täidab talle antud ülesandeid väljaspool õppeasu-
tust või väljaõppekeskust.

Samuti nagu kõiki teisi õppeülesandeid, tuleb ka kodutöid hinnata ja anda nende 
kohta tagasisidet. Seda võib teha näiteks vestlusena mõne järgmise õppetunni käigus. 
Tihti kasutatakse õppijate küsitlemist või kirjalikke teste, aga tagastatavatele töödele 
võib õpetaja lisada ka kirjalikke kommentaare. 
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Kodutööd on reeglina mahukamad kui tundides kasutatavad iseseisva töö üles-
anded. Üsna levinud on kirjandusega töötamise ülesanded. Vahel kalduvad õpetajad 
andma ülesandeid, kus õppijal tuleb läbi lugeda jaotusmaterjalid või raamatu peatükk. 
Selliseid ülesandeid võiks pigem vältida, sest õppija ei tea siis, mida ta tekstist peab 
endale selgeks tegema. Soovitav on lisada lugemisülesandele suunavad juhised või 
küsimused. Lugemisülesandeid võidakse kasutada nii eelõppe eesmärgil, kui õppija 
peab omandama vajalikud eelteadmised, aga ka kursuse vältel, kui tahetakse suunata 
õppijaid oma teadmisi laiendama või juba tuttavat materjali läbi töötama (sihiks on 
pigem õpitu kinnistamine). Ka võib kodutöödena kasutada ülesandeid eesmärgiga 
harjutada kindlaid töövõtteid. Sõjaväelises väljaõppes (põhiliselt juhtkonna väljaõp-
pes) on levinud kodutööks probleemülesanded, kus tuleb leida lahendus mingile tak-
tikalisele probleemile, koostada lahinguplaane ja vormistada käske.

7.2.3. Referaadid

Referaat on pikaajalise traditsiooniga iseseisva töö meetod, kus õppijal tuleb erinevate 
materjalide põhjal koostada temaatiline kokkuvõte. Tavapäraselt tehakse referaat kodu-
tööna. Referaadi koostamiseks saab õppijale määrata kindla teema või saab ta  selle ise 
teemade loendist vabalt valida. Samuti võib referaadi koostamiseks kasutatavad mater-
jalid valida kas õpetaja või õppija. Mida kogenenumate õppijatega on tegu, seda lihtsam 
ja otstarbekam on jätta valikud õppija teha. Omal valikul materjalide kasutamine aitab 
õppijal arendada informatsiooni otsimise, analüüsi ja hindamise oskusi. 

Referaadi koostamine aitab õpilasel kindlas valdkonnas tutvuda mitmekülgse in-
formatsiooniga ning seda oma töö käigus süstematiseerida – kujundada põhjalikke 
ja seostatud teadmisi. Juhul kui referaat tuleb ette kanda (nt mõnes järgmises tunnis 
või seminaril), siis kaasneb referaadi koostamisega ka esinemisoskuse harjutamine 
(esimestel kordadel tuleks õppijaid selleks juhendada).

7.2.4. Projektid ja uurimistööd

Projektid ja uurimistööd on reeglina pikemaajalised iseseisva töö ülesanded (vahel ka 
rühmatöö ülesanded), mida sooritatakse kodutöödena. Projekti aluseks on tavaliselt mingi 
konkreetne ülesanne, millele määratud aja jooksul püütakse leida lahendus. Projekti läbivii-
mise esimene faas on projekti planeerimine. Selle käigus määratletakse eesmärgid, lahenda-
tavad ülesanded, vajalikud vahendid ja ressursid. Seejärel toimub projekti arendamine, kus 
täpsustakse projekti elluviimise kava ja ajagraafi k. Projektitöö tähendab projekti teostamist, 
sh informatsiooni hankimist, töötlemist ja lahenduste väljatöötamist. Viimasena toimub 
projekti lõpetamine, mille käigus tehakse tööst kokkuvõtted, samuti antakse kriitiline hin-
nang nii projekti teostamise käigule kui selle tulemustele. (vt Pedastsaar, 1999, lk 59–60)
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Õpetaja peamine funktsioon projekti käigus on õppijate tegevuse jälgimine, taga-
siside pakkumine ning erinevate toimingute juhendamine. Juhendamiseks võidakse 
kasutada konsultatsioone või käsitleda projektide arengut muu õppetöö käigus, nt 
planeerides selleks aega vastava teemaga seotud tundidesse. Projekte saab väga hästi 
kasutada õppijate teadmiste ja oskuste süvendamiseks kitsamas valdkonnas. Projekti-
de tegemine arendab oma tegevuse planeerimise, tulemuslikkuse analüüsi ning muid 
iseseisva töö ja probleemilahendamise oskusi. Rühmatööna korraldatud projektid 
arendavad õppijate koostööoskusi.

Õppijate uurimistööde eesmärk on ühelt poolt kujundada süvendatud teadmisi 
ning teiselt poolt harjutada erinevate info kogumise ja töötlemise tehnikate (teadus-
like uurimismeetodite) kasutamist. Uurimistööd moodustavad õppeasutustes osa pi-
kemaajalisest õppetööst (nt KVÜÕA põhikursusel).

7.2.5. Taktikalised probleemülesanded

Taktikalised probleemülesanded (Tactical Decision Games – TDG; vt näidis, lk 95) on 
kirjalikud iseseisva töö ülesanded, mille eesmärk on arendada taktikaliste probleemi-
de lahendamise võimet. Taktikalisi probleemülesandeid saab kasutada kõigi tasandite 
ülemate väljaõppel (alates nt relvameeskondade ülematest kuni kõrgemate sõjaväeliste 
juhtideni). Taktikalised probleemülesanded sarnanevad kaardiharjutustega, kuid kä-
sitlevad pigem konkreetseid üksiksituatsioone ning on suunatud taktikaliselt kohaste 
põhimõtteliste lahenduste väljatöötamisele. Taktikalise probleemülesande lahenduse 
sisuks on välja töötada tegevusplaan vastavalt ülesandes kirjeldatud olukorrale. 

Ülesehitus. Tavapäraselt koosneb ülesanne kirjalikust juhendist ja maastikuskee-
mist (kaardist). Kirjalik juhend sisaldab

• varasemate sündmuste ja taktikalise hetkeolukorra kirjeldust (lisatakse ka 
need maastiku- ja ilmastikutingimused, mida skeemil ei saa esitada);

• kõrgema ülema käsku või korraldust (ülesanne, mis on tegevuse aluseks);
• probleemipüstitust ja lahendajale antavat ülesannet ning
• ajalimiiti ülesande täitmiseks.

Skeem või kaart kajastab tegevuskoha maastikku. Skeemile kantakse enamasti ka läh-
teolukord. Skeem peab olema varustatud mõõtkava ja põhjasuunda osutava noolega.

Ülesande maht koos lisatud skeemiga on 1-3 A4 formaadis lehekülge. Ülesande 
lahendamiseks ettenähtud ajakulu jääb vahemikku alates paarist minutist kuni mõ-
nekümne minutini. Erandina kasutatakse ülesandeid, mille lahendamisaeg on 1–2 
tundi. Ajalimiidi seadmine on oluline mitmel põhjusel: selline piirang

• tõstab lahendaja stressi,
• harjutab kiiremini lahendusi välja töötama,
• kohandab suhteliselt realistlikumate ajapiirangutega töötama ning
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• suunab lahendaja tähelepanu pigem põhimõtteliste lahenduste otsimisele.
Kõik need aspektid on olulised oskusliku sõjaväelise juhi arendamisel.

Õppija koostab ülesande kirjaliku vastusena
• põhimõttelise tegevuskava;
• tegevuskavale vastavad täiendused skeemile;
• korraldused, ettekanded ja taotlused, mida olukord nõuab (tavaliselt nende 

sisu põhipunktid);
• põhjendused oma tegevuskavale (juhul kui ei toimu lahendamisjärgset arutelu).

Kasutamise eesmärgid. Taktikalised probleemülesanded võivad olla erineva ras-
kusastmega ja suunatud erinevate teadmiste kujundamisele. Lihtsamad ülesanded 
käsitlevad tüüpiliste taktikaliste tegevusmudelite kasutamist vastavalt ülemalt saa-
dud ülesandele ja valitsevale olukorrale. Erinevaid häirivaid tegureid ülesandesse ei 
kaasata. Näiteks võib õppija ülesandeks olla jao varitsuse või rühma kaitserühmituse 
kavandamine ja skeemile kandmine, rutiinse tegevusmudeli kasutamine rännakul 
vastase varitsusele sattumisel vms. 

Keerukamad probleemülesanded käsitlevad pigem ebatavalisi olukordi ning kir-
jeldavad mitmeid lisaprobleeme, millega ülemal tuleb kokku puutuda. Ülesannete 
kasutamise sihiks on harjutada uudsete lahenduste väljatöötamist, tuginedes õpitud 
tüüplahendustele ja taktikalistele põhimõtetele, ning olukorrast tulenevate seikade 
arvestamist otsustamisel. Selliste ülesannete puhul kirjeldatakse nt üksuste ebastan-
dardseid koosseise (toetused, eelnevad kaotused), side ja tagalatoetuse katkemist, haa-
vata saamisi, tsiviilelanikkonna tegevust, õnnetusi, olukorra ootamatuid muudatusi, 
mis tühistavad esialgse lahinguplaani jms. Olukorra kirjeldus avab reeglina ülema 
esialgse tegevusplaani ja sündmuste jooksva arengu. Ülesanne lõpeb tavaliselt olu-
korra ootamatu muutusega, millele reageerimises seisnebki lahendaja ülesanne.

Lahenduste arutelu. Taktikaliste probleemülesannete lahutamatu osa on lahen-
duste arutelu. Lahenduste arutelu toimub tavaliselt seminari vormis, kus õppijad es-
malt tutvustavad oma lahendusi ning esitavad tehtud otsuse põhjendused. Seejärel 
toimub lahenduse arutelu õppijate ja instruktori vahel. Siinjuures on instruktoril või-
malik suunata õppijate tähelepanu erineva tasandi probleemidele, näiteks

• üksuste, tehniliste vahendite ja relvastuse omaduste arvestamisele ja ärakasutamisele;
• õpitud taktikaliste tegevusmudelite kasutamisele (erinevad rühmitused, ma-

nöövrid, relvaliikide tule kombineerimine jms);
• taktikaliste printsiipide järgimisele.
Instruktor võib oma küsimustega sihilikult suunata õppijate tähelepanu neile plaa-

ni osadele, mida käsitletakse parasjagu toimuvas õppetöös. Oluline on pakkuda nii 
plaani esitlejale kui kaasõppijatele võimalust iseseisvaks aruteluks – koostatud plaani 
analüüsiks ja kriitikaks. Selle kaudu toetatakse õppurite aktiivset osalust ning enda ja 
teiste kogemustest õppimist.
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Taktikalisi probleemülesandeid saab kasutada ühe osana klassitunnist, eraldi õp-
petöö vormina või lisaülesannetena harjutuse käigus. Viimasel juhul lastakse õppi-
jatel neid ülesandeid lahendada mõne harjutuse vaheetapina. Sellise võtte eesmärk 
on harjutada ülesannete lahendamist ootamatuste korral ja väsinult. Taktikalistes 
probleemülesannetes kasutatavad skeemid võib võimalusel asendada ka liivakasti või 
maastikumudeliga.

NÄIDIS. Taktikaline probleemülesanne.

Olukorra kirjeldus. Oled 2. JVR 2. jao ülem. 2. JVR on viiendat päeva pataljoni 
reservis. See aeg on kulunud peamiselt välikindlustuste rajamisele ja reservile määra-
tud valmistumisülesannete harjutamisele. Pataljon valmistus üle võtma rindevastutust 
eest taanduvalt üksustelt. Vastutuse ülevõtmine toimus eile. Pataljoni esimesed lahin-
gukontaktid vastasega toimusid päikeseloojangul. Eesliinilt oli kuulda nõrka tulevahe-
tust ja üksikuid mürsuplahvatusi. See mõjus sõdurite silmnähtavalt – kõik olid tõsised 
ja kuidagi vaiksed.

Täna hommikul pool kaheksa kutsus ltn Haste, 2. JVR ülem, jaoülemad enda juur-
de. Ta teatas lühidalt, et eile õhtul toimusid kontaktid vastuvõtugruppide ja vastase 
luure vahel ning öö jooksul liikus vastane kiirelt edasi – arvatavasti pannakse pataljoni 
vastupidavus peatselt proovile. Ta andis jaoülematele korralduse olla valmis kiireks 
liikuma hakkamiseks ning 
täiendada lahingumoonava-
rusid. Pärast kella kaheksat 
hakkas pataljoni rühmituse 
eesmise osa poolt kostma la-
hinguhääli.

Mõni minut enne üht-
teist võttis RÜ uuesti JÜ-d 
kokku ja teatas, et rühmale 
anti ülesandeks taastada 
ühendus ja toetada tanki-
tõrjekompaniid, mis tegut-
seb alanud lahingute raskus-
punktis. TT-kompanii kaa-
belside katkes juba hommi-
kul, kuid teise ülesandega 
hõivatud siderühm ei saa-
nud liini kontrollida. Nüüd 
on katkenud ka raadioühen-
dus. 2. JVR tegutseb koos 
toetuseks antud siderühma 
jaoga. Kaardi abil selgitas 
RÜ ülesande: rühm liigub 
mööda teed (nr 1) mille 
kõrval jookseb telefonikaa-
bel, sidejagu liigub rühma 
järel ning kontrollib liini. 
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Nii suundutakse TT-kompanii juhtimispunkti alale. RÜ selgitas lähenemist juhtimis-
punktile ja erinevaid võimalikke tegevusviise, sest hetkel puudub info juhtimispunkti 
olukorra kohta.

 Rühm asus liikuma kohe pärast RÜ käsu saamist. 1. jagu liigub rühma ees. Sinu 
jagu liigub 1. jao järel teest paremal pool. RÜ ja rühma sidemees liiguvad Sinu jaoga 
koos. Ilm on selge, sooja on +12 °C. 

20 min pärast teeleasumist jõuab rühm tee nr 2 hargnemiskohani ja jätkab liiku-
mist põhjasuunas teel nr 1. Umbes 150 meetri pärast tuleb 1. jagu metsatukast lagen-
dikule, talle järgneb Sinu  2. jagu. Ootamatult näed ees teelooke kohal BMP-2-tüüpi 
soomukit. Soomuk avab ägeda tule, samuti tulistatakse soomukist paremale jäävast 
metsatukast. Seal tundub olevat u jao suurune üksus.

Rühmaülem Sinu kõrval langeb kohe, sidemees kukub ja jääb õlga kinni hoides oia-
tes lamama. Sõdurid viskuvad pikali, tulistatakse hajusalt vastase suunas. 1. jao võitle-
jad on lagendikul nii hästi-halvasti varjunud kui võimalik. Paistab, et neil on vähemalt 
2. haavatut, nende hulgas 1. jao juures liikunud RV. Tulevahetus ei lase neil liikuda.  
Mida teed, jaoülem?

Ülesanne. Pärast teksti läbilugemist on Sul 5 minutit aega otsustada, milline on 
Sinu edasine tegevus. Pärast seda märgi üles, millised korraldused ja/või ettekanded 
teed, milline on nende üldine sisu. Kanna skeemile Sinu otsustele vastav tegevus.

7.2.6. Iseseisva töö vahendid
 

Iseseisev töö eeldab, et õppijale oleks kättesaadav õppematerjal, nii õppetöö sisu 
kui ka õpiülesannete kohta. Õpitav teave leidub tavaliselt õpikutes või käsiraamatu-
tes. Kaitseväes on kasutusel mitmed käsiraamatud ja juhendid, mida saab õppijatele 
välja jagada. Samuti peab õppijale olema kättesaadav ülesanne ise. Tundides toimu-
va iseseisva töö korral on võimalik õppijatel lasta ülesanded üles kirjutada, ka saab 
ülesanded esitada tahvlil või grafoprojektori abil. Klassis toimuva iseseisva töö korral 
teatatakse õppijatele, kui palju neil on tööks aega. 

Väljaspool tunde toimuva õppetöö tarvis on soovitav õpilastele koostada kirjali-
kud ülesanded, pikaajaliste tööde puhul ka põhjalikumad juhendid. Eesti üldharidu-
ses on pikemat aega olnud kasutusel ülesannete kogumikud ja töövihikud, mis võivad 
sisaldada lisaks ülesannetele ka lahendamiseks vajalikku õppematerjali. Sarnaseid 
abivahendeid kasutatakse mitmete riikide sõjavägedes, nt Soomes ja Taanis. Koosta-
des ise õpilastele ülesandeid, on soovitav, et juhis sisaldaks

• selgitust õppeteema ja eesmärgi kohta;
• juhiseid abivahendite kasutamise kohta;
• ülesandeid;
• viiteid materjalile, mille põhjal ülesandeid on võimalik lahendada;
• juhised, kuidas tehtud tööd hinnata – õpilane saab ise veenduda oma teadmis-

te tasemes;
• töö esitamise tähtaega.
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Juhul kui ülesanded eeldavad lisavahendite kasutamist (nt viltpliiatsid, mallid, 
sirkel vms), tuleb veenduda, et õpilasel oleks vajalikud vahendid olemas. Mõnel juhul 
on neid võimalik õpilasele väljastada. Tunnis toimuva iseseisva töö korral võib a) õp-
pijatele eelnevas tunnis öelda, millised vahendid tuleb kaasa võtta, või b) tundi ette 
valmistades varuda need ise. 

7.3. Kooperatiivsed õppemeetodid

Kooperatiivseid õppemeetodeid iseloomustab tuginemine õppijate kogemustele ning 
ühistegevuses teadmiste ja oskuste vahetamisele, samuti ühiselt uute teadmiste ja te-
gevusviiside väljatöötamine. Kooperatiivsed õppemeetodid tõstavad aktiivset osale-
mist ning arendavad õppijate koostöö- ja suhtlemisoskusi. Järgnevalt on vaatluse all 
grupitöö-, rollimängu- ja situatsioonimeetod.

7.3.1. Grupitöö meetod

Grupitöö sisuks on suunata õppijad ühistegevuses omandama uusi teadmisi ja osku-
si. Õppimine võib põhineda nii õppematerjalide kasutamisel kui ka õppijatevahelisel 
kogemuste vahetamisel ja üksteise juhendamisel. Grupitööd saab liigitada (a) rüh-
maaruteludeks ja (b) rühmatöödeks.

Rühmaarutelu on õppijate grupi sisene eesmärgipärane vestlus, mille käigus osa-
lejad sõnastavad oma arvamused või teadmised kindlal teemal, arutavad need läbi 
ja määratlevad oma ühised seisukohad. Sellisel teel toimub osalejate kogemusevahe-
tus ja teadmiste kujundamine. Vahel võidakse rühmaarutelu seostada õppematerjali 
tundma õppimisega. Sellisel juhul tutvuvad õppijad sama või erinevate materjalidega 
ning seejärel arutavad neid. Juhul kui õppijad on tutvunud erinevate materjalidega, 
toimub ka grupisisene üksteise õpetamine. Rühmaarutelu kasutatakse laialdaselt õp-
pijate varasemate teadmiste või hoiakute selgitamiseks ja õpitava materjali kinnista-
miseks. Rühmaarutelu sobib õpitu analüüsimiseks ja üldistamiseks ning uute ideede 
kujundamiseks.

Rühmatöö puhul saab grupp ülesande, mille lahendamisel luuakse kindel tulemus. 
Näiteks võib reservohvitseride kursuse käigus toimuda rühmatöö, kus grupil tuleb 
planeerida rühma rännak ja välja töötada vajalikud käsud ning korraldused. Instruk-
torikursusel võib rühmatöö sisuks olla harjutuse läbiviimise kavandamine, õppeva-
hendite valmistamine vms.
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Ülesehitus. Grupitöö läbiviimine koosneb (1) ülesande püstitamisest, (2) grupi-
tööst ja (3) kokkuvõttest. Ülesande püstitamisel on oluline

• selgitada tegevuse eesmärki,
• moodustada grupid (või lasta õppijatel grupid moodustada),
• sõnastada selge ülesanne,
• määratleda ülesande täitmise tingimused, sh

 – tegevuse toimumise koht,
 – kasutatavad (ja keelatud) vahendid ning õppematerjalid,
 – tegevuse kestus,
 – nõuded tulemusele (nt kaardile kantud lahinguskeem),
 – tehtud töö esitamise viis (nt grupi esindaja ettekanne) ning kokku - 

 võtte toimumise koht ja aeg,
 – võimalikud kontaktid läbiviijaga («Kui Teil tekib probleeme, siis   

 võite küsida…»).

Õppijatele, kes ei ole harjunud grupitöid tegema, on soovitav anda töö korraldamiseks 
lisajuhiseid: nt, et grupil võiks olla juht, kes jälgib kõigi osalust ja tegevuse teemako-
hasust; keegi peab jälgima ajakulu; keegi peaks märkima üles grupi seisukohad jms.

Grupitöö alates tuleb vältida omapoolset sekkumist – grupp otsustab ise, mida 
ja kuidas ta ülesande täitmiseks teeb. Kui grupitöö toimub klassis, saab instruktor 
gruppe jälgida ning märgates tööst kõrvalekaldumist, teha märkuse.

Kokkuvõte sisaldab gruppidepoolseid ettekandeid või tehtud tööde tutvustamist. 
Tavaliselt teevad grupid järgemööda oma esitlused. Iga esitluse või kõigi esitluste järel 
toimub arutelu. Teised grupid ja instruktor saavad ettekannet tegevale grupile esitada 
küsimusi ning anda hinnanguid. Probleemi lahendamisele orienteeritud ülesannete 
puhul tuleks instruktoril välja selgitada, millisel viisil lahenduseni jõuti. Instruktori 
oluliseks ülesandeks on anda tehtud töö kohta tagasiside ja hinnangud ning vajadusel 
esitluste infot ka täiendada või üldistada. Ettekannete kirjalikud kokkuvõtted võib 
õppijatele paljundada kui tunni konspekti.

Riskid. Grupitöö kasutamisel on mitmeid riske, mis võivad takistada tulemusteni 
jõudmist. Kui ülesanne ei vasta õppijate eelteadmistele, võib töö muutuda liiga ras-
keks ja ülesanne täitmata jääda. Samuti võib juhtuda, et grupi liikmed ei tööta kaasa 

– grupp veeretab ülesande lahendamise vähem prestiižse või valdkonnas pädeva õppi-
ja õlgadele ning oluline hulk osalejaid tegelikult ei õpigi. Ka võib grupitöö kujuneda 
meeldivaks vestluseks õppijaid huvitaval teemal, ent püstitatud ülesanne jääda täit-
mata. Selleks et taolisi olukordi vältida, tuleks tähelepanu pöörata järgnevale:

• ülesanne peab olema jõukohane – õppijad saavad ära kasutada oma eelnevaid 
kogemusi või kasutatavat materjali;

• ülesanne peab olema piisavalt keerukas või mahukas – selle täitmiseks on va-
jalik kogu grupi koostöö;

• grupi moodustamisel arvestatagu õppijate suhetega – vahel võib lasta õppijatel ise 
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grupid moodustada (siis aga võib kujuneda omakorda «ülejäänute» meeskond 
– st grupp, kuhu kuuluvad vähem võimekad või vähemotiveeritud õppijad);

• grupi suurus peab soodustama liikmete omavahelist suhtlemist (3–7 inimest);
• grupile võib anda soovitusi töö korraldamiseks – nt grupil võib olla juht, sek-

retär; ülesannete jaotamisel tuleb silmas pidada erinevate inimeste oskusi ja 
kogemusi, grupil tuleb jälgida ajakulu;

• lühiajaliste grupitööde puhul võib määrata grupijuhi, kuid jätta lahtiseks, kes teeb 
hiljem ettekande (kõik grupi liikmed püüavad vähemalt toimuvaga kursis olla);

• grupi tegevust võib struktureerida – nt määrata eraldi töötegemiseks ja esine-
miseks valmistumise aja;

• grupile võib seada vastutuse oma töö tulemuste eest – nt grupi ettekanne või 
kirjalik kokkuvõte võib moodustada osa edaspidi kasutatavast õppematerja-
list või õppetööst (õppijad õpetavad üksteist).

7.3.2. Rollimäng

A. Kidron märgib, et roll on «…ühiskonna, kollektiivi või väikegrupi poolt norma-
tiivselt heakskiidetud käitumisviis, mida oodatakse teatud kindlal positsioonil olevalt 
indiviidilt» (1986, lk. 145). Täites mõne ametikoha ülesandeid, võtame endale ka vas-
tava rolli. Rollimängu ideeks on seada õppijad rollidesse, milleks neid väljaõppes ette 
valmistatakse, või ka isikute rollidesse, kellega neil teenistuses tuleb kokku puutuda.

Rollimängu sisuks on õppijatevaheline tegevus vastavuses neile määratud rollide ja 
olukordadega. Näiteks kehastavad instruktorikursusel osalejad harjutuste käigus inst-
ruktorit ja õpilasi. Rollimängude kasutamine on sõjaväelises väljaõppes laialt levinud. 
Näiteks harjutatakse taktikakursustel operatsioonide läbiviimist nii, et üks õppur esi-
neb rühmaülemana, teine rühmavanemana, kolmas tulejuhtimisallohvitserina jne.

Rollimängu eelduseks on, et õppija teadvustab oma rollile vastavad eesmärgid, te-
gevusviisid ja motiivid. Rollimängu eesmärgid on

• õppida kasutama rollile vastavaid käitumisviise (nt S-2 ohvitser teeb maasti-
kuanalüüsi, S-4 ohvitser kavandab hooldus- ja varustuspunktide paiknemise 
ning vedude sooritamise korra, ülem annab alluvale korraldusi jne);

• õppida tundma rolli täitmisega seotud vajadusi ja probleeme, seega mõista 
paremini kindla rolli olemust;

• mõista inimeste tegevusele erinevates rollides seatud ootusi, oma käitumise 
vastavust ootustele ning ka oma tegevuse tõhusust: selle kaudu saab õpilane 
kujundada oma arusaama rollist ning muuta kasutatavaid tegevusviise.

Rollimängu ülesehitus. Rollimängu õnnestumiseks on vaja, et õpilased omak-
sid eelnevaid teadmisi vastavate rollide ülesannete ja nende täitmise võimaluste kohta. 
Samuti peavad õppijad teadma harjutatava rollikäitumise eesmärke ja motiive. Sageli 
tuleb enne rollimängu käivitamist õppijatele sellekohast infot jagada. Kui rollimäng kä-
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sitleb õppijatele igapäevaelust tuttavaid rolle, ei ole n-ö rolli kätteõpetamine alati vajalik. 
Soovitav on siiski nt küsimuste või vestluse abil õppijatele vastavaid kogemusi meenuta-
da. Rollimängu esimeses etapis tutvustataksegi õppijatele, milliste rollidega on tegu, ja 
kirjeldatakse ülesannet ning olukorda, mille põhjal edasine tegevus toimub. Tähtis on 
seada ühe või mitme rolli tegevuse eesmärk (nt pataljoniülema käsk kompaniiülemale 
ette valmistada kompanii rünnak). Edasi tuleb õppijate vahel jaotada rollid. Keerulise-
mate ülesannete puhul võib olla vajalik täpsustada iga rolli eesmärke, keskseid huvisid, 
ressursse ja tingimusi, millest oma tegevuses lähtuda (nt võib kompaniiülema problee-
miks olla rünnaku kavandamisel täienduste viibimine). Vahel antakse osalejatele ka lü-
hike ettevalmistusperiood, mille vältel õppijad kavandavad oma edasist tegevust. Juhul 
kui on vaja täpsest ajakavast kinni pidada, tuleks määrata ajalimiit.

Rollimängu teiseks etapiks on tegeliku mängu toimumine.  See tähendab, et eri-
nevad osalejad tegutsevad ja suhtlevad omavahel vastavalt oma ülesannetele ja ees-
märkidele. Instruktor jälgib õppijate tegevust, püüdes märgata nii õppijate õnnestu-
nud lahendusi kui ka ebaõnnestunud või problemaatilist käitumist. Kui osalejatel te-
kib olukorra jätkamisega probleeme või mäng väljub kontrolli alt (nt õpilased satuvad 
konfl ikti), saab instruktor sekkuda – anda lühida selgituse või teha suunava märkuse. 
Vahel katkestatakse rollimäng ja analüüsitakse tekkinud probleemi või konfl ikti. See-
järel jätkatakse tegevusega.

Rollimängu viimane etapp on toimunu analüüs ja kokkuvõtte tegemine. Siinjuures 
on oluline, et õppijad ise analüüsiksid toimunut, enda ja kaaslaste käitumist ning proo-
viksid teha üldistusi (tuua välja õnnestumised ja probleemid, probleemide puhul tuleks 
kirjeldada ka nende tekkimise põhjuseid ning võimalusi neid tulevikus vältida). 

Arutelu võiks korraldada nii, et esmalt analüüsivad õpilased ise oma tegevust ja 
hindavad toimunut. Juhul kui õppijatele ei ole selline tegevus tuttav, võib õpetaja esi-
tada neile küsimused või märksõnad, mille põhjal toimunut käsitleda. Õppijate endi 
analüüsi järel (ka selle käigus) saab õpetaja esile tuua oma tähelepanekuid ja üldistada 
õpilaste esitatud seisukohti. 

Rakendamine. Rollimängu saab rakendada õpetöös mitmel viisil.
• Demonstratsioonina tunnis: väikese rollimängu kaudu tutvustatakse teatud 

positsioonidel olevate inimeste vahelisi suhteid, tuuakse esile probleem või 
protseduur, mida tunnis käsitletakse. Sellisel viisil kasutatuna võib rollimäng 
olla osa tunni alustamisest või uue teema esitamisest.

• Otsese õpetamis- või harjutamisviisina: rollimängu taotluseks on õpilastes ko-
gemuse vahendusel kujundada uusi pädevusi, kujundada arusaama kindlates 
rollides isikute tegevusest, harjutada õpitud teadmiste kasutamist.

Uurimused osutavad sellele, et rollimängu abil ei saavutata reeglina paremaid tule-
musi kui otsese õpetamise vahendusel. Siiski on rollimängus õpitu tavaliselt hästi pü-
siv. Enamasti osalevad õpilased sellistes mängudes innukalt.
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7.3.3. Situatsioonimeetod

Situatsioonimeetodi kasutamine kooperatiivse õppemeetodina käsitleb kirjeldatud 
või imiteeritud olukorrale vastavat tegevust meeskonna koosseisus. Situatsioonimee-
tod taotleb varem omandatud individuaalsete ja kollektiivsete pädevuste rakenda-
mist võimalikult realistlikus olukorras. Seega on situatsioonimeetodi kasutamisel 
väga oluline roll kaitseväe üksuste ettevalmistamisel. Õppeprotsessis leiab meetod 
kasutamist ennekõike õpitu kinnistamise ja rakendamise etapis. 

Kasutamine. Situatsioonimeetodil viiakse läbi eraldi harjutusi, mille sihiks on har-
jutada varem õpitu integreeritud kasutamist. Samuti tarvitatakse meetodit kindla 
harjutuse ühe etapi läbiviimiseks. Näiteks jao liikumisviiside harjutamisel ja jaosisese 
tuletoetuse põhimõtete õppimisel võidakse läbi viia harjutusetapp, kus jaol tuleb hõi-
vata vastase kuulipildujapesa. Selleks peab jagu liikuma maastikul vastavasse kohta ja 
korraldama liikumise oma tule toetusel. Tegevuse käivitab instruktor, kes selle näite 
puhul ise rühmaülema rollis olles annab korralduse jaoülemale. Vastast võib jäljen-
dada abiinstruktor või keegi õppijatest, kes paikneb laskepesas, ning jao ilmudes avab 
paukpadrunitega tule. Jao tegevus toimub harjutava jaoülema juhtimisel. Jao liikmed 
peavad tegevuse käigus kasutama eelneva harjutuse jooksul õpitud oskusi ja neid 
vastavalt olukorrale seostama. Tegevus toimub maastikul realistlike vahemaadega. 
Situatsioonimeetodi edukaks kasutamiseks peavad õpilased omama vähemalt indivi-
duaalseid baasteadmisi ja –oskusi. Samuti on vaja tunda koostegevuse põhimõtteid.

Ülesehitus. Situatsioonimeetodi kasutamine algab ülesande püstitamisest. Selleks 
on harjutavale grupile vaja esmalt luua tegevuse kontekst ehk kirjeldada tegevuse 
taustaks olevat olukorda. Näiteks võib instruktor teatada jaole, et nad on kompanii 
reservis oleva rühma 1. jagu, ning kirjeldada jaole kompaniis toimunut ning jao vii-
matisi ülesandeid. Pärast konteksti kirjeldamist antakse grupile tegelik ülesanne. Sõ-
javäelises väljaõppes imiteeritakse sealjuures sageli reaalset käsuandmisviisi. 

Saadud info põhjal täidab grupp ülesande oma äranägemise järgi. Üksuste tree-
nimisel on soovitatav enne, kui üksus asub tegutsema, küsida ülemalt üldist tegevus-
plaani. Vajadusel saab seda küsimuste ja tähelepanu suunamise abil korrigeerida. Sel-
list «sekkumist» kasutatakse, kui on oht, et ülema ebaõnnestunud otsus võib järgneva 
tegevuse muuta õppetöö mõttes kasutuks – ülejäänud grupp õpib ehk, et nende ülem 
ei tunne oma tööd. Tegevuse jooksul liigub instruktor grupiga kaasa (viibib grupi 
juures), jälgides õppijate tegevust.

Ülesande täitmise järel katkestab instruktor tegevuse (nt hõivas jagu laskepesa, liikus 
edasi ja võttis ringkaitsesse). Tegevusele järgneb toimunu analüüs. Oluline on selgitada 
tegevuse käiku, edu ja ebaedu põhjuseid ning sõnastada põhimõtted, kuidas edaspidi 
paremini toimida. Vajalik on välja tuua tegevuses osalenute kogemused. Esmalt kirjel-
datakse toimunut, lastes osalejatel jutustada toimunust, nii nagu nemad seda kogesid. 
Sealjuures tuuakse esile ilmnenud vastuolud ja probleemid, ent ka õnnestumised.
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Järgmiseks on vaja selgitada edu ja ebaedu põhjused. Õpilased suunatakse otsi-
ma ja avama sündmuste arengu põhjuse-tagajärje seoseid. Selle kaudu määratletakse 
need seigad, mis tegevuse teatud etappidel tingisid edu või ebaedu.

Ilmnenud põhjuste kaudu saab koostada edasise tegevusstrateegia – õppijad saa-
vad ühiselt määratleda, kuidas tulevikus peaks tegutsema, et vältida sellise ülesande 
täitmisel ilmnenud probleeme ja tagada nende soorituste kordumist, mis olid edukad.

Kokkuvõtte lõpus tuleks anda grupi tegevusele hinnang: tunnustada saavutatud 
tulemusi ja korrata üle kogemuste põhjal õpitu. Tähtis on anda õppijatele võimalus 
ise oma tegevust hinnata.

7.4. Õppemeetodite valik

Eelnevates alapeatükkides kirjeldati erinevaid õppemeetodeid. Õppetöö planeerimisel 
valib instruktor, milliseid meetodeid ta õppetöö käigus kasutab. Valikute tegemisel tuleb 
arvestada mitmeid tegureid, mis määratlevad ühe või teise meetodi sobivuse kindla tun-
ni/harjutuse või selle osa jaoks. Alljärgnevalt käsitletakse õppemeetodi valimist, lähtudes

• teemast ja õpieesmärgist,
• õppeprotsessi etapist,
• õppija valmisolekust iseseisvalt õppida,
• vajadusest arendada õpieesmärgiväliseid pädevusi,
• ajakulust ja kasutatavatest metoodilistest materjalidest,
• vajadusest tagada ohutus.

Teema ja õpieesmärk. Õppemeetodite valikut mõjutavad tunni või harjutuse tee-
ma ja õpieesmärk. Teoreetilise sisuga tundideks valitakse meetodid, mis hõlbustavad 
teadmiste ja nende seoste omandamist ning teadmistega opereerimist (nt loengumee-
tod, rühmaarutelu, vestlus, erinevad iseseisva töö ja kodused ülesanded). Juhul kui 
õppetöö sisu on kujundada tegevusoskust, sobivad oskuste kujundamist ja kinnista-
mist võimaldavad meetodid  (nt drillimeetod, situatsioonimeetod). 

Õppeprotsessi etapp. Õppemeetodite valik lähtub ka sellest õppeprotsessi eta-
pist, kuhu õppijad on õppeteema käsitlemisel jõudnud või mida kavatsetakse läbida. 
Instruktor peab kaaluma, kuidas üks või teine meetod soodustab just selles etapis 
õppimist. Tajumise ja mõistmise etapis on oluline, et õppija kogeks soovitud teavet ja 
seostaks selle soovitud viisil. Kuidas seda võimaldada teoreetilise suunitlusega tunnis, 
näiteks kas loengut ja vestlust või hoopis iseseisvat lugemist ja järgnevat küsitlemist 
kasutades? Praktilise suunitlusega tunnis on kohasem kasutada nt demonstratsiooni 
ja etapiviisilist harjutamist. Kinnistamise ja rakendamise etapis tuleb võimaldada õp-
pijale tööd õpituga, praktilist tegutsemist. Harjutustel võib toiminguid korrata või lä-
bida tegevusi situatsioonimeetodil. Klassitundides võivad olla omal kohal grupitööd 
või iseseisva töö ülesanded.
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Õppija valmisolek enda juhitud ja iseseisvaks õppimiseks. Õppijakesksete 
ja kooperatiivsete õppemeetodite kasutamise edu sõltub oluliselt õppija valmisolekust 
kaasa töötada. Siinjuures on kaks eeldust, millele on vaja tähelepanu pöörata: (a) eel-
teadmised ja (b) õpioskused.

• Eelteadmised. Selleks et õppijad saaksid uut materjali iseseisvalt või omavahe-
lises koostöös omandada, peab õpitav haakuma nende varasemate kogemus-
tega. Vastasel korral võib kergesti juhtuda, et õppijad loovad iseseisvas õppi-
mises ebaadekvaatseid seoseid, tõlgendavad materjali ekslikult ning ei saavuta 
oodatud tulemusi. Selle tõttu soovitatakse vahel uude valdkonda sissejuhatav 
õppetöö korraldada pigem õpetajakesksete meetoditega ning edaspidi võtta 
kasutusele õpilasekesksed ja kooperatiivsed meetodid. Teine võimalus oleks 
uue valdkonna õpingute alguses selgitada välja õppijate varasemad teadmised 
ning rajada sellele kohe aktiivsemat osalemist võimaldav õppetöö. 

• Õpioskused. Õppimine, mida õpetaja vahetult ei suuna, sõltub paljuski õp-
pijate endi oskustest infot koguda ja töödelda, planeerida tegevust, suhelda 
ja esineda. Instruktori jaoks on oluline hinnata meetodite valikul õppija-
te iseseisva ja koostöö oskusi. Juhul kui eeldatakse, et õppijad ei ole valmis 
konkreetse meetodi abil õppima, ei tuleks sellepärast kohe orienteeruda õpe-
tajakesksete meetodite kasutamisele. Siiski tuleb tähelepanu pöörata sellele, 
et need õppijad, kes ei ole valmis iseseisvaks ja enda juhitud õppimiseks, va-
javad lisajuhendamist ning esimesed vastavasuunalised ülesanded ei tohiks 
olla väga keerukad ega pikaajalised. Mitmekülgsete õpioskuste kujundamine 
tagab hiljem tulemuslikuma õppetöö. 

Õpieesmärgiväliste pädevuste arendamine. Käesolevas raamatus on kes-
kendutud õpieesmärkidest lähtuvate pädevuste õpetamise tehnikatele. Siiski ei ole 
konkreetsete teadmiste ja oskuste omandamine ainuke väljaõppe eesmärk. Kaitseväe 
kui organisatsiooni edukaks tegevuseks on vaja, et kaitseväelased oleksid oma tee-
nistuses vastutustundlikud ja algatusvõimelised, valmis tegema oma kaasvõitlejatega 
koostööd ning saavutama ühiseid eesmärke.

Selliste võimete kujundamiseks tuleb luua olukordi, mis soodustavad vastavat te-
gutsemist. Instruktorite läbiviidav õppetöö mõjutab oluliselt kaitseväe liikmeskonna 
suhtumiste ja hoiakute kujundamist. Selle tõttu on ka tähtis, et väljaõpe tervikuna 
toetaks kaitseväelaste iseseisvuse, initsiatiivi ja koostöövõime arengut. Kõige vahetu-
malt saab õppureid mõjutada nende igapäevase tegevuse, st õppetöö läbiviimise viisi 
kaudu. Õppemeetodite valikul on oluline pöörata tähelepanu sellele, et kasutataks ka 
niisuguseid tööviise, mis suunavad õppijat ennast hindama ja oma tegevuse üle otsus-
tama, valikuid tegema ning vastutama enda ja grupi tegevuse tulemuste eest.

Ajakulu ja kasutatavad metoodilised materjalid. Kaitseväes määratakse 
kursuste ning üksiktundide läbiviimiseks kindlad ajalimiidid, millest instruktor peab 
kinni pidama. Selle tõttu peab instruktor kaaluma, kas valitud meetodite kasutamine või-

7.4. Õppemeetodite valik
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maldab soovitud eesmärgi saavutamist ajapiiranguid arvestades.
Eelnevalt on juhitud tähelepanu nt sellele, et iseseisva töö ja eriti iseseisva problee-

milahendamise teel kujundatakse püsivad, hästi meenutatavad teadmised ja oskused. 
Samas näitavad uuringud, et kasutades õppemeetodeid, kus õppija saab ulatuslikult 
teha valikuid õppimisviisi osas ja otsida ise kohaseid lahedusi, kulub materjali esma-
sel omandamisel tihti enam aega võrreldes õpetaja juhitud ning eeskuju andmisel 
põhinevate meetodite kasutamisega. Aegasäästvam esmane õpetamine võib aga edas-
pidi nõuda palju ulatuslikumat kordamist. 

Õppemeetodi valik võib sõltuda vajalike metoodiliste materjalide olemasolust. 
Põhimõtteliselt võib loengu asendada iseseisva tööga – nt lugemisülesandega. See aga 
eeldab, et on olemas õpik või käsiraamat, kus on esitatud vajalik info õppimiseks so-
bival kujul. Kahtlemata saab instruktor koostada teatud meetodi kasutamiseks ise 
vajalikud juhendid, ülesanded või lugemismaterjali. Takistuseks võib aga kujuneda 
vajalike töövahendite olemasolu ning õppetöö ettevalmistamiseks kasutatav aeg.

Õppetöö ohutus. Sõjaväelises väljaõppes mõjutab õppemeetodite valikut vajadus 
vähendada ohtlike materjalide ja vahendite kasutamisega seotud riske. 

Üldine põhimõte: 

Peatükis kirjeldati erinevaid õppemeetodeid. Samuti käsitleti tegureid, mida tu-
leb silmas pidada, valides õpetamiseks sobivat meetodit. Järgmises peatükis tulevad 
vaatluse alla õppetöö vormid – väljaõppe (tundide ja harjutuste) tüüpmudelid, mille 
läbiviimisel erinevaid õppemeetodeid rakendatakse.

Relvade, laskemoona, plahvatavate imitatsioonivahendite jt ohtlike vahendite ka-
sutamist õpetatakse meetoditega, mis tagavad õppijate tegevuse täpse kontrolli ja 
juhendamise. Reeglina toimub sellistes valdkondades esmane õppetöö drillimee-
todi põhimõtetel.

7. Õppemeetodid
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8. ÕPPETÖÖ VORMID

Õppetöö läbiviimist kirjeldades lähtutakse õppetöö organisatoorsetest vormidest 
ehk õppetöö vormidest. Õppetöö vormidena on siin peatükis silmas peetud õppe-
töö läbiviimise enam levinud tüüpmudeleid. Õppetöö vorm hõlmab sageli erinevate 
õppemeetodite kombineeritud kasutamist. Järgnevalt on vaatluse all teooriaõppe ja 
praktilise suunitlusega õpetuse vormid. Teooriaõppe vormidest vaadeldakse klassi-
tundi, loengut, seminari ja väitlust. Praktilise suunitlusega õppetöö vormide osas kä-
sitletakse erinevaid harjutuste tüüpe, pikemalt sh õpetavaid (ptk 8.2.1.), kinnistavaid 
(ptk 8.2.2.) ja rakendusharjutusi (ptk 8.2.3.).

8.1. Teooriaõppe vormid

8.1.1. Klassitund

Klassitund on kõige levinum teoreetiliste teadmiste õpetamisel kasutatav õppetöö 
vorm. Enamasti on klassitund orienteeritud kindlate teadmiste omandamisele: tüü-
piliselt hõlmab üks tund nii uue õppematerjali esitust, selle kinnistamist ja rakendu-
se harjutamist ning õpitulemuste kontrolli (joonis 5). Lähtuvalt tunni asetusest õp-
petsüklis võib olla rõhuasetus tunni ühel või teisel osal. Kuna klassitundides püütakse 
õppimist soodustada, läbides õppeprotsessi erinevaid etappe, kasutatakse samas tun-
nis erinevaid õppemeetodeid. Klassitunni kestuseks on tavaliselt 45–50 minutit.

Joonis 5. Tüüpilise klassitunni ülesehitus.

8.1.1.1. Ülesehitus
Tavapärase klassitunni struktuuri osad on (a) alustamine, (b) uue teema esitamine, (c) 
kinnistamine ning (d) kontroll ja lõpetamine.
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Alustamisel koondatakse õppijate tähelepanu õpetatavale teemale ja valmistatak-
se õppijad ette tunnis osalemiseks, motiveerides neid kaasa töötama. Selleks teavi-
tatakse õppijaid tunni eesmärgist ja ülesehitusest. Vajadusel selgitatakse, milliseid 
toiminguid erinevates tunni osades sooritatakse. Samuti võidakse tutvustada õppi-
jate kasutuses olevaid abivahendeid ja nende kasutamise korda. Üsna sageli antakse 
juhiseid instruktoriga suhtlemise (küsimuste esitamise kord) ja märkmete tegemise 
kohta. Õppijates huvi äratamiseks selgitatakse, kuidas õpitav seostub muu õppetöö ja 
edasise teenistusega, ning püütakse rõhutada, miks õpitav on õppijale vajalik. Huvi 
äratamiseks võib välja tuua mõne teemaga seostuva põneva või humoorika momendi. 
Alustamise käigus toimub tavaliselt ka varasemate kogemuste aktiveerimine: teema 
kordamine, mis üsna tihti viiakse läbi küsimusi esitades (see võimaldab instrukto-
ril hinnata ka õppijate eelteadmisi). Kuigi tunni alustamisel antakse õppijatele üsna 
palju olulist informatsiooni, tuleb alustamisetapp läbi viia võimalikult ruttu – u 5 
minutiga, et võimaldada rohkem aega uue teema esitamisele ja kinnistamisele. Uue 
õppijate grupi puhul on loomulik, et instruktor tutvustab ennast tunni alguses.

Uue teema esituse etapi peaeesmärk on esitada vajalik õppematerjal ja soodus-
tada igati selle mõistmist. Uudse info esitamist võib korraldada erinevatel meetodi-
tel. Üsna tavapäraseks lahenduseks on nn miniloengu kasutamine: instruktor teeb 
suulise ettekande, mida täiendavad näitvahendid (grafoprojektor, plakat vms) ja/või 
demonstratsioon. Ettekanne on jaotatud sobivateks loogiliselt järjestatud alateema-
deks. Loengu vältel esitab instruktor küsimusi, et kontrollida õpitava mõistmist ja 
kaasamõtlemist. Loengusse võivad olla planeeritud väikesed vahed, et õppijad saak-
sid küsimusi esitada. 

Uut infot saab õppijatele edastada ka nende endi tegevuse kaudu, selleks kasuta-
takse iseseisvat või grupitööd kirjandusega. Sellisel juhul antakse õppijatele vajalik lu-
gemismaterjal ning  juhised, mida nad materjalist peavad tähele panema ja millistele 
küsimustele vastused leidma. Selle tunni osa lõppu tuleb varuda aega, et küsimusi või 
vestlust kasutades selgitada, kuidas materjalist on aru saadud. Õppijatele tuleb või-
maldada aega küsimuste esitamiseks. Juhul kui õppijatel on teksti mõistmisega olnud 
probleeme, saab instruktor anda täiendavaid selgitusi.

Vahel käsitleb õpetatav teema praktilisi oskusi: nt tingmärkide kandmist kaardile 
või vahemaade arvutamist. Sellisel juhul peab uue teema esitus hõlmama vastava toi-
mingu demonstreerimist või toimingu rivimeetodil läbitegemist. 

Kinnistamine on tunni väga oluline osa, mille jaoks tuleb varuda küllaldaselt aega. 
Kinnistamise peamine siht on soodustada õpitava meeldejätmist ning kujundada 
õpitava kasutamise võimet. Kinnistamine võib toimuda nt vestluse või küsimuste 
esitamise abil. Need meetodid sobivad teadmiste kordamiseks ja seostamiseks. Häid 
võimalusi pakuvad selleks ka rühmaarutelud. Õpitava rakendamise harjutamiseks 
kasutatakse sageli iseseisvat ja rühmatööd. Kinnistamisel püstitab instruktor ülesan-
deid, jälgib õppijate tegevust, annab jooksvalt tagasisidet ning vajadusel juhendab. 

8. Õppetöö vormid
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Kontroll ja lõpetamine moodustavad klassitunni viimase osa. Kontrollitulemus 
ei pea alati väljenduma hindena. See on vajalik instruktorile ja õppijatele tagasiside 
saamiseks tehtud töö kohta. Kontroll peab vastama seatud eesmärkidele nii sisu kui 
soovitud pädevustaseme osas. Kontrollimiseks ei ole tunnis palju aega – vaid mõ-
ned minutid. Samas on vaja veenduda, kas grupp on saavutanud vajalikud tulemused. 
Seetõttu tuleb keskenduda ainult seatud eesmärkide saavutatuse, st materjali põhiosa 
omandamise kontrollile ning kaasata võimalikult palju õppijaid. Sestap soovitatakse 
kasutada klassitundides pigem kirjaliku kontrolli vahendeid: tunnikontrolli mahus 
teste või üksikuid ülesandeid, mida õppijad saavad individuaalselt lahendada. Tule-
muse määratlemine peab olema lihtne ja toimuma kohe, selleks kasutatakse tihti õp-
pijate endi poolt tööde parandamist (nt parandatakse enda või pinginaabri tööd). 

Õiged tulemused võib instruktor teatada küsitlemise abil. Näiteks küsib instruk-
tor ühelt õppijalt vastust, seejärel laseb teistel õppijatel öelda, kas neil on samasugused 
või erinevad tulemused. Siis nimetab instruktor õige. Õiged vastused või lahendus-
käigud saab õppijatele esitada ka grafo- või multimeediaprojektori abil. Need on liht-
sad võtted, mille kasutamisel saavad õppijad ise oma töid parandada. Kui ülesannete 
vastused on ekslikud, tuleb püüda välja selgitada tulemuseni jõudmise moodus ning 
parandada õppija lahenduskäiku.

Alati ei ole vaja just selles tunnis individuaalset õpitulemuste taset välja selgitada 
(kui see võib olla ette nähtud järgnevates tundides). Sellisel juhul saab piirduda piste-
lise kontrolliga, mis annab instruktorile üldjoontes teada, kuidas õpitu on omanda-
tud. Selleks saab kasutada küsitlemist ning vastuste lühidat kommenteerimist.

Hinnang. Kontrollile järgneb tulemustele hinnangu andmine. Instruktor peab õp-
pijatele ütlema, kas nende tulemused on rahuldavad ning millistes osades on vaja 
tööd veel jätkata. Hinnangu andmisel on oluline tunnustada õppijaid, kes on oma 
töö hästi teinud.

Kokkuvõte. Kontrollimise järel teeb instruktor kokkuvõtte, milles kordab tunnis 
käsitletud põhiteemasid: mõisteid, reegleid vms; esitab üldise hinnangu grupi tege-
vusele ja tulemustele; annab informatsiooni õppetöö edasise jätkumise kohta (kus ja 
millal toimub, mida on vaja kaasa võtta, kas on ettevalmistavaid ülesandeid); annab 
vajalikud korraldused kasutatud abivahendite kokkukogumiseks ja loovutamiseks 
ning klassi sisustuse korrastamiseks.

Eespool toodu osutab sellele, et sama põhistruktuuriga klassitundi saab vastavalt 
teemale ja õpieesmärkidele viia läbi metoodiliselt üsna erinevalt. Joonisel 6 on esita-
tud näitena kaks samal mudelil, kuid erinevatel meetoditel põhinevat tundi.

8.1. Teooriaõppe vormid
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Joonis 6. Samasuguse ülesehitusega, kuid erinevatel õppemeetoditel põhinevad klassitunnid.

Alateemad. Vahel käsitletakse klassitundides omavahel seotud, kuid suhteliselt 
iseseisvaid alateemasid. Sellisel juhul kasutatakse tunni läbiviimisel ülalkirjeldatud 
tunni struktuuri iga alateema korral eraldi. Tund koosneb siis (a) alustamisest, (b) 1. 
alateema esitamisest ja lühidast kinnistamisest, (c) 2. alateema esitamisest ja lühidast 
kinnistamisest ning (kui kõik alateemad on läbi võetud) (d) kõigi alateemade oluli-
sema info kordamisest ja tunni lõpetamisest. Nii võidakse läbi viia nt relvasüsteemi 
tutvustav tund, mille vältel käsitletakse alateemadena relva omadusi, peamiste osade 
nimetusi, tööpõhimõtet ning kasutamisvõimalusi. 

8.1.1.2. Klassitund probleemõppena
Ülaltoodud klassitunni ülesehituse alternatiivina saab sama tunni läbi viia ka prob-
leemõppena. Lähtuvalt A. Kõverjala (1989, lk 123) poolt pakutud struktuurist võiks 
sellise tunni ülesehitus olla järgmine:

• probleemsituatsiooni tekitamine – õpetaja kirjeldab või demonstreerib situat-
siooni, millel puudub selge lahendus. Sihiks on kujundada õppijates arusaa-
mine, et eksisteerib vastuolu või teadmiste puudujääk lahenduse leidmiseks;

• probleemi asetus – õppijad, kas ise või õpetaja juhendamisel, määratlevad 
probleemi ja sõnastavad selle;

• eelduste väljatoomine ja hüpoteeside formuleerimine – määratletakse problee-
mi lahendamise tingimused ja võimalikud lahendussuunad (mida teha lahen-
duse leidmiseks ja/või mis võiks lahendust iseloomustada);

• probleemi lahendamine – kogutakse vajalikke teadmisi, analüüsitakse ja üldis-
tatakse neid, töötatakse välja lahendus;

• probleemi lahenduse kontroll – selgitatakse lahenduse vastavust probleemi 
asetusele, põhjendatakse lahendust teoreetiliselt;

• kogutud ja väljatöötatud teadmiste süstematiseerimine ja kinnistamine;
(–  teadmiste kasutamine uutes tingimustes – nt teise valdkonna, kuid põhimõtte-

liselt analoogilise probleemi lahendamine.)
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NÄIDIS. Klassitunni läbiviimiseks koostatud plaankonspekt.

KINNITAN
……………………….

ees- ja perekonnanimi
auaste
allüksuse ülem

.... . ......………200… a

VÄLJAÕPPETUNNI PLAANKONSPEKT

JVÕK Võiduvere –Üksik-jalaväepataljon

Õppekursus SBK

Õppeaine Sideõpe

Teema Kuuldekood

Väljaõppetunni eesmärk Õppur oskab kasutada kuuldekoodi. Tulemus on rahuldav, kui sõdur
• seletab rahvusvahelise kuuldekoodi kasutamise vajadust;
• seletab kuuldekoodi kasutamise põhimõtteid;
• edastab kirjalikult esitatud kuuldekoodi abil sõnu, lauseid ja lühendeid;
• kasutab kuuldekoodi edastamisel õiget hääldust.

Tunni toimumise aeg 29.11.2004 kell 09.00 – 09.45

Tunni toimumise koht Õppeklass nr 1

Õppurid 3.JVR/2.JVK (30 õppurit)

Õppevahendid Grafoprojektor, kiled kuuldekoodiga ja näidistega, õppeklass, tahvel, viltpliiatsid

Varustus Allüksuse varustus:
- kirjutusvahend
- märkmik 

Instruktori varustus:
- ettevalmistatud kiled kuuldekoodidega
- sõnad ja laused kuuldekoodi ümberpanemiseks

Ohutusnõuded Puuduvad

Ettevalmistused Kilede ettevalmistamine
Sõnade ja lausete ettevalmistamine edastamiseks kuuldekoodis

Viited KV raadioside-eeskiri

Tunnikava I. Alustamine
II. Kuuldekood, kuuldekoodi kasutamise põhimõtted ja  viisid
III. Kuuldekoodi kasutamise kinnistamine
IV. Lõpetamine                                                               
KOKKU

  5 min
20 min
15 min
  5 min  
45 min

8.1. Teooriaõppe vormid
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Õppeküsimused ja nende sisu Õpetamisviis

1. Alustamine (5 min)
• kohaloleku kontroll
• tunni teema ja õppeküsimused
 – teema sissejuhatus
 – harjutamise ülesehitus
• ajendi loomine

§ eesmärk

(30 osalejat) 
Nimetan teema ja tegevuse põhietapid

Toon mõne näite sarnaste sõnade segiajamise kohta suhtlemisel 
ning selgitan, et ka sõjaväes sidevahendite kasutamisel võib 
selliseid asju juhtuda. Rõhutan, et KV sidepidamises võivad 
eksituste puhul kaalul olla inimelud. Selle tõttu tuleb pöörata 
tähelepanu ja harjutada eneseväljendust. Nimetan õppuritele 
tunni eesmärgi ja üldised eeldatavad tulemused 

2. Kuuldekood, kuuldekoodi kasutamise põhimõtted 
ja viisid (20 min)
Kuuldekood ja selle kasutamine
• Kuuldekoodi kasutatakse teabe edastamisel raadio,
 välitelefoni või teise sidevahendi vahendusel.
• KV-s on kasutusel rahvusvaheline  kood, mida kasutatakse 
 kogu NATO-s.
• Kuuldekoodiga edastatakse raskesti hääldatavaid sõnu, 
 lühendeid ja raadioside kutsungeid.

Kuuldekoodi kasutamise viisid
• Teatesiseselt kuuldekoodile üleminekul  kasutatakse 
 eelnevalt väljendit «hääldan».
• Kutsungite puhul väljendit «hääldan» ei  kasutata.
• Kuuldekoodiga määratud sõnadest erinevate sõnade 
 kasutamine kirjatähtede tähistamiseks on keelatud.

Rahvusvaheline tähestiku kuuldekood ja hääldamine
• Rahvusvaheline kuuldekood ja selle hääldamine
• Eesti tähestikus täiendavalt esinevate tähtede kuuldekood 
 ja selle hääldamine

• Kuuldekoodi  abil sõna ja lause esitamine

Kuuldekoodi hääldamise harjutamine
• Õpilased hääldavad erinevaid tähti

• Õpilased kodeerivad sõnu ja hääldavad neid

Loeng ja küsitlemine
• Seletan kuuldekoodi otstarvet ja kuuldekoodi kasutamise 
 põhimõtteid ning viise.

• Esitan lüümikul kuuldekoodi kasutamise põhimõtete ja 
 viiside loendi, õppurid kirjutavad need oma vihikutesse üles.

• Selgituste lõpul lasen märkmed üle vaadata ning esitada 
 küsimusi.
• Esitan kordamisküsimusi
Milleks on vaja kuuldekoodi kasutada?
Miks on vajalik kasutada rahvusvahelist koodi?
Kuidas edastatakse (a) sõnu, (b) lühendeid, (c) numbreid?
Kuidas erineb teatesiseste sõnade ja raadiokutsungite esitamise 
puhul kuuldekoodile üleminek?
Miks ei tohi iseseisvalt kuuldekoode välja mõelda?

• Esitan lüümikul kuuldekoodi ning demonstreerin väljendite 
 hääldamist.
• Õpilased kirjutavad kuuldekoodi vihikutesse üles.
• Lasen õpilastel iseseisvalt kuuldekoodi lugeda ning esitan 
 pisteliselt küsimusi tähtede vastete kohta.

• Selgitan sõnade ja lausete edastamist kuuldekoodi abil, 
 näitan lüümikutel näiteid sõnade ja lausete tõlkimise kohta 
 kuuldekoodi abil. Õpilased kirjutavad näited üles.
• Lasen õpilastel oma märkmed üle vaadata ning esitada 
 küsimusi.

• Õpilased töötavad paarides ja  küsivad üksteiselt oma valitud 
 tähtede hääldamist
• Ülesanne: 2 min jooksul kodeerida kirjalikult enda ees- ja 
 perekonnanimi kuuldekoodi abil. Seejärel esitatakse kodeeritud 
 nimed suuliselt paarilisele, kes kontrollib kodeerimise õigsust.

3. Kuuldekoodi kasutamise kinnistamine (15 min)
• Kirjaliku kodeerimise harjutamine
• Kodeeritud teate suuline esitamine ning teise esituse 
 kontrollimine

Laused (näited)
• Jalaväejagu teeb planeerimata rünnaku
• Jaoülem kannab ülesande täitmisest ette rühmaülemale
• Lagendikul on kolm soomustransportööri

Võistlus:
• lasen õppuritel kiiruse peale lauseid kodeerida (kes saab 
 valmis, annab käega märku);
• kui klass on ülesande valmis saanud, lasen kiireimal või 
 valitud õppuril oma teate ette lugeda, teised kontrollivad ja
 teevad parandusi.
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4. Lõpetamine (5 min)
• Küsimused klassilt instruktorile
• Tunnilõpu harjutus

• Varustus
• Tegevuse kokkuvõte

• Järgnev tegevus
Tulekaardi koostamine, klass nr 3, vbl Kikas, kaasas peavad 
olema kirjutusvahendid ja märkmikud. 

Esitan küsimusi
• Miks kasutatakse just rahvusvahelist kuuldekoodi?
• Kuidas edastatakse (a) üksikuid sõnu, (b) lühendeid, (c) 
 numbreid?
Lasen ühe lause kuuldekoodi abil kodeerida. Lasen ühel sõduril 
oma kodeeritud lause teistele esitada.

Lasen märkmikud ja kirjutusvahendid taskutesse panna.
Kordan kuuldekoodi tähtsust, tuletades meelde ohte. kui teade 
edastatakse valesti või viivitusega. Annan hinnangu õppurite 
tööle ja tulemustele.

Teatan järgmise tunni toimumise teema, algusaja ja koha. 

8.1.2. Loeng

Nagu nimetusestki järeldub, on tegu õppetöö vormiga, mis põhineb loengumeetodil 
(p 7.11.). See eeldab  õppetöö põhiosas instruktori monoloogi. Selliselt korraldatud 
õppetöö on reeglina sobiv võimekamatele ja motiveeritud õppijatele, kelle oskused 
võimaldavad iseseisvalt infot töödelda ja märkmeid teha. Nimetatud põhjusel kasuta-
takse loenguid ulatuslikumalt näiteks kõrgharidusõppes.

Esinemisoskus. Loengus tähtsustub eelkõige õpetaja esinemisoskus: õppijatel tuleb 
pikalt keskenduda kõne kuulamisele, mistõttu kõne ilmekus ja piisav emotsionaalsus 
tagavad tähelepanu säilimise. Pikema kõne puhul kerkivad esile kõnekunstilised võt-
ted, nagu põnevuse tekitamine vastuolude esiletoomisega, illustreerivad näited elust, 
metafoorsed kujundid, huumor jne. Siiski tuleb meeles pidada, et loeng ei ole peokõne. 
Peatähtis on küllaldase ja hästi organiseeritud info edastamine. Loengu sisu peab olema 
selgelt ja loogiliselt liigendatud. Olulised mõisted, reeglid ja andmed tuleb esile tuua.

Loengut aitavad mõistetavamaks teha näitvahendid. Näiteks on otstarbekas esi-
tada tahvlil või grafoprojektori abil info seoseid kajastavad skeemid, olulised defi nit-
sioonid või reeglid. Loengus kasutatavad jaotusmaterjalid lihtsustavad teema jälgi-
mist ning säästavad ulatuslikust märkmete tegemisest.

Loeng ei tohi olla ainult instruktori monoloog – piisava sagedusega tuleb anda 
kuulajatele võimalus esitada küsimusi (nt iga alateema järel), samuti kontrollida kaa-
satöötamist küsimusi esitades. Sageli täiendatakse loengut vestlusega. 

Kuna loeng on orienteeritud peamiselt info mõistmisele ja seostamisele, kuid 
tavaliselt mitte kinnistamisele, siis loengu lõpetamisel ei toimu õpitulemuste otsest 
kontrollimist. Eeldatakse, et loengus esitatud info omandamine toimub edasises õp-
petöös või kodutööna, ning tulemusi hinnatakse hiljem. Loengu lõpetamisel jäetakse 
reeglina mõned minutid küsimuste esitamiseks või vestluseks, et kindlustada esituse 
parem mõistmine.

8.1. Teooriaõppe vormid



112

8.1.3. Seminar

Seminar on samuti pikkade traditsioonidega teooriaõppe vorm, mis põhineb suures 
ulatuses õppijate iseseisval tööl. Seminar koosneb (a) iseseisvast ettekande (referaadi) 
koostamisest, (b) ettekannetest ning (c) arutelust ja kokkuvõttest. Seminari sihiks on 
võimaldada õppijatel süvendada oma teadmisi kitsama teema raames, õppida ükstei-
selt ja harjutada esinemist. 

Seminari juhiks võib olla kas õpetaja või selleks määratud õppija. Seminari juhtija 
ülesanneteks on ettekannete väljakuulutamine, sõna andmine küsimuste esitajatele 
või arutelus osalejatele, sekkumine, kui vestlus kaldub teemast kõrvale või tekib liiga 
äge vaidlus, väljatoodud seisukohtade üldistamine ja vahel ka nende ülesmärkimine. 
Sageli on seminari juhi ülesandeks seminari kokkuvõtte tegemine.

Ettekanne. Ettekande koostamiseks antakse õppijatele ülesanne koguda informat-
siooni teatud teema või probleemi kohta. Ülesande andmisel võidakse õppijatele vii-
data kasutatavad allikad. Ülesanne antakse piisavalt aegsasti, et õppijad jõuaksid ma-
terjaliga tutvuda. Ülesande sisuks on nõue koostada vastava teema kohta ettekanne, 
mille kestus on tavaliselt ette määratud (sõltuvalt teemast võib aeg olla väga erinev – nt 
5 minutist 20 minutini). Ülesandega võivad kaasneda juhised ettekande läbiviimiseks 
(näitvahendi kasutamine, esituse struktuur, jaotusmaterjali valmistamine). Ülesanne 
võidakse püstitada kas individuaalselt või gruppidele. Viimasel juhul teeb ettekande 
üks grupi liige. Reeglina kasutatakse erinevate gruppide või isikute puhul eriteemalisi 
ülesandeid. Näiteks soomustehnikat käsitlevas seminaris võivad tulla ettekandmisele 
sellised teemad nagu soomukite kaitsevõime ja relvastuse areng, määratud riikide 
taktikalised lahendused soomukite kasutamisel jalaväe toetusena, kaitseväe tankitõr-
jerelvade sobivus teatud tüüpi soomukitega võitluseks jms.

Ülesehitus. Ettekanded moodustavad ühe osa otsesest seminari toimumisest. Se-
minar algab tavaliselt õpetaja sissejuhatusega, mille käigus määratakse ettekannete 
järjestus, arutelu toimumise ja küsimuste esitamise kord. Võimalust mööda peaksid 
ettekannete tegijad seadma kasutatavad näit- ja abivahendid valmis enne seminari al-
gust: see võimaldab sujuvamalt ja ilma katkestusteta seminari läbi viia. Soovitav on töö 
korraldada nõnda, et iga ettekande järel viiakse läbi küsimuste voor – hiljem ei pruugi 
osalejad enam oma küsimusi mäletada. Arutelu võib olla vahetult pärast igat ettekannet 
või täiendavate, õpetaja poolt seatud küsimuste põhjal kõigi ettekannete lõpus.

Arutelu. Arutelu lähtekohaks on kas teiste õppijate või õpetaja esitatud küsimused 
või väljatoodud probleem. Arutelu käigus on sihiks üldistada esitatud teadmisi, tuua 
välja olulised seisukohad, mida osalejad peaksid omandama. Arutelu keskseks osaks 
on erinevate ettekannete seoste analüüs ja selle kaudu uute teadmiste kujundami-
ne. Kasutades eespool toodud näidet, võiksid õppijad arutelu käigus selgitada, kuidas 
mõjutavad soomustehnika arengutrendid ja kasutatav taktika soomukite tegevust 
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kaasaegsel lahinguväljal ning milliste tankitõrje-taktikaliste lahenduste kasutamine, 
lähtudes KV relvastuse omadustest, võiks olla meie üksustes eelistatud. Arutelu lõp-
peb kokkuvõttega, kus sõnastatakse ettekannetes esile toodud olulisemad seisuko-
had ning järeldused, milleni jõuti arutelu käigus.

8.1.4. Väitlus

Nagu seminargi, põhineb väitlus õppijate iseseisval tegevusel. Väitluse põhiosad on (a) 
iseseisev ettevalmistus, (b) argumentide esitamine, (c) väitlus ja (d) kokkuvõte. Väit-
lus taotleb õppijate teadmiste süvendamist kindlas valdkonnas ja üksteiselt õppimist. 
Samas arendatakse ka õppijate esinemisoskust, võimet oma seisukohti välja töötada, 
loogiliselt põhjendada ning kaitsta. 

Ettevalmistus. Väitlusel peab olema juht, kes võib olla kas õpetaja või selleks mää-
ratud õppija. Väitluse juhi ülesanne on kirjeldada tunni alguses väitluse läbiviimise 
korda, nõudeid seisukohtade esitamisele ja keelatud võtteid (nt vastase naeruvääris-
tamine või solvamine), anda väitluse kestel sõna väitlevatele osapooltele ja kuulajatele 
ning teha väitluse lõpul kokkuvõte. Selleks et väitlus ei kujuneks ainult paari aktiivse-
ma õppija diskussiooniks, võib kehtestada grupi kaasamiseks lisareegleid: nt, et kõik 
grupiliikmed peavad esitama vähemalt ühe vastuargumendi teise poole seisukohtade 
suhtes, peavad vaheldumisi sõna võtma vms.

Iseseisev ettevalmistus põhineb (sageli kodutööna) antud ülesandel, mille sisuks 
on kujundada teatud teema või probleemi kohta oma seisukohad. See eeldab, et õp-
pijad töötaksid läbi vastava materjali. Hilisema väitluse võimaldamiseks koostatakse 
ülesanded nii, et erinevad õppijad või grupid peaksid kaitsma vastandlikke seisukoh-
ti. Sagedamini kasutatakse väitluse ettevalmistamisel grupitööd, sest enamasti ei ole 
aega korraldada kõigi õppijate vahelist väitlemist. Kuna grupid ei saa olla väga suured, 
siis valitakse tihti mitu teemat, millest igaühe puhul kaks gruppi valmistuvad kaitsma 
vastandlikke seisukohti. 

Argumendid. Argumentide esitamisega algab väitlus, argumendid esitatakse lühi-
keste ettekannetena. Väitlusse asuvate gruppide esindajad toovad mõne minuti jook-
sul välja oma seisukohad ja esitavad vajalikud põhjendused. Pärast argumentide 
esitamist saavad vastaspool ja teistel teemadel väitlemist ootavate gruppide liikmed 
esitada küsimusi – nii tagatakse väidete mõistmine. Soovitav oleks argumentide esita-
mise käigus põhilised väited tahvlile üles kirjutada: nii on need edasise tunni jooksul 
näha ning grupid ei kaldu teemast kõrvale.

Pärast argumentide esitamist tehakse lühike paus, mille jooksul väitlusse astuvad 
grupid saavad vastaspoole ideid analüüsida ja välja mõelda põhimõtted, kuidas vasta-
se argumente kõigutada.
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Vastuargumendid. Väitlus ise algab vastuargumentide vooruga, kus kumbki pool 
püüab kordamööda teise seisukohti ümber lükata: näidata nende piiratud või puudu-
vat kehtivust, tuua välja vastuolusid. Oskuslikud väitlejad põimivad oma esitusse ka 
näiteid selle kohta, kuidas ja miks just nende seisukohad on paremad. Vastuargumen-
did esitab grupi valitud esindaja või õpetaja määratud isik. Diskussioon võib jätkuda 
kindlate voorudena (gruppide esindajad ründavad kordamööda teineteist ja kaitse-
vad ennast) või vabama argumenteerimisega, kus mõlemalt poolt võetakse sõna, nii 
nagu keskustelu kujuneb – kaasarääkijad on kõik grupi liikmed.

Kokkuvõtte tegemisel sõnastab väitluse juht poolt- ja vastuargumendid: toob väl-
ja, millised seisukohad ilmselt jäid kehtima ning millised lükati ümber. Kokkuvõtte 
tegemisel on oluline teha üldistus kõigi kehtima jäänud väidete osas. Kuna väitlus on 
olemuselt võistluslik õppetöö vorm, siis määratakse ka võitja või paremini esinenud 
pool. Seda võib teha nt õpetaja või väitlust juhtinud õppija, kuid sageli lastakse ka 
esinemist ootavatel gruppidel otsus langetada.

8.2. Harjutused

Harjutuse kui õppetöö vormi eesmärk on õpetada kindlaid tegevusi. Harjutused moo-
dustavad suure osa sõdurite ja väikeste üksuste väljaõppest. Harjutuste käigus kujun-
datakse praktilised oskused, mis võimaldavad sõduritel ja allüksustel täita oma sõjaaja 
ülesandeid. Harjutused saab jaotada õpetavateks, kinnistavateks ja rakendusharjutus-
teks. 

Õpetavate harjutuste käigus omandatakse uudsed tegevusviisid. Harjutuse ees-
märk on omandada tegevuse sooritamise oskus kindlaksmääratud viisil. Kinnista-
vate harjutuste käigus korratakse juba omandatud oskusi ning oskuste kasutamine 
seostatakse erinevate tingimuste ja teiste oskustega. Kinnistavate harjutuste eesmär-
giks on tõsta õppijate võimet omandatud oskusi meenutada ja erinevates olukordades 
kasutada. Rakendusharjutustel harjutatakse õpitud oskuste kasutamist ja omavahelist 
seostamist vastavalt püstitatud ülesannetele ja valitsevale olukorrale. 

Harjutused võivad olla suunatud individuaalsete või meeskondlike ehk kollek-
tiivsete oskuste õpetamisele. Individuaalsed oskused on tegevusviisid, mida õppija 
kasutab teistest isikutest sõltumatult. Tüüpiliste sõjaväes õpitavate individuaalsete 
oskuste hulka kuuluvad näiteks laskmine, enda ja oma varustuse maskeerimine ja 
üksikvõitleja liikumisviisid. Meeskondlikud oskused on tegevusviisid, mida grupp 
sooritab koos ja/või omavahel kooskõlastatult. Meeskondlike oskuste hulka kuuluvad 
nt relvameeskondade tegevused ja allüksuste manöövrid.
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8.2.1. Õpetavad harjutused – uute oskuste kujundamine 

8.2.1.1. Uute individuaalsete oskuste õpetamine
Uute oskuste õpetamisega seotud harjutuste eesmärk on, et

• õppijad mõistaksid õpitava tegevuse tähendust – teadvustaksid, miks ja kui-
das tuleb tegevust sooritada, ning

• omandaksid ühtse ja õige tegevusviisi.

Nii sõduri kui ka üksuste tegevuse seisukohalt on äärmiselt tähtis, et eelduseks olevad 
individuaalsed oskused oleksid hästi omandatud. Uute individuaalsete oskuste õpe-
tamine on iseloomulik näiteks relva- ja välioskuste tundidele. Uusi individuaalseid 
oskusi õpetatakse tavaliselt drillimeetodil. Harjutuse ülesehitus on  järgmine:

• instruktor selgitab õppijatele harjutuse eesmärgi ja kirjeldab oodatavaid õpitulemusi;
• instruktor demonstreerib ise või abiinstruktori kaasabil õpitava tegevuse ter-

viklikku sooritust;
• instruktor näitab ette õpitava tegevuse esimese etapi ja selgitab seda, õpilased 

sooritavad etapi instruktoriga samaaegselt või vahetult pärast ettenäitamist 
ning instruktor parandab vead;

• etappi korratakse;
• instruktor näitab ette järgmise tegevusetapi ja selgitab seda, õpilased teevad 

järele ning instruktor parandab vigu;
• etappi korratakse;
• õppijad sooritavad erinevad etapid korraga, harjutamist jätkatakse, kuni kogu 

tegevus on selge ning õppijad ei tee enam sooritust korrates vigu.

Õppevahendite hulk ja õppekoha valik. Individuaalse oskuse õpetamisel on 
oluline, et kõik õppijad saaksid võimalikult palju harjutada. Selleks on vaja, et kõigil 
õppijatel oleksid olemas harjutamiseks vajalikud vahendid. Tegevuse demonstreeri-
miseks peavad ka instruktoril ja abiinstruktoritel olema vajalikud vahendid.

Vahel on probleeme sellega, et harjutusel kasutatavaid vahendeid on üksuses vä-
hem, kui on inimesi õpilasgrupis. Sellisel juhul võib harjutada kordamööda. Näiteks 
võivad õppijad töötada paaridena: üks harjutab ja teine kontrollib, seejärel vahetatak-
se rollid. Selline lahendus võimaldab kaasata tegevusse kõik õppijad, ent harjutamise 
maht ühe inimese kohta väheneb u 50%. 

Teine võimalus on jagada õppijad väiksematesse gruppidesse, kus õpitakse erine-
vaid oskusi. Näiteks olukorras, kus väeosas on 10 granaadiheitjat, aga õppetöös osaleb 
20 sõdurit, võib sama tunni ajal üks grupp harjutada granaadiviset ja teine granaa-
diheitja käsitsemist. Järgmises tunnis grupid vahetuvad: teine grupp õpib granaatide 
kasutamist ja esimene granaadiheitja käsitsemist. Sellisel juhul on kõigile õppijatele 
tagatud maksimaalne harjutamise maht.

Õppekoha valikul on tähtis, et see võimaldaks (a) kogu grupil sooritada vajalikku 
toimingut samaaegselt ja (b) instruktoril jälgida õppijate tegevust. Uue oskuse kujun-
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damisel ei ole oluline neid kohe siduda realistlike tingimustega. Seda tehakse edasi-
se õppetöö käigus. Näiteks võib relva osalist lahtivõtmist ja kokkupanekut õpetada 
nii siseruumis kui väeosa õuel. Oluline on see, et õpilased saaksid segamatult jälgida 
instruktorit ja instruktor saaks vaadelda õppijaid. Eemaldatud relvaosade paiguta-
miseks võib kasutada telkmantlit või magamisalust, et vältida detailide määrdumist 
või vigastamist. Edasiste harjutuste käigus tuleb õppijatel sama relva lahti võtta ja 
hooldada vastavalt olukorrale kas juba tiirus või maastikul. Selle harjutuse puhul on 
tähtis, et omandataks tehniliselt õige sooritusviis. Liikumisega seotud toimingute har-
jutamisel (nt sõduri liikumisviiside õpetamine) tuleb õppekoha valikul veenduda, et 
liikumiseks oleks küllaldaselt ruumi.

Õppijate paigutamine ja tegevuse kontroll. Uue oskuse õpetamisel on äär-
miselt oluline, et instruktor saaks jälgida õppijaid ning õppijad näeksid tegevuse de-
monstreerimist ja kuuleksid selgitusi. 

Õppijate tegevuse kontrollimiseks 
ja vigade parandamiseks peab inst-
ruktor saama ringi liikuda ning õppi-
jaid vaadelda. Sõltuvalt harjutatavast 
teemast võib instruktor paigutada õp-
pijad nii, et tal oleks ühest kohast või-
malikult hea ülevaade nende tegevusest. 
Väikeses grupis (nt jagu) saab õppijad 
paigutada instruktori ette ühte viirgu. 
Suuremates gruppides paigutatakse 
õppijad poolkaarde või avatud ruutu. 
Laskeasendite ja laskmistehnikate õpe-
tamisel on oluline jälgida õppijaid kül-
jelt, millelt on näha õpitav tegevus relva 
käsitsemisel (sihtimine ja päästikule 
vajutamine, salve vahetamine vms). 
Niisugusel juhul on otstarbekas paigu-
tada õpilased diagonaali ning vaadelda 
ühest punktist kõigi õpilaste tegevust. 
Soovitavalt ei tohiks ühel instrukto-
ril harjutuse vältel olla rohkem kui 10 
kontrollitavat. Sageli tuleb õpetada 
siiski suuremaid gruppe. Sellisel juhul 
saab õpilaste jälgimisel kaasata abiinst-
ruktoreid või kogenumaid õppijaid (nt 
jaoülemaid), kes on sama oskuse juba 
omandanud.

1)

2)

3)

Joonis 7. Õppijate paigutamine (1) poolkaarde, 
(2) avatud ruutu, (3) diagonaali.
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Vigade parandamine. Uut oskust omandades on loomulik, et õppijad teevad vigu. 
Õppijate pidev vaatlemine ja kontroll tagab vigade avastamise. Vea ilmnemisel juhi-
takse õppija tähelepanu kohe sellele ja viga parandatakse.  Kiire ja täpne tagasiside 
toetab õpitava omandamist (vt p 3.2.4, teadmiste kindluse ja süstemaatilisuse print-
siip). Vea parandamiseks saab kasutada alljärgnevaid võtteid.

• Õpilane määratleb ise oma vea ja parandab selle. Selleks küsitakse temalt, mil-
les tema viga seisnes, mis on selle tagajärg ja kuidas viga parandada. Vajadusel 
täiendab instruktor õppija arvamust. Seejärel kordab õppija tegevust. 

• Instruktor selgitab, milles viga seisnes, ja laseb tegevust korrata.
• Instruktor selgitab, milles viga seisnes, demonstreerib õiget tegevust ja laseb 

seda õppijal korrata.

Esimestel kordadel võib õppija tegevuses ilmneda palju eksimusi. Kui instruktor loeb 
õppijale ette kümmekond esinenud probleemi, ei suuda õppija neid kohe meelde jätta 
ja järgmisel sooritusel arvestada. Soovitav on määratleda 2–3 põhilist sooritusviga 
ning lasta õppijal kõigepealt need parandada. Edasiste soorituste puhul juhitakse õp-
pija tähelepanu järgmistele puudustele. Küllaldane tegevusetappide harjutamine vä-
hendab terviksooritustes paljude puuduste samaaegset  ilmnemist. Instruktor peaks 
igati vältima olukorda, kus õppija omandab oskuse vigadega. Hilisem vigade «välja-
harjutamine» on raske, aeganõudev ja õppijale tüütu.

Õpimotivatsiooni hoidmine uue oskuse harjutamisel. Oskuse õppimine 
eeldab tihti palju kordamist. Seni, kuni inimene alles omandab uut tegevusviisi, pa-
kub see talle ka huvi. Edasine kordamine aga muutub sageli igavaks ning sõltuvalt 
harjutatavast toimingust võib see olla ka väsitav. Kuidas õppijate huvi sellises olukor-
ras säilitada? Üks võimalus on tõsta ülesande keerukust või raskusastet. Näiteks võib 
esmase kordamise eesmärgiks olla tehniliselt õige soorituse omandamine. Edasisel 
kordamisel võidakse aga eesmärgiks seada sama tegevuse sooritamine piiratud aja 
jooksul. Niisuguse võtte kasutamine on üsna levinud näiteks relvakäsitsemise har-
jutamisel. Harjutatava oskuse sooritamise keerukust võib tõsta, sidudes selle varem 
omandatud oskustega. Näiteks sihtimise ja päästikule vajutamise harjutuse käigus 
võib lisada nõude valida iga soorituse järel uus sihtimärk, kontrollida laskeasendit 
ning seejärel sihtida ja vajutada päästikule.

Üks levinud võtteid on ka drillimeetodi täiendamine võistlusega. Võistlus motivee-
rib osalejaid sooritama õpitavat oskust võimalikult hästi. Võistluse korraldamisel 
tuleb tähelepanu pöörata kahele asjaolule:

• eelnevalt peavad kõik õpilased olema õpitava tegevuse rahuldaval tasemel soorita-
nud – õppijatele on oluline kogeda, et neil on võistlemiseks võrdsed tingimused;

• instruktor peab määratlema täpsed nõuded võistluse käigus tegutsemiseks 
ning tulemuste mõõtmiseks. Täpseid nõudeid on vaja selleks, et õppijad kasu-
taksid võistluse käigus ainult õiget sooritusviisi, ning selleks, et kiirustades ja 
lohakalt tegutsedes ei rikutaks kasutatavaid vahendeid. 
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Võistluse tulemused peaksid olema võimalikult lihtsalt fi kseeritavad ning õppija-
tele tuleks need kohe teada anda.

8.2.1.2. Uute meeskondlike (kollektiivsete) oskuste õpetamine
Sõjaväelise väljaõppe keskmes on meeskondlikud oskused. Õpetatakse: 
• koostööd sama tegevuse sooritamisel. Tüüpilise näitena võib siin tuua relva-

meeskondade koostöö relvasüsteemi kasutamisel;
• inimestevahelist kooskõlastatud tegevust. Õppijad õpivad oma tegevuses ar-

vestama teiste isikute või üksuste tegevust. Nii peab jao liige tulistades, roo-
mates ja söösthüppeid tehes arvestama nii teiste jao liikmete tegevusega kui 
kogu üksuse lahinguülesandega.

Ka selliste oskuste kujundamisel lähtutakse drillimeetodist. Kõigepealt antakse üle-
vaade tegevuse eesmärkidest ja terviksooritusest, seejärel harjutatakse õpitava tege-
vuse erinevaid etappe ning lõpuks harjutatakse terviksooritust. Instruktoril võib siin 
tekkida raskusi vajaliku soorituse demonstreerimisega, kuna selleks oleks vaja teist 
väljaõppinud üksust. Teisalt võib rühmasuuruse üksuse tegevus toimuda tervikliku 
ülevaate saamiseks liiga suurel territooriumil. Järgnevalt on kirjeldatud mõningaid 
lihtsaid võtteid, mille abil selliseid olukordi lahendada.

Koostööoskused sama tegevuse sooritamiseks. Siia valdkonda kuuluvad 
harjutused, mille käigus on vaja õpetada sõduritele erinevaid oskusi, mida nad pea-
vad kasutama samaaegselt ja koos. Näiteks võib siinkohal tuua miinipildujameeskon-
nale miinipilduja ülespaneku ja lahtivõtmise õpetamise. Tavaliselt saab lahingupaari 
koostööoskusi õpetada ka eelmises alapeatükis käsitletud viisil (nt tankitõrjegranaa-
diheitja käsitsemist). Tegevuse demonstreerimisel peab instruktoril olema abiline. 
Suuremate gruppide õpetamist võib olla otstarbekas korraldada mõnevõrra teisiti. 
Järgnevalt on esitatud üks võimalik lahendus.

• Instruktor tutvustab õppetöö eesmärki ja oodatavaid õpitulemusi.
• Instruktor selgitab tegevust, määrab õppijatele ülesanded ning jaotab vastava 

varustuse ja vahendid.
• Instruktor tutvustab õppijatele õpitavat tegevust: selgitab järjestuses esimese 

osategevuse ja/või näitab selle ette ning laseb vastavat ülesannet täitval õpila-
sel selle sooritada. Seejärel selgitab ja/või näitab järgmist toimingut ja laseb 
selle taas vastavat ülesannet täitval õppijal sooritada. Niimoodi läbitakse kogu 
õpitav meeskondlik tegevus.

• Instruktor laseb grupil sooritada tegevust vastavalt käsklustele etappide kau-
pa: iga etapp on vastavat ülesannet täitva(te) õppija(te) sooritus. Instruktor 
vaatleb ja parandab vigu.

• Instruktor laseb meeskonnal sooritada tegevuse tervikuna. Terviklikku tege-
vust korratakse. Harjutatakse nii palju, kui aeg võimaldab.

8. Õppetöö vormid
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NÄIDE. Miinipilduja käsitsemise harjutus
• Harjutuse alguses kirjeldab instruktor õppetöö eesmärki ja sisu ning oodatavaid 

õpitulemusi.
• Instruktor selgitab õppijatele nende erinevaid ülesandeid. Ta määrab, kes on miini-

pildujameeskonna ülem, sihtur, abisihtur, laadur jne. Instruktor nimetab ja selgitab 
erinevate isikute ülesandeid tegevuse sooritamisel. Enne või pärast seda etappi võib 
jaotada vajalikud vahendid: meeskonnaülemale antakse käsibussool ja sihtimisv-
aiad, abisihturile harkjalg-lafett, laadurile tugiplaat jne.

• Instruktor näitab ette ja selgitab esimese tegevuse osa ning laseb ülesannet täitval 
õpilasel tegevuse sooritada: nt laadur paigaldab tugiplaadi. Instruktor vaatleb soo-
ritust ja vajadusel parandab.

• Seejärel demonstreerib või juhendab instruktor järgmise õppija tegevust ja laseb 
selle sooritada: nt abisihtur ühendab relvaraua tugiplaadiga. Nii jätkatakse, kuni 
kogu meeskond on tegevuse sooritanud.

• Järgnevalt harjutatakse tegevust üksikute etappidena. Instruktor käsib paigaldada 
tugiplaadi ja laadur täidab ülesande. Instruktor käsib kinnitada raua ning abisihtur 
ühendab raua tugiplaadiga. Instruktor käsib paigaldada harkjalg-lafeti ja ühendada 
selle rauaga, mispeale sihtur asetab harkjalg-lafeti kohale ning koos abisihturiga 
kinnitab raua lafetile. Instruktor vaatleb ja parandab vigu. Tegevuse harjutamist 
etappidena jätkatakse, kuni meeskonna liikmed suudavad täita oma osaülesandeid 
veatult.

• Harjutuse viimase osana harjutab meeskond terviklikku tegevust. Näiteks: vastavalt 
instruktori korraldusele paneb meeskond miinipilduja üles. Harjutamist jätkatakse 
nii kaua, kuni aeg võimaldab. 

Sageli on eesmärk õpetada kõigile meeskonnaliikmetele ka teiste meeskonnaliikme-
te oskusi. Sellisel juhul vahetatakse pärast oma ülesandele vastavate oskuste edukat 
sooritamist õppijate rolle. Näiteks sihtur määratakse meeskonnaülemaks, abisihtur 
sihturiks jne. Seejärel sooritatakse harjutus uuesti.

Iga õpetatava meeskonna kohta on üldjuhul vaja ühte instruktorit. Sageli tuleb 
koolitada sama harjutuse käigus mitut meeskonda. Seetõttu peaks harjutuse läbivii-
mise eest vastutav instruktor kaasama piisaval hulgal abiinstruktoreid.

Mitme meeskonna samaaegsel harjutamisel võib õpitavat tegevust tutvustada nõn-
da, et instruktor selgitab tegevuse etappe ja laseb tegevuste osi sooritada ainult ühel 
meeskonnal. Teised meeskonnad vaatavad samal ajal pealt. Seejärel liiguvad kõik mees-
konnad oma õppekohtadele ja harjutamine jätkub abiinstruktorite juhendamisel. Ühe 
meeskonnaga läbiviidud tegevus on teistele meeskondadele demonstratsiooniks. 

Vaadeldavat tüüpi harjutustel on head võimalused täiendada drillimeetodit võist-
lusega, nii et erinevad harjutavad meeskonnad saavad omavahel võistelda.

Kooskõlastatud tegevuse õpetamine. Sellist tüüpi harjutuste õppeteemad ei 
eelda üldjuhul mitte uute individuaalsete oskuste õppimist, vaid varem omandatud 
erinevate oskuste kasutamist lähtuvalt sooritatavast operatsioonist. Õppija peab jõud-
ma õppetöö käigus arusaamisele üksuse tegevusest ja selle eesmärkidest ning arvesta-
ma neid individuaalses tegevuses. Sageli, nt taktikaharjutustel, tuleb harjutuse käigus 
või eelnevas õppetöös õpetada osalejatele ka täiendavaid mõisteid (nt mis on tiibami-
ne, lähteala) ja reegleid või põhimõtteid (nt tuletoetuse kasutamine üksuse edasiliiku-
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misel, tulealade ristamine). Seda on vaja üksuse kui terviku tegevuste mõtestamiseks 
ja iga õpilase rolli selgitamiseks. 

Kooskõlastatud tegevuste õpetamist raskendab asjaolu, et tihti puudub võimalus 
demonstreerida õppijatele õiget tegevusviisi vahetult. Samuti võib õpitav tegevusviis 
nõuda üksuse paiknemist niivõrd suurel alal, et puudub kontakt instruktori ja õppi-
jate vahel. Sageli demonstreeritakse sellistel harjutustel õpetatavat tegevust abivahen-
deid kasutades, nt selgitatakse jagude manöövreid plakati või maastikumudeli abil. 
Selleks et tagada tegevuse õppimise ajal kontakt instruktori ja õppijate vahel, toimub 
esmane harjutamine lühendatud vahemaadega. Näiteks sõdurite vahemaaks rühmi-
tuses võib määrata 1 m. 

Ka kooskõlastatud tegevuse õpetamisel kasutatakse drillimeetodi põhimõtet. Järg-
nevalt on esitatud kooskõlastatud tegevust õpetava harjutuse ülesehitus.

• Instruktor selgitab õppetöö eesmärke ja sisu ning oodatavaid õpitulemusi.
• Instruktor selgitab õpitavaid tegevusi kaasaskantava tahvli, plakati või maasti-

kumudeli abil. Selgitatakse üldist tegevuspõhimõtet, sõdurite/allüksuste üles-
andeid ja tegevusi ning kasutatavaid käsklusi. Sealjuures võib korrata varem 
õpitud mõisteid ja reegleid nt õppijate küsitlemise teel.

• Instruktor määrab sõdurite või allüksuste paiknemiskohad lühendatud vahe-
maadega, selgitab tegevusi, mida sõdurid või üksused peavad sooritama.

• Instruktor viib läbi õpitavate tegevuste etapiviisilise harjutamise. Harjuta-
misel kasutatakse lühendatud vahemaid. Sõdurite, allüksuste või allüksuste 
osade tegevus toimub instruktori vastavate korralduste järgi. Instruktor (ja 
abiinstruktorid) jälgivad õppijate tegevust ja teevad vajadusel parandusi.

• Kui sõdurid/allüksused täidavad õpitavaid osaülesandeid eksimatult, viib 
instruktor läbi terviktegevuse harjutamise lühendatud vahemaadega. Instruk-
tor ja abiinstruktorid jälgivad õppijaid ning vajadusel parandavad vigu.

• Järgnevalt korratakse terviktegevuse sooritamist realistlike vahemaadega – sõdu-
ritele ja allüksustele määratakse uued paiknemiskohad. Erinevate allüksuste juu-
res on abiinstruktorid, kes jälgivad allüksuse tegevust, vajadusel parandavad vigu 
ja juhendavad õppijaid. Harjutamist jätkatakse nii kaua, kuni aeg võimaldab. 

NÄIDE. Rühma kaitselahingu positsioonide ja vastavate 
manöövrite sooritamise harjutus

Harjutuse alguses selgitab instruktor õppetöö eesmärki ja sisu ning selgitab ooda-
tavaid õpitulemusi. Harjutuse teema on rühma kaitselahingus varu- ja vahetusposit-
sioonidele asumine. Harjutuse käigus peavad jaod õppima varu- ja vahetuspositsiooni-
dele siirdumist vastavalt käsklustele. 

Instruktor kirjeldab õppeteema esimest osa: selgitab ja demonstreerib allüksuste 
paiknemist põhipositsioonidel ja liikumist varupositsioonidele. Abivahendina kasutab 
ta kaasaskantavat tahvlit. Instruktor kordab küsitlemisega mõisteid kaitselahing, posit-
sioon, varu- ja vahetuspositsioon ning tuleala.

Instruktor selgitab jaoülemate, jagude ja pooljagude ülesandeid positsioonide vaheta-
misel ning seda, kuidas jaod lahkuvad põhipositsioonilt ja liiguvad varupositsioonile. Inst-
ruktor selgitab positsioonidele nimede andmist ja positsioonide vahetamise käsklusi.
Instruktor viib tegevuse läbi etapiviisiliselt ja lühendatud vahemaadega: 

8. Õppetöö vormid
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a. Instruktor määrab jagudele harjutamiseks paik-
nemiskohad. Sõdurite vahed on sealjuures lü-
hendatud (~ 1 m). Instruktor paigutab jaod põhi-
positsioonidele ja annab jagude positsioonidele 
nimed: «2. jao positsioon on siin – jaoülem tuleb 
siia…, kuulipilduja lahingupaar tema kõrvale… 
Positsiooni nimi on «Karu 2».» Kuna eesmär-
giks on õpetada koostööpõhimõtteid, siis muid 
toiminguid instruktor õppijatel teha ei lase (nt  
laskepositsiooni valik, positsiooni ettevalmista-
mine jms).

b. Instruktor määrab jagudele varupositsioonide 
asukohad ja nimed: «3. jao positsioon on siin 

– jaoülem on jälle keskel…, temast paremale tu-
leb… Varupositsiooni nimeks on «Varu 3».»

c. Kui vajalikud paiknemiskohad on määratud ja 
liikumised selgitatud, toimub harjutamine inst-
ruktori korralduste järgi, harjutatakse ümber-
paiknemist põhipositsioonilt varupositsioonile. 
Instruktor või harjutav üksuse ülem (nt aspirant) 
annab vajalikud korraldused: «1. jagu – «Varu 
1»!, 3. jagu – «Karu 3».» Instruktor jälgib õppi-
jaid ja annab vajadusel täiendavaid juhiseid. Har-
jutamist jätkatakse nii kaua, kuni kõik üksused 
sooritavad vajalikud tegevused käskluste peale 
veatult.

  Järgnevalt viib instruktor läbi harjutamise rea-
listlike vahemaadega. Jagudele määratakse põhi- 
ja varupositsioonid, arvestades jagude ja sõdurite 
tegelikke paiknemiskohti ning vahemaid. Seejärel 
harjutatakse vastavalt instruktori või harjutava 
ülema käsklustele.

Joonis 8. Kooskõlastatud tegevuse õpetamine: (1) tegevusmudeli ja põhimõtete tutvustamine, (2) lühendatud 
vahedega ja instruktori juhiste alusel paiknemise ja liikumiste õppimine, (3) lühendatud vahedega 
tegevuse drillimine. Alles pärast sellist ettevalmistust saab asuda tegevust harjutama realistlikke 
vahemaid ja varjavat maastikku kasutades. 

Üksuse tegevuse viimisel õigetele vahemaadele on vaja säilitada kontroll üksuste 
tegevuse üle. Üheks levinud võtteks on kasutada erinevate allüksuste juures abiinst-
ruktoreid kontrollijatena. Õigete vahemaadega harjutades võidakse õpitava tegevuse 
sooritamisel lasta õppijatel kasutada varem õpitud oskusi (selle näite puhul jaoülema-
poolne jao rühmitamine, laskepositsiooni valik jms). Harjutamist korratakse, kuni 
kõik allüksused sooritavad tegevust tervikuna veatult ja nõutud kiirusega.

Kui õppeteema käsitleb mitmeid osategevusi, siis pärast esimese toimingu harju-
tamist kogutakse üksus kokku ning toimub uus tsükkel järgmise tegevuse õpetami-
seks. Selles näites instruktor

1.

2.

3.
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• selgitab maastikumaketi, plakati või kaasaskantava tahvli abil vahetusposit-
sioonide kasutamise otstarvet ning vahetuspositsioonide ja nende tulealade 
paiknemist põhi- ja varupositsioonide suhtes;

• selgitab vahetuspositsioonidele asumise viisi ja kasutatavaid käsklusi;
• viib läbi etapiviisilise ja lühendatud vahemaadega harjutamise;
• viib läbi realistlike vahemaadega harjutamise.

Kui harjutuse käigus õpetatakse mitmeid omavahel seotud tegevusi, on soovitatav 
harjutuse lõpus harjutada neid oskusi samaaegselt. Konkreetse näite puhul võiks 
rühma uuesti rühmitada, määrata nii varu- kui ka vahetuspositsioonid ning harjuta-
da jagude erinevaid ümberpaiknemisi. 

Nõuded õppekohale. Üksuste tegevusega seotud harjutused eeldavad piisava maa-
ala olemasolu, mis võimaldaks harjutada nii lühendatud kui ka realistlike vahemaa-
dega. Instruktor peab maa-ala valima vastavalt harjutuse eesmärgile. Kui käsitletava 
teema siht on õpetada maastiku eripäradest lähtuma, tuleks anda üksusele võimalus 
tegutseda erinevatel maastikel. Ühes ja samas kohas sama tegevuse kordamine võib 
takistada oluliste oskuste harjutamist, nt harjutavatel ülematel olukorra ja maastiku 
analüüsi tegemist, sõduritel hea laskepositsiooni valikut vms.

Üksuste õpetamisel on oluline jälgida, et instruktori ja õppijate vahel säiliks kon-
takt. Kooskõlastatud tegevuste õpetamisel on soovitatav kasutada lagedat ala vähe-
malt lühendatud vahemaadega harjutamise vältel. Instruktoril peab olema võimalus 
õppijaid kontrollida ja võimalikke vigu parandada. Kui õppijad on aru saanud tege-
vuse iseloomust ja suudavad vajalikke tegevusi korrata, võib üksuse viia näiteks met-
samaastikule. Siiski on soovitatav kasutada hõredamat ja vähese alusmetsaga metsa-
ala, kus säilib hea nähtavus.

Õppijate paigutamine ja tegevuse kontroll. Harjutuse alguses õpitavat tege-
vust tutvustades on võimalik paigutada õppijad avatud ruutu või poolkaarde: sellisel 
viisil saab ka nt rühmasuurune üksus jälgida instruktorit ning tema poolt kasutata-
vaid jooniseid vms.

Üksuse õpetamisel järgitakse allüksuste ja sõdurite realistlikku paigutust. Kuigi 
lühendatud vahemaadega harjutamisel saab instruktor ise anda vajalikud juhised ja 
käsklused, ei ole tal alati võimalik kontrollida kõigi sõdurite tegevust. Eriti keeru-
line on olukord siis, kui on vaja anda lisajuhiseid eri allüksuste liikmetele. Seetõttu 
on soovitatav kasutada piisaval hulgal abiinstruktoreid. Abiinstruktoriteks sobivad 
lisaks kaadrikaitseväelastele ka seda teemat juba õppinud nooremallohvitserid ja as-
pirandid. Nemad jälgivad püstitatud ülesannete täitmist ning eksimuste korral ju-
hendavad õppijat.

Kui realistlike vahemaadega harjutatakse olukorras, kus allüksuste vahel otsest 
kontakti ei ole, peab iga allüksuse juures olema veel üks abiinstruktor.

8. Õppetöö vormid
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NÄIDIS 3. Õpetava harjutuse jaoks koostatud plaankonspekt.

KINNITAN
……………………….

ees- ja perekonnanimi
auaste
allüksuse ülem

.... . ......………200… a

VÄLJAÕPPETUNNI PLAANKONSPEKT

Põhiväeliik, väeosa/asutus          

Õppekursus SBK

Õppeaine Relvaõpe

Teema Galil ARi osaline lahtivõtmine, kokkupanemine ja puhastamine

Väljaõppetunni eesmärk Tunni lõppedes oskab õppur Galil AR-i osaliselt lahti võtta ja kokku panna, puhastada ja kasutada 
relvapuhastusvahendeid:

• käskluse peale «Relv lahti võtta!» teeb õppur toolil istudes kontroll-lasu ning võtab relva 
 iseseisvalt ja tehniliselt õigesti osaliselt lahti, asetades relvaosad telkmantlile;
• käskluse peale paneb õppur relva iseseisvalt ja tehniliselt õigesti kokku, kontrollib 
 kontroll-lasuga relvamehhanismi tööd;
• nimetab relva puhastamise põhimõtted;
• selgitab erinevate puhastamisvahendite otstarvet;
• demonstreerib rauapuhastusnööri kasutamist.

Tunni toimumise aeg 11.10.03 kell 10:00–12:00

Tunni toimumise koht Suur õppeklass – 29 tooli (lauad on klassist välja viidud)

Õppurid 1. komp/2. JVR, 28 ajateenijat

Õppevahendid Paljundatud relvapuhastamise meelespea (1 A4 leht) – 28 tk

Varustus Galil AR + 1 salv – 29 tk, puhastusvahendid ja relvaõli pudel – 29 kompl, rakmed – 29 kompl,  
telkmantel – 29 tk, relvaõli purk – 1 tk, riie puhastamiseks. Õpilastel on kaasas märkmikud ja 
kirjutusvahendid.

Ohutusnõuded Tunni alguses ja lõpus kontrollitakse relvi

Ettevalmistused* 1. Puhastusvahendite komplektide kontrollimine, õli ja puhastuslappide väljavõtmine relvaruumist 
koos relvurohvitseriga – 10.10.03 kell 16:30.
2. Relvade ja varustuse väljavõtmine relvaruumist – 11.10.03 kell 09:30 (rühmavanem).
3. Klassiruumi ettevalmistamine (laudade väljaviimine, toolide paigutamine) – 11.10.03 kell 
09:30 (läbiviija ja 4 ajateenijat).

Viited Instruktori käsiraamat, Galil ARi 2. tund (KVÜÕA, Tartu 2002)

Tunni kava Harjutuse alustamine                                                      
Relva osaline lahtivõtmine ja kokkupanemine
Vaheaeg
Relvapuhastamisvahendid ja põhimõtted
Relvapuhastamistehnika
Kontroll ja tunni lõpetamine                                         
Kokku:

  10 min
  35 min
  10 min
  10 min
  15 min
  15 min
100 min

* Ettevalmistusi plaankonspekti esilehel kirjeldada ei ole kohustuslik. Siiski on soovitav välja tuua olulisemad etteval-
mistustega seotud tegevused. Tähelepanu pööratakse eriti neile toimingutele, mis peavad olema kooskõlastatud teiste 
instruktorite, üksuse ülema või tagalateenistusega.

8.2. Harjutused



124

Õppeküsimused ja nende sisu Õpetamisviis

1. Alustamine (10 min)
• kohaloleku kontroll
• varustuse kontroll
• relvade kontroll

• tunni eesmärk ja ülesehitus
• eelmise tunni teema kordamine:
  relva omadused, osade nimetused, millal tehakse relvakontroll?

– Määran õpilastele kohad, käsin paigutada telkmantlid ja 
 relvad.

– Viin läbi relvade kontrolli. Õpilased istuvad oma kohtadele.
– Selgitan tunni eesmärki ja tunni läbiviimise etappe.
– Esitan õpilastele eelmise tunni kohta pisteliselt küsimusi.

2. Relva osaline lahtivõtmine ja kokkupanemine (35 min) Demonstratsioon
• näitan tegevusetapid ette ja selgitan neid, õpilased teevad 
 etapid minuga kaasa.
Etapiviisiline harjutamine
• õpilased harjutavad relva kokkupanekut ja lahtivõtmist 
 etappidena käskluste järgi;
• õppijad harjutavad terviksooritust.
Relvad jäetakse lahtivõetuna telkmantlitele.

   Vaheaeg (10 min)

3. Relvapuhastusvahendid ja -põhimõtted (10 min)
• puhastamise vajalikkus
• puhastusvahendite komplekt
 • vahendite nimetused ja kasutamine
• teised abivahendid
 • erinevad riidematerjalid
 • puhastusõlid
 • teised vahendid (harjad jms)

Vestlus (õpilased istuvad oma kohtadel) 
• Miks on relva puhastamine oluline?
• Millal on vaja relva puhastada?

Näitan ja nimetan abivahendeid ning selgitan nende 
kasutamist, õpilased vaatavad oma komplektis olevaid 
vahendeid, kirjutavad üles vahendite nimetused.
Selgitan erinevate riidematerjalide kasutamist relva õlitamisel, 
puhastamisel ja kuivatamisel. Tutvustan erinevate õlide 
kasutamist (õlid relva puhastamiseks ja säilitamiseks). 
Õppijatele jagatakse puhastuslapid ja õli.

4. Relvapuhastamistehnika (20 min)
Igapäevane puhastamine:
• relva kuivatamine
• prügi ja tolmu eelmaldamine
• pindade puhastamine õliga
• vintraua puhastamine
• mehaaniliste vigastuste kontroll

Puhastamine ebasoodsates tingimustes
• niisketes tingimustes
• külmas
Salvede puhastamine

Selgitan ja demonstreerin relva puhastamist. Õpilased jälgivad 
oma kohtadelt.

Demonstreerin ja selgitan puhastusnööri kasutamist,
õpilased teevad järele.
Esitan teema kohta küsimusi. Käsin relvad kokku panna. 
Selgitan puhastamispõhimõtteid erinevates tingimustes. 
Õpilased teevad märkmeid.
Selgitan salvede puhastamise vajalikkust. Demonstreerin ja 
selgitan salve lahtivõtmist, puhastamist ja kokkupanemist. 
Õpilased teevad soorituse oma kohtadel kaasa.
Esitan käsitletud teemade kohta küsimusi.

5. Kontroll ja tunni lõpetamine (15 min)
Kontroll:
• Galil ARi osaline lahtivõtmine ja kokkupanemine

• Relva puhastamine

Kokkuvõte ja lõpetamine

Teatan õppijatele, et järgnevalt toimub tunnis õpitu kontroll, ja 
selgitan kontrolli läbiviimist.
• Käskluse peale võtavad õppijad relva osaliselt lahti ja panevad 
 kokku. Kui esineb puudusi, siis juhin sellele tähelepanu ja 
 lasen õpilastel sooritust korrata.
• Käskluse peale võetakse relv osaliselt lahti. Õpilased demonstree-
 rivad puhastusnööri kasutamist vintraua puhastamisel.
• Esitan küsimusi õpitu kohta:
 • puhastusvahendite nimetused ja otstarve,
 • relvapuhastamisetapid,
 • relva puhastamine erinevates tingimustes.
Käsin relvad kokku panna. Kontrollin relvi ja relvasalvi.
Teatan õpitulemused, jaotan relva puhastamise meelespead. 
Nimetan järgneva tunni teema ja käsin relvad rühmavanema 
juhtimisel tagastada relvaruumi.

8. Õppetöö vormid
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8.2.2. Kinnistavad harjutused – omandatud oskuste harjutamine 

Uute oskuste omandamisele suunatud harjutused ei taga õpitud oskuste pikaajalist 
säilimist. Samuti ei seosta sellise suunitlusega harjutused enamasti õpitut erineva-
te tingimuste ja teiste oskustega. Selleks et õpitu kinnistuks ning oleks edaspidi eri-
nevates olukordades rakendatav, on nende samade oskuste harjutamist vaja jätkata 
hilisemas õppetöös. Juba omandatud oskuste harjutamine on möödapääsmatu osa 
sõjaväelisest väljaõppest.

 
8.2.2.1. Omandatud oskuste kordamisele suunatud harjutused 
Mitmeid individuaalseid ja meeskondlikke oskusi tuleb lahingutingimustes kasutada 
kiiresti ja eksimatult. Sõdurid peavad oskama oma ülesannet täita automaatselt, pike-
malt arutlemata. Seetõttu korratakse mitmeid põhitegevusi järjekindlalt, tüüpiliseks 
näiteks võib tuua relvakäsitsemise ja laskmisega seotud oskused, reageerimise vastase 
tulele jms. Inimesed tüdinevad kestvatest järjestikustest kordamistest. Pikemaajalist 
meenutamisvõimet kujundavad pigem mitmed erinevad ja kestuselt lühemad korda-
mised. Selliselt võiks korraldada harjutusi eriti reservüksuste väljaõppel. Omandatud 
oskuse harjutamisel võiks õppetöö üles ehitada järgmiselt.

• Instruktor tutvustab õppetöö eesmärki ja kirjeldab oodatavaid õpitulemusi.
• Instruktor suunab õppijad meenutama harjutatavat tegevust; selleks 

1) esitab ta õppijatele küsimusi harjutatava tegevusega seotud mõistete, 
reeglite ja tegevusetappide kohta;

2) üks õppija esitab demonstratsiooni koos endapoolsete või instruktori/
kaasõppijate selgitustega;

3) kogu grupil lastakse sooritada tegevus. (Kui ilmneb puudusi ja õppijad 
ei suuda õpitavat veel õigesti meenutada, siis kordab instruktor tegevu-
setapid üle, vajadusel demonstreerib tegevust ja laseb grupil tegevuse 
osade kaupa läbi proovida.)

• Järgnevalt harjutatakse tegevust nii kaua, kui aeg võimaldab.

Omandatud oskuse harjutamise käigus tõstetakse soorituse kvaliteedinõudeid, nt 
vähendatakse tegevuse sooritamise aega. Harjutuse osa võib olla harjutatava tegevuse 
sooritamine koos mõne teise õpitud tegevusega. 

Oskuste kinnistamiseks tuleb harjutada oluliselt erinevates tingimustes, nagu eri-
neval maastikul (nt metsa- ja avamaastik), lähtudes erinevast taktikalisest olukorrast, 
erinevatel kellaaegadel (nt tegevus pimedal ajal) ja aastaaegadel (tegevus suvel ja talvel). 

Harjutamise ajal pööratakse järk-järgult tähelepanu tegevuse taustaks oleva olu-
korra üha mitmekülgsemale kirjeldamisele ja imiteerimisele (vt ptk 11). Sama tegevu-
se üha uuesti kordamine muutub õpilastele kiiresti igavaks. Vahelduvad tingimused 
ja kasvavad nõuded aitavad säilitada õppijate huvi. Hästi mõjub õppijatega mees-
kondlike või individuaalsete võistluste korraldamine. 

8.2. Harjutused
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8.2.2.2. Omandatud oskuste harjutamine vastavalt ülesandele ja olukorrale 
Lisaks õpitud oskuste kinnistamisele on vaja arendada õppijate võimet kasutada neid 
oskusi vastavalt etteantud olukorrale. Selliste harjutuste eesmärk on soodustada 
õpitu üldistamist ning ülekandmist uutele situatsioonidele, seetõttu lähtutakse situat-
sioonimeetodist. Harjutuse ülesehitus on alljärgnev.

1. Harjutuse alguses selgitab instruktor harjutuse eesmärki ja annab seejärel va-
jaliku lähteinformatsiooni, kirjeldades

• lähteolukorda, 
• ülesannet, 
• piiranguid ülesande täitmisel.

2. Õppijad otsustavad ise, kuidas nad ülesande täidavad. Kui instruktor ei ole 
kindel, kas õppijad suudavad ülesannet sobival viisil täita, on soovitatav enne 
vahetu tegevuse algust õppijatelt küsida, kuidas nad kavatsevad tegutseda. Va-
jadusel saab instruktor (a) anda täiendavaid juhiseid või (b) suunata õppijad 
uuesti olukorda ja ülesannet analüüsima, et leida parem lahedus. Sellist eel-
kontrolli võtet kasutatakse sageli ka olukordades, kus õppija vale lahendus 
võib seada ohtu harjutuse või teiste õppijate (allüksuste) tegevuse õnnestumi-
se. Õppijaid saab suunata valima õiget tegutsemisviisi, andes neile vajadusel 
lisainformatsiooni olukorra või tegevuse sooritamise tingimuste kohta või 
korrates ülesande neid tingimusi, millele õppijad ei ole tähelepanu pööranud.

3. Õppijad täidavad püstitatud ülesande. Individuaalsete oskuste vead paranda-
takse tavaliselt kohe. Üksuste tegevuses ilmnevaid puudujääke parandatakse 
enamasti pärast selle tegevusetapi lõppu. Oluliste vigade ilmnemisel lastakse 
tegevusetappi korrata.

8.2.2.3. Ülesandest ja olukorrast lähtuv harjutamine
Õppetöö selles etapis on eesmärgiks kindla(te) õpitud oskus(t)e iseseisev kasutamine 
esialgsest õppesituatsioonist erinevas olukorras. Erinevus eelmisest kordamisele 
suunatud harjutustüübist seisneb selles, et tegevus lähtub püstitatud ülesandest ja olu-
korrast (tabel 3). 

8. Õppetöö vormid
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Tabel 3. Ülesande püstitamine omandatud oskuste kordamisel ja olukorrast lähtuva tegevuse harjutamisel

ÕPPIJATELE PÜSTITATAV ÜLESANNE

(1) omandatud oskuste kordamisel (2) olukorrast lähtuva tegevuse harjutamisel

«Meeskond liigub läbi metsa lagendiku serval olevale künkale ja 
valmistab ette tankitõrjekahuri positsiooni vastase soomukite 
hävitamiseks teisele poole lagendikku jääval teelõigul. Aega on 
teil… Tehke!»

Kahurimeeskond saab korralduse: «Tegutsete 2. JVR toetusena. 
Meeskond rajab positsiooni teest lääne poole ja siinpool teeristi. 
Vastast on oodata lähenemas mööda teed põhja suunast. 
Tankitõrjekahuri tuld peab saama kasutada teisel pool lagendikku 
paistval teelõigul. Teie ülesanne on valida ja ette valmistada 
kahuri positsioon.»

Meeskond harjutab varem õpitud oskuste kasutamist: 
transpordib kahuri positsioonile, valmistab positsiooni ette.

Meeskond valib sobiva positsiooni asukoha, valib sobiva 
liikumistee, transpordib kahuri positsioonile ja valmistab 
positsiooni ette.

Õppijatele antava ülesande keerukuse määravad varem õpitud ja harjutatud oskused 
ning eelnevad kogemused nende oskuste kasutamisel erinevates olukordades. Siingi 
tuleks järgida liikumist lihtsamalt keerulisemale. Harjutamist on soovitav alustada 
väiksema mahuga ülesannetest, mis ei eelda väga paljude õppetöös omandatud eri-
nevate oskuste rakendamist ning mille puhul õppijate iseseisev tegevus ei kesta väga 
pikka aega. 

Olukorra kirjeldamisel peab instruktor lähtuma realistlikest kriteeriumitest ja 
reeglitest (nt vastase tegevuse iseloom, relvade tule mõju, lahingutempo vms tunnus). 
Selleks et väheste kogemustega õppijatele oleks olukorra kirjeldus arusaadav, võib esi-
algu kasutada väiksemat arvu kirjeldatavaid parameetreid. Näiteks võib kirjeldada 
või imiteerida vastase soomustehnika ja jalaväe tegevust, kuid jätta välja miiniväljad, 
õhutoetuse jms. Järgmiste harjutuste käigus peaks nii püstitatavad ülesanded kui ka 
kirjeldatavad olukorrad muutuma järk-järgult mitmekülgsemaks ja keerukamaks. 
Näiteks kaasatakse olukorrakirjeldustes kõrgemate juhtimistasandite ülesanded, 
naaberüksuste ja erinevate relvaliikide tegevus, kirjeldatakse ja imiteeritakse mitme-
külgsemalt vastase tegevust (tuuakse sisse kaudtule, õhutõrje jms teemad).

8.2.2.4. Vigade parandamine ja õppijatele tagasiside andmine
Vigade parandamisel tuleb arvestada, et harjutusel osalejad on eelnevalt juba vajalik-
ke toiminguid õppinud ja harjutanud. See tähendab, et instruktor ei peaks vea ilm-
nemisel püüdma ise viga parandada. Otstarbekas on juhtida õppija tähelepanu esi-
nenud puudusele ja lasta tal endal viga parandada. Alles siis, kui õppija ei suuda viga 
määratleda või õiget käitumisviisi valida, annab instruktor juhiseid. Harjutamisel on 
tarvis kontrollida ka neid kasutatavaid oskusi, mis ei ole otseselt seotud harjutuse 
eesmärgiga. Näiteks varitsuse harjutamisel tuleb jälgida sõduri baasoskuste (relva-
kandmine, liikumisviiside kasutamine, maskeerimine) õiget kasutamist. 

8.2. Harjutused
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NÄIDIS 4. Kinnistava harjutuse läbiviimiseks koostatud plaankonspekt

KINNITAN
……………………….

ees- ja perekonnanimi
auaste
allüksuse ülem

.... . ......………200… a

VÄLJAÕPPETUNNI PLAANKONSPEKT

JVÕK Lahingumetsa-üksikjalaväepataljon

Õppekursus AÜK

Õppeaine Lahinguõpe

Teema Jao miiniväljale sattumine

Väljaõppetunni eesmärk Tulemus on rahuldav, kui jagu tegutseb miiniväljale sattudes jaoülema juhtimisel 
vastavalt õpitud drillidele. 

Tunni toimumise aeg 29.11.2004 kell 13:00 – 16:00

Tunni toimumise koht Niidu mets

Õppurid 1. JVJ/3. JVR/2. JVK (9 inimest)

Õppevahendid • Vahelduva maastikuga õpperada
• Vastase imitatsioon
• Miinivälja imitatsioonid
• Imitatsioonivahendid

Varustus Allüksuse varustus:
• lahinguvarustus, jao struktuurijärgne relvastus ja erivarustus, paukpadruniga 
 laskmise otsikud, raadiojaam Motorola
Instruktori varustus:
• lahinguvarustus, relv, paukpadruniga laskmise otsik, raadiojaam Motorola, 
 kirjutusvahend, märkmik
Vastast imiteeriva üksuse varustus:
• lahinguvarustus, relv (AK-47), paukpadruniga laskmise otsikud, raadiojaam 
 Motorola, riietus (Rootsi vorm), vene kiiver

Ohutusnõuded Ohutuse tagamisel lähtutakse ohutustehnika eeskirjadest OTE 1.1, OTE 1.2, OTE 1.3, 
OTE 1.5

Ettevalmistused • Õpperaja valimine ja ettevalmistamine
• Vastase imitatsiooniüksuse instrueerimine ja paigutamine
• Imiteeritud miinivälja rajamine
• Maastikumudelite rajamine algus- ja lõpp-punkti
• Ohutustehnika instruktaaži ettevalmistamine

Viited Väljaõppekeskuses koostatud õppematerjal «Üksuse tegevus miiniväljal»

Tunni kava I Alustamine
II Jao lahinguks ettevalmistamise protseduurid
III Õpperaja läbimine
IV Lõpetamine                                                                
KOKKU

  15 min
  30 min
105 min
  30 min
180 min

Lisad 1. Imitatsioonivahendite ja materjalide nimekiri
2. Õpperaja skeem

8. Õppetöö vormid
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Õppeküsimused ja nende sisu Õpetamisviis

1. Alustamine (15 min)
• kohaloleku kontroll
• relvade OT-kontroll ja OTE-instruktaaž

• tunni teema ja ülesehitus
• ajendi loomine

• eesmärk

(Jaos on 9 sõdurit)
Jagu on rivistatud. Kontrollin relvi (sh paukpadruni otsikuid), 
kordan selgituste ja küsimuste abil ohutusnõudeid, võtan 
allkirjad instrueerimise kohta.

• Nimetan harjutuse teema ja harjutuse läbiviimise etapid.
• Drillide valdamine on väga oluline, sest see mõjutab jao 
võitlusvõimet ja juhtimise tõhusust. Üks ohtlik olukord, kus 
drillide valdamine võib ära hoida suured kaotused, on jao 
sattumine miiniväljale – jao ühtne tegutsemine sellises 
olukorras võib päästa mitme jaoliikme elu.
• Jao sattumisel miiniväljale on üldeesmärgiks JÜ juhtimise 
harjutamine  ning vastavate jao-/sõduridrillide kinnistamine.

2. Jao lahinguks ettevalmistamise protseduurid (30 min)
RÜ käsk

– Lähteolukord: pärast edukat rünnakut on rühm julgestanud 
Kuusenõmme ala. Vastase motoriseeritud julgestuspost 
eemaldus põhja suunas. Side kompanii juhtimispunktiga 
puudub. Ettekannet toimunu kohta KÜ edastada ei saa.

– Ülesanne: Teie jao ülesanne on toimetada RÜ ettekanne 
kompanii juhtimispunkti.

– Teostus: sooritate jao patrulli antud liikumiskoridoris (näitan 
mudelil ja maastikul)

– Lahinguteenindus: laskemoonapunkt on RV juures (näitan 
koha). Tegevus haavatute puhul:

 kergelt haavatud – kohapealne esmaabi ja liigutakse edasi,
 raskelt haavatud – kohapealne esmaabi ja raadioettekanne 

RÜ-le, reservpatrull tuleb järele.
– Juhtimine ja side: RÜ asukoht, kasutatavad sidekanalid ja 

-distsipliin, parool ja lahingutunnus, kellade kontroll.

JÜ annab eelkorralduse ja viib läbi lahinguks ettevalmistumise 
protseduurid

– kohaloleku ja varustuse kontroll,
– relvastuse olemasolu ja korrasoleku kontroll,
– erivarustuse kontroll,
– laskemoona jaotuse ja paigutuse kontroll,
– sidekontroll RÜ-ga,
– TBK-vahendite olemasolu ja korrasoleku kontroll,
– sõdurite ja varustuse maskeeringu kontroll,
– käsk sõduritele rahuldada oma loomulikud vajadused enne 

liikuma hakkamist.

* Jagu harjutab JÜ juhtimisel eelseisvaks ülesandeks.
* JÜ kannab RÜ-le ette ettevalmistuste lõpetamisest.

Kõigi drillide harjutamine toimub situatsioonimeetodil
– Annan rühmaülemana maastikumudeli abil JÜ-le käsu 

rühmaülema ettekande edasitoimetamiseks ning eraldan 
jaole imitatsioonivahendid.

– Vaatlen JÜ ja jao tegevust. Juhul kui jaoülem jätab midagi 
tegemata, sekkun küsimusega.

Võtan ettekande rühmaülemana vastu.

3. Õpperaja läbimine (105 min)
Jaoülem annab vajalikud juhised, jao tegevus algab

1. drill – miinivälja avastamine
– Jagu peatub ja säilitab ringjulgestuse.
– JÜ käsib julgestatult liikuda tagasi sobivasse varjealasse. 
– JÜ osutab pooljaoülemale varjeala ja käsib seal ringkaitse 

sisse võtta.
– Varjealasse jõudmisel kontrollib JÜ koosseisu, seob miinivälja 

kaardiga ja teeb raadioettekande.

Miinivälja alal on maapind songitud, vedeleb pakenditükke ja 
traati, puude ümber on kleeplinti.
Jälgin jao ja JÜ tegevust. Vigade ilmnemisel juhin neile 
tähelepanu, kuid tegevust ei katkesta. Ohutustehnika 
eiramisel katkestan tegevuse ning lasen seda pärast 
juhendamist korrata.
Võtan JÜ raadioettekande vastu, katkestan tegevuse. Lasen 
sõduritel toimunut kirjeldada ja annan tegevuse kohta 
tagasiside.

8.2. Harjutused



130

Õppeküsimused ja nende sisu Õpetamisviis

2. drill – miiniväljale sattumine, tegevus haavatuga
Jagu jätkab liikumist määratud suunas JÜ juhtimisel.

– Jao esimene sõdur astub JV miinile.
– Jagu peatub, säilitades ringjulgestuse.
– JÜ nõuab ettekannet haavatu seisundi kohta ning käsib 

haavatule lähimal lahingupaaril puhastada tee haavatuni 
(lahingupaar asub tegutsema).

– JÜ käsib tagumisel pooljaol liikuda oma jälgi mööda tagasi 
sobivasse varjealasse ning moodustada seal ringkaitse 
(vajadusel juhendab haavatu evakueerimist või julgestamist).

– Varjealas kontrollib JÜ koosseisu, juhib eemaldumist, teeb 
peatuse haavatule esmaabi andmiseks.

– JÜ teeb raadioettekande RÜ-le.

Miiniväli: kombineeritud JV- ja TT-miinidest, hästimoondatud, 
suurust silma järgi hinnata ei saa,

– abiinstruktor initsieerib lõhkepaketi.

Jälgin jao ja JÜ tegevust. Vigade ilmnemisel juhin neile 
tähelepanu, tegevust ei katkestata. Ohutustehnika eiramisel 
peatan jao tegevuse ning lasen seda pärast juhendamist 
korrata.

Võtan JÜ raadioettekande vastu ning peatan tegevuse. 
Sõdurite kirjelduse ja minu tagasiside põhjal järgneb jao ja JÜ 
tegevuse arutelu.

3. drill – vastase poolt kontrollitavale miiniväljale 
sattumine

– Jao esimene sõdur astub miinile, vastane avab teiselt poolt 
miinivälja tule (~150 m).

– Jagu varjub ja avab vastutule.
– JÜ käsib heita suitsugranaadi ning haavatule lähimal 

lahingupaaril evakueerida haavatu. 
– Kannatanu evakueeritakse tuldud teed tagasi JÜ osutatud 

varjesse
– Jagu eemaldub «rullimise» teel varjealasse, kus võetakse 

ringkaitse
– JÜ kontrollib koosseisu, juhib jao ohtlikust piirkonnast välja, 

organiseerib ringkaitse ja haavatule esmaabi andmise.
– Pooljaoülem korraldab tasajagamise.
– JÜ seob miinivälja kaardiga, teeb raadioettekande RÜ-le 

(kontakt, kannatanu, miiniväli).

Vastast imiteeriv pooljagu võtab positsioonid sisse. Miiniväli 
on samasugune nagu eelmise drilli puhul. 
Käsin jaole tegevust jätkata. 
Abiinstruktor initsieerib lõhkepaketi, selle heli peale avab 
vastane tule

Jälgin jao ja JÜ tegevust. Vigade ilmnemisel juhin neile 
tähelepanu, kuid tegevust ei katkesta. OT eiramisel korral 
katkestan jao tegevuse, juhendan ja annan korralduse 
tegevust korrata.

– Võtan JÜ raadioettekande vastu, katkestan tegevuse. 
Lasen sõduritel toimunut kirjeldada ja lisan oma 
tähelepanekud JÜ ja jao tegevuse kohta.

4. Lõpetamine (30 min)
– Jaoliikmete küsimused ja arvamused harjutuse kohta
– Harjutuse kokkuvõte ja läbimäng maastikumudelil

– Relvade kontroll, laskemoona kokkukogumine, sõdurite 
ettekanded laskemoona ja imitatsioonivahendite 
mitteomamise kohta

– Varustuse kontroll
– Harjutusala koristamine 

– Kokkuvõte harjutusest

– Edasine tegevus

Vestlus
– Annan ülevaate kogu harjutusest ja ning tulemustest 

iga drilli harjutamise kohta eraldi. Annan selgitusi 
maastikumudeli abil. Juures on abiinstruktor ja vastase 
pooljao ülem. Nad esitavad oma tähelepanekud jao 
tegevuse kohta.

Padrunite kogumisel ja relvade kontrollil on abiks 
abiinstruktor.

– JÜ kontrollib jao lahinguvarustust ning relvade 
korrasolekut.

– Jagan jao gruppideks ning lasen harjutusalale jäänud 
prahi kokku koguda.

– Rõhutan veelkord jao drillide ja nende harjutamise 
tähtsust, annan üldise hinnangu jao tegevusele. Nimetan 
põhilised asjad, mis välja tulid ning mis vajavad veel 
harjutamist.

– Annan korraldused varustuse ja relvastuse hooldamiseks 
kasarmus.
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8.2.3. Rakendusharjutused – omandatud oskuste rakendamine 

Sõjaväelise väljaõppe eesmärk on valmistada üksused ette iseseisvaks ja edukaks te-
gevuseks lahingutingimustes. Selleks on vaja lasta nii igaühel üksikult kui ka üksustel 
harjutada võimalikult realistlikes situatsioonides iseseisvat tegutsemist, mille käigus 
õppijad rakendavad teadmisi ja oskusi, lähtudes olukorrast ja ülesandest. Pädevuste 
olukorrale vastava rakendamise harjutused (rakendusharjutused) viiakse läbi situat-
sioonimeetodil. Rakendusharjutuse ülesehitus on järgmine.

• Harjutuse alguses selgitab instruktor harjutuse eesmärki, läbiviimise põhi-
mõtteid ja oodatud õpitulemusi

• Osalevale üksusele kirjeldatakse üldist olukorda (vastase tungimine riigi terri-
tooriumile; vastase ja meie kaitseväe üldine tegevus; ülesanne, mille täitmise-
ga meie üksuse kõrgem juhtimistasand tegeleb). Selle kaudu luuakse kontekst 
edaspidi esitatavale taktikalisele olukorrale ja üksuse ülesandele.

• Seejärel kirjeldatakse harjutusel osalevale üksusele tegevuse aluseks olevat 
olukorda ja üksuse ülesannet. Sealjuures kasutatakse tavaliselt realistlikku kä-
suandmisprotseduuri. 

• Harjutav üksus täidab püstitatud ülesande, lähtudes saadud käsust ja valitsevast 
olukorrast. Instruktor vaatleb üksuse tegutsemist, märgib üles üksuse (ka nt üle-
ma, üksiku sõduri) edukalt sooritatud tegevused ja ilmnenud puudujäägid. 

• Kui harjutav üksus on täitnud ülesande, siis koondatakse üksus ja instruktor 
korraldab tegevuse analüüsi.

Näide
Lihtsa rakendusharjutuse teemaks on jaosuuruse üksusega patrullimine kompanii vas-
tutusala ühel tiival. Harjutava jao ülesandeks on patrullida määratud alal eesmärgiga 
avastada ja hävitada vastase vaatluspostid. Harjutuse võiks viia läbi järgmiselt.

• Instruktor selgitab harjutuse teemat ja eesmärki. Seejärel kordab ta ülesandega seotud 
teadmisi, esitades õppijatele küsimusi. Oluline on korrata paukpadrunite ja lõhkepa-
kettide kasutamisega seotud ohutusnõudeid ja valmistada relvad ette paukpadrunitega 
laskmiseks. Jao liikmed maskeerivad end.

• Instruktor, võttes endale rühmaülema rolli, kirjeldab jao liikmetele valitsevat olukorda 
ja annab patrullimiskäsu. Siis käsib ta jaoülemal täiendada laskemoonavarusid (pauk-
padrunid).

• Jaoülem koos jaoga kavandab tegevuse. Jaoülem annab alluvatele käsu ülesanne täita.
• Jagu liigub patrulli marsruudil, instruktor järgneb neile, jälgides jao tegevust.
• Jao eeljulgestus avastab mehitatud vaatluspunkti ja teatab sellest jaoülemale. Jaoülem 

teeb raadioettekande ja saab kinnituse vaatluspunkti rünnakuks. Jaoülem annab rün-
nakukäsu.

• Jagu sooritab rünnaku vaatluspostile. Vaatluspostil olev abiinstruktor imiteerib vaen-
last, tulistades pealetungiva jao suunas paukpadrunitega, seejärel eemaldub. Instruktor 
vaatleb jao tegevust.

• Jagu hõivab vaatlusposti, liigub edasi ja rühmitub ringkaitsesse. Jaoülem teeb raadio teel 
ettekande. Instruktor katkestab tegevuse ja annab jaoülemale käsu jagu kokku kutsuda.

• Instruktor korraldab tegevuse analüüsi.
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8.2.3.1. Olukord ja ülesanne
Rakendusharjutuste puhul tuleb jälgida, et osalejad oleksid varem põhjalikult oman-
danud vajalikud eelteadmised ja -oskused. Ülesande püstitus ja lavastatud olukord 
peavad võimaldama nii üksusel kui ka üksikvõitlejatel varem õpitut iseseisvalt ra-
kendada. Nii kasutatav ülesanne kui ka olukord peavad olema realistlikult üles ehi-
tatud ja komplekssed – kaasama kõik harjutatavale olukorrale omased taktikalised 
valdkonnad ja tegurid. Vastase tegevuse kirjeldamine ja imiteerimine peab järgima 
harjutusvastase taktikat ja relvastuse kasutamise võimalusi.

Rakendusharjutusel kasutatavad ülesanded jaotuvad lähteülesandeks ja järgüles-
anneteks. Lähteülesanne käsitleb üldist taktikalist olukorda ja sellele eelnenud sünd-
muste kirjeldust. Lähteülesande põhiosa on üksusele, allüksusele või meeskonnale 
antav käsk. Tavaliselt antakse käsk, imiteerides realistlikku käsuandmise olukorda. 
Enamasti imiteerib instruktor käsku andvat ülemat ise. Järgülesanded on ülesanded, 
mis püstitatakse üksuse tegutsemise käigus. Järgülesanded võivad olla 

• ülema käsud või korraldused, mille edastab ülem vahetult (nt rühmaülemat 
kehastav instruktor annab uue käsu harjutavale jaoülemale) või mis edasta-
takse sidevahendi kaudu (raadiojaam, telefon) ning 

• olukorrast tingitud ülesanded, mis kujundatakse vastase tegevuse imiteeri-
mise ja kirjeldamise kaudu (nt vastutegevusüksuse abil imiteeritakse varitsus 
jalgsirännakut teostavale rühmale; instruktor kirjeldab ühe sõduri haavata 
saamist lahingus). 

Järgülesannete abil suunatakse harjutava üksuse tegevust ning tagatakse eesmär-
giks seatud oskuste harjutamine vastavalt saadud käskudele ja olukorrale. 

8.2.3.2. Harjutamine
Ülesannet täidetakse sellistel harjutustel ainult õppijate valitud viisil. Tegevuse toi-
mumise ajal on instruktor ja abiinstruktorid tegevuse vaatlejad. Nad võivad sekkuda 
olukorra nende tunnuste kirjeldamisel, mida ei ole võimalik harjutusel teisiti imi-
teerida (nt üksuse kaotuste, vastase õhutoetuse kasutamise kirjeldamise, ülema uue 
korralduse jms puhul).

Harjutus toimub üksuse järjestikuse tegevusena ilma katkestusteta. Instruktor 
sekkub üksuse tegevusse ainult siis, kui on tekkimas ohtlik olukord või kui üksus 
kaldub selgelt ülesande täitmisest kõrvale. Instruktor võib teha õppijatele märkusi, 
märgates mõne konkreetse oskuse puudulikku sooritamist. Märkus tehakse sellele 
isikule kohe üldist tegevust katkestamata.

Sageli on harjutuse läbiviimisel vaja kasutada abiinstruktoreid. Sellisel juhul kes-
kendub instruktor üksuse ja allüksuste üldise tegevuse ning harjutava ülema tegevuse 
jälgimisele. Abiinstruktorid jälgivad allüksusi ja nendesse kuuluvate sõdurite tegevust.

8.2.3.3. Vastase imiteerimine
Vastase tegevuse imiteerimine peab olema võimalikult tõetruu. Samas peab instruk-
tor kinni pidama ohutusnõuetest. Harjutusel kasutatakse vastase imiteerimiseks sa-
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geli abiinstruktoreid või vastutegevusüksust. Võitluse imiteerimisel on olulisel kohal 
paukpadrunite, lõhkepakettide, õppemiinide jt sarnaste vahendite kasutamine rel-
vade ning muude võitlusvahendite paigutuse, müra ja mõju jäljendamiseks. Nende 
kasutamine võimaldab õppijal harjuda lahingumüraga, harjutada teadete edastamist 
piiratud kuuldavuse ja/või nähtavuse tingimustes, õppida määrama vastase ja oma 
üksuste asukohta laskmishelide järgi, õppida reageerima laskudele või plahvatustele 
(nt varjudes, sihtmärke otsides).

Rakendusharjutusel (nt üksuste paiknemiskohtade määramisel, tule avamisel jm) 
kasutatakse realistlikke vahemaasid.

8.2.3.4. Üksuse tegevuse suunamine
Rakendusharjutusel juhitakse harjutavat üksust lähteülesande ja järgülesannete 
abil. Ülesannete püstitamisel kasutatakse kõrgema juhtimistasandi käske, olukor-
dade kirjeldamist ning olukordade vahetut imiteerimist (nt vastutegevusüksuste ja 
imitatsioonivahendite kasutamine).

Ülesanded peavad suunama üksust või selle liikmeid sooritama tegevusi, mis vas-
tavad harjutuse eesmärgile. Ülesanded peavad olema omavahel loogiliselt seostatud, et 
anda õppijatele taktikalise olukorra kujunemisest ja muutumisest realistlik ülevaade. 

Harjutuse ettevalmistamisel koostatakse ülesande plaan, mis kirjeldab (a) ülema 
tegevust või imitatsiooni kasutamist, (b) selle kaudu esitatavat sündmust, (c) sündmust, 
mille korral ülesanne püstitatakse, või selle toimumisaega, (d) harjutava üksuse eeldata-
vat tegevust. Tavaliselt koostatakse plaan harjutuse stsenaariumi tabelina (vt tabel 4).

Näidis 5
Tabel 4. Harjutuse stsenaariumi ülesehituse näidis

HARJUTUSE STSENAARIUM

Jrk 
nr

Kasuta-
mine 
alates

Sündmus Kirjeldus Teostusviis, 
imitatsioonide 
kasutamine

Harjutava üksuse 
oodatud tegevus

Läbiviija Märkused

1 09:15 Harjutuse 
alustamine

RÜ käsk jaole 
valmistada 
ette varitsus

Instruktor annab 
RÜ käsu jao 
kuuldes

JÜ kavandab 
tegevuse, jagu 
siirdub tegevusalale 
ja valmistab 
varitsuse ette

n-ltn Lepp

2 11:30 Jagu peab olema 
lõpetanud 
varitsuse 
ettevalmistamise

Vastase 
hooldusvedu 
varitsuse alas

Veoauto + 
4 ajateenijat

Vastase sõiduk 
peatatakse, 
avatakse tuli, 
jagu eemaldub 
vastasest ja siirdub 
kogunemispunkti

n-srs Kask, 
3 
ajateenijat 
A komp 2. 
rühm

3 12:45 Jao saabumisel 
kogunemispunkti

Korraldus 
jaole siirduda 
majutuskohta

Instruktor annab 
RÜ korralduse 
JÜ-le

JÜ liigub jaoga 
majutuskoha 
suunas

n-ltn Lepp
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4 13:13 Vastane avab tule, 
kui jagu on 

~ 100 m kaugusel

Vastase 
patrull 
varitseb 
lagendiku 
serval

Abiinstruktor + 
3 x rinnakuju 
siluett-märklehte

Jagu varjub: (a) 
jaoülem  suunab jao 
rünnakule; (b) jagu 
säilitab kontakti 
ja ülem võtab 
ühendust RÜ-ga

n-vbl 
Tamm

4.1. Sama 
olukord

JÜ võtab RÜ-ga 
raadio teel 
ühenduse

Korraldus 
rünnata 
patrulli

Instruktor RÜ 
rollis annab 
raadioga JÜ-le 
korralduse 

Jagu sooritab 
rünnaku patrulli 
positsioonile

n-ltn Lepp

Joonis 9. Harjutuse stsenaariumi skeem.

Harjutuse stsenaariumile lisaks koostatakse harjutuse läbiviimist kirjeldav skeem 
(vt joonis 9), millel seostatakse erinevate tegevuste toimumine vastavate piirkonda-
dega. Harjutuse stsenaariumi tabel ja skeem aitavad täpsustada harjutuse ülesehitust, 
abivahendite ja instruktorite kasutamist. Samuti aitab stsenaariumi kirjeldamine väl-
tida vastuolude tekkimist harjutuse läbiviimise käigus. Harjutuse stsenaariumi tabel 
ja maa-ala kasutamise skeem lisatakse harjutuse plaankonspektile.

8.2.3.5. Üksuse tegevuse analüüs
Pärast ülesande täitmist katkestatakse harjutava üksuse tegevus ja kogutakse üksus 
kokku. Instruktor viib läbi toimunu analüüsi. Analüüsis on vaja taastada sündmuste 
käik, tuua välja õnnestunud ja ebaõnnestunud tegevused ning nende põhjused. Lõpp-
tulemusena on vaja välja töötada põhimõtted, kuidas edaspidi ebaõnnestumisi vältida. 
Analüüsitavateks valdkondadeks võivad sõltuvalt harjutuse eesmärgist olla näiteks

• rakendatud oskuste tehniline õigsus;
• rakendatud oskuste vastavus ülesandele ja olukorrale;
• üksuse juhtimine ja koostöö;
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• teiste üksuste tegevuse ja kõrgema juhtimistasandi kavatsusega arvestamine;
• harjutava ülema kasutatud taktikalise lahenduse kehtivus ja vastavus olukorrale;
• aja ja ressurssidega arvestamine, tähtaegadest jt piirangutest kinnipidamine.
Vajadusel lisatakse analüüsi tähelepanekud ohutustehniliste nõuete järgimise kohta.

Analüüs on soovitav üles ehitada osalejate endi kogemustele ja täheldatud probleemi-
dele. See võimaldab osalejatel toimunust paremini aru saada ja ka saadud kogemus-
test õppida. 

Tegevuse kirjeldus. Analüüsi alustatakse üksuse üldise tegevuse kirjeldamisest. 
Üksust juhtinud ülemal lastakse anda ülevaade toimunust. Instruktor saab vajadusel 
lisada omapoolset infot. Toimunu kohta võidakse koostada nt skeem, kasutades kaa-
saskantavat tahvlit vms. Väiksemate õppegruppide korral (nt jagu) on soovitav kasu-
tada maastikumudelit, mis hõlbustab arutelu mõistmist. Sellisel juhul on õppijatel ka 
võimalus harjutada maastikumudeli valmistamist.
Õnnestumised ja probleemid. Järgnevalt tuleb välja selgitada võimalikud õnnes-
tumised ja probleemid. Siinkohal saab instruktor küsida ülejäänud õppijate arvamusi 
ja tähelepanekuid. Ülaltoodud patrulliharjutuse näite puhul võib jaoülem vestluses 
märkida, et äärmine lahingupaar, kes pidi koos esimese pooljaoga lähenema teise 
pooljao tule toetusel vaatluspunktile küljelt, jäi tegelikult maha ja ei täitnud ülesannet. 
Selline märkus kirjeldab toimunut ja tõstatab probleemi. 
Põhjused. Edasi tuleb leida probleemi põhjused. Näiteks võib teistest maha jäänud 
lahingupaari liige öelda, et ta ei saanud käsku kätte ja korraga oli jagu nähtavusest 
kadunud. Järgnevalt selgub näiteks, et tegelikult jaoülema käsku ei korratud. Ülemale 
lähemal olnud lahingupaar kuulis käsku ja asus seda kohe täitma. 
Tegevuspõhimõtted. Põhjuste kaudu tuuakse välja tegevuspõhimõtted, mis ai-
tavad edaspidi probleemi vältida. Ilmselt on tähtis, et järgmisel harjutusel kõik jao 
liikmed kordaksid ülema käsku ning lahingupaarid jälgiksid liikumisel ka teiste la-
hingupaaride asukohta ja tegevust. 
Probleemsed olukorrad. Alati ei märka õppijad kõiki olulisi probleeme. Instruktor, 
kes on kogu eelnevat tegevust jälginud, saab esile tuua probleemseid tegevusi või olu-
kordi, mida on vaja läbi arutada. Instruktor peab arvestama, et korraga ei saa analüü-
sida liiga suurel hulgal erinevaid teemasid. Vastasel korral võib esiteks venida analüüs 
väga pikaks ning teiseks ei suuda õppijad suurt hulka järeldusi meelde jätta. Instruktoril 
on vaja välja valida ainult olulisemad juhtumid, mille põhjal arutelu toimub.
Hinnang. Analüüsi lõpus tuleb anda grupi tegevusele hinnang: tunnustada saavuta-
tud tulemusi ja üle korrata kogemuste põhjal õpitu. 

Kui üksus harjutab eraldi osadena (nt hajutatud lahingutegevust), siis on sageli 
otstarbekam teha analüüs allüksustele eraldi. Analüüsi viivad läbi vahetult tegevust 
jälginud instruktorid. Vahel tehakse eraldi analüüs ka harjutavate üksuste ülematega. 
Sellisel juhul võib analüüsi raskuspunktiks olla näiteks taktikalise lahenduse valik ja 
sobivus olukorraga, alluvate juhtimisega toimetulek.

8.2. Harjutused
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NÄIDIS 6. Rakendusharjutuse läbiviimiseks koostatud õppuse plaan

       KINNITAN:
       Lennart Kalju
       kolonel
       JVÕK Harula ÜJP ülem
       “…» ……………… 2004

ÕPPUSE PLAAN

1. Alus a)  JVÕK väljaõppeplaan 2004. a
b)  AÜK õppekursuse õppekava
Tuuakse ära planeerimisdokumendid, kursuste õppekavad ning ülema käskkirjad, mille alusel antud 
väljaõppeüritus  toimub.

2. Teema Jalaväejao häiriv varitsus vastase motoriseeritud kolonnile pimedal ajal
Tuuakse ära sooritatava  tegevuse liik või nimetus, keerukama struktuuriga ürituste puhul võib esitada 
tegevuse liikide või nimetuste loendi.

3. Ülesanne Sõnastatakse ülesanne ürituse läbiviimiseks, vajadusel loetletakse erinevate sihtrühmade väljaõppele 
seatud ülesanded.

3.1. Eesmärgid  Kirjeldatakse tegevuse eesmärke, võttes aluseks juhtimistasemeti, erialati või üksuseti moodustatud 
sihtrühmad. Erinevatele sihtrühmadele kirjeldatakse erinevaid eesmärke. Kahepoolse tegevuse korral 
kirjeldatakse ka vastase – vastutegevusüksuste – väljaõppe eesmärke.

Rühmaülem:
– koostab ajastatud ning ressurssidega kooskõlas oleva jalaväerühma rännakuplaani harjutusalale ning 

korraldab rännaku ettevalmistamise;
– koostab ajastatud ja ressurssidega kooskõlas plaani jao rünnakuks vastase motoriseeritud kolonnile 

ning korraldab selle ettevalmistamise.
– ….

Jaoülem:
– korraldab RÜ käsu põhjal jao varitsuspatrulli ettevalmistamise, pöörates tähelepanu pimedas 

tegutsemiseks valmistumisele;
– annab jaole eelkorralduse ja lahingukäsu varitsuspatrulli sooritamiseks.
– …

(Eelnev osutab kindlatel ametikohtadel isikutelt nõutavatele tegevusele.)
Kõik ülemad:

– jälgivad ülesande planeerimisel ja ettevalmistamisel üldisi juhtimisprotseduure;
– jälgivad, et esitatavad käsud edastaksid olulise info ning käskude teabeesitusviis vastab kehtivatele 

käsu ülesehituse kriteeriumitele;
– jälgivad, et eelkorraldused ja lahingukäsud antakse piisavalt aegsalt ja jätavad täitjale …

(Eelnev kirjeldab ühe ametikohtade grupi – ülemate – tegevuse nõudeid)

4. Läbiviimine 

4.1. Aeg
4.2. Koht

4.3. Läbiviiv personal

15.02.2004 kell 07.00 -22.00 (aspirandi ja JÜ-te ettevalmistused alates 14.02.2004 kell 18.00)
Männiküla harjutusala (Maa-ala LISA 1) Lisas on topograafi lise kaardi väljavõte, millele on kantud 
ürituse toimumise piirkond ja liikumisteed (-koridorid)
Tuuakse ära kõik õppetöö läbiviimise- ja tagamisega seotud isikud

4.3.1. Läbiviija
4.3.2. Instruktorid

4.3.3. Tagalateenistuse
             eest vastutaja

Ltn Peeter Saarepõld
Rühma juhtkond: n-ltn Kristjan Tamm
1. jao instruktor:   vbl Tõnu Mast
2. jao instruktor:   vbl Gert Saar
3. jao instruktor:   vbl Taimo Osmussaar
Vastase RÜ:        n-ltn Andres Raudkepp
Vastase 1. jagu:   vbl Peedu Alliksaar
Vastase 2. jagu:   vbl Ants Pedajas

Vbl Villu Soots

8. Õppetöö vormid
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4.4. Allüksused Loetletakse harjutavad ja  vastutegevusüksused ning nende koosseisu suurused

1.1.1.  Harjutav üksus
1.1.2. Vastutegevusüksus

3 JVR (41 sõdurit)
1. ja 2. jagu / 2. JVR + rühmaülem (19 sõdurit)
(Osaleva isikkooseisu nimekiri LISA 2)

4.5. Õppuse ülesehitus Tuuakse välja üldine tegevus etapiti ja ajaga seostatult 
1.  Etapp: 141800-142100 – KÜ käsu saamine, rännaku- ja varitsusplaani koostamine ning 

eelkäsud rühmale
2.  Etapp: 150700-151000 – rühma rännak harjutusalale, liikumine rühma kogunemiskohta ja 

patrull-laagri rajamine
3.  Etapp: 151000-151500 – RÜ käsk, jaod teevad ettevalmistused varitsuse korraldamiseks
4.  Etapp: 151500-152000 – jaod a) viivad varitsuse läbi, b) satuvad eemaldumisel varitsusele
5. Etapp: 152000 alates – kokkuvõte ja lõpetamine, rännak ÜJP-sse.

Õppuse läbiviimise stsenaarium LISA 3 ja graafi line skeem LISA 4

4.6. Hindamine ja 
          tagasiside

5. Lahinguteenindus

5.1. Isiklik riietus 
ja varustus

Ilmale vastav riietus (Isikliku varustuse nimekiri LISA 5)

5.2. Lisavarustus 
ja sidevahendid

Nimekiri ja kogused on esitatud väljaõppevahendite nimekirjas LISA 6.
Raadiojaamade väljavõtmine sidelaost 141230, vaatlusvahendite ja pioneerimaterjali 
väljavõtmine pioneerilaost 141300. Vahendite väljavõtmist ja ladustamist korraldab vbl V. Soots.

5.3. Relvastus, 
laskemoon ja 
imitatsioonivahendid

Esitatakse üksuste relvade, laskemoona ja imitatsioonivahendite loend, kus tuuakse välja täpsed 
kogused. Vajadusel esitatakse eraldi lisana.

5.3.1. Relvastus Harjutav üksus
1. AK-4 41 tk
2. AK-4 paukpadruniga laskmise otsik 41 tk
3. KSP-58 3 kompl
4. KSP-58 paukpadruniga laskmise otsik 3 tk
5. M-69 3 tk
6. M-69 laskemoona rakmed 3 tk

…
Vastutegevusüksus
AK-4 19 tk

…

Relv/otstarve Imitatsioonivahend Imitatsioonivahendite arv koolitatava kohta Koolitatavate arv Kokku

Automaatidele paukpadrun 7,62 x 51 mm 40 38 1580

Kuulipildujatele paukpadrun 7,62 x 51 mm 100 3 300

Käsigranaadid lõhkepakett ALP-10 2 41 82

suitsugranaat suitsugranaat ASGV 460 2/jagu 3 jagu 6

5.4. Transport Transpordivahendid, nende kasutamisaeg ja piirkond on esitatud alljärgnevas tabelis.

Jrk Liik Aeg Marsruut Otstarve

1. 1 x Volvo 111 08.02.2004 09.00 – 17.00 JVÕK-Lepaküla-JVÕK Maastikuluure

2. 1 x Volvo 111 15.02.2004 06.00 – 21.00 JVÕK-Lepaküla-JVÕK Õppuse tagamine, läbiviija käsutuses

3. 4 x Volvo 211 15.02.2004 kell 07.45 
– 18.00

JVÕK-Lepaküla-JVÕK Isikkoosseisu transport (41 sõdurit)

… … … … …

8.2. Harjutused
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Juhul kui tegu on suurema transpordivahendite hulgaga, siis on otstarbekam koostada eraldi transpordi vajadusi ja sõidukite 
kasutamist kirjeldav lisa.

5.5. Majutus Majutumist ei toimu. 
Kirjeldatakse majutumisviisi ning loetletakse vastav varustus, vajadusel vormistatakse varustuse 
kohta lisa. 

5.6. Toitlustus ja vesi Vesi võetakse veekottides kaasa, vajadusel täiendatakse veevarusid väljaõppekeskuses. 
Kirjeldatakse toitlustamise ja vee hankimise korraldust.

5.7. Meditsiin Meditsiiniteenistuse organiseerimise eest vastutab harjutuse läbiviija. Vajadusel kutsutakse 
kohale väljaõppekeskuse meditsiiniteenistus. Igal jaol on kaasas meditsiinikott ja igal sõduril 
isiklik esmaabiside. 
Kirjeldatakse meditsiinilise julgestamise vahendeid, selleks kaasatud personali ning evakueerimise 
korraldamist.

5.8. Hügieen Kirjeldatakse hügieeninõudeid ja olulisi tegevusi hügieeni tagamiseks.

5.9. Personali arvestus Personaliarvestust õppetöö vältel ei korraldata.
Kirjeldatakse personaliarvestust, lähtudes kaadritöötajate tööaja arvestusest ning toitlustuse jm 
vahendite/materjalide tellimise vajadustest.

6.  Julgeolek ja 
ohutustehnika
6.1. Järgitav OTE

6.2. Instrueerimine

OTE 1.1. Ohutustehnika eeskirjade ja ohutustehniliste juhendite koostamise, säilitamise, 
õpetamise ja nende täitmiseks laialijaotamise kord
OTE 1.2. Ohutustehnika eeskiri relvade ja laskemoona käsitsemisel
OTE 1.3. Elanikkonna ja ametivõimude informeerimine laskmistest, käsigranaadi viskeharjutustest 
ja lõhketöödest 
OTE 1.5. Kuulmiskahjustuste vältimine

2. etapi alguses instrueeritakse harjutavat rühma ja imitatsiooniüksust OTE suhtes. Instrueerib vbl 
G. Saar.

7. Juhtimine ja side Kirjeldatakse juhtimise korraldamist õppusel ning kasutatavat sidevõrku (sh sidevahendite jaotust ja 
kutsungeid). Sidevõrgu skeem esitatakse tavaliselt lisana.

8. Kooskõlastused Väljaõppesektsioon kooskõlastab 
1) Lepaküla maa-ala kasutamise 15.02.04,
2) imitatsioonivahendite kasutamise Lepaküla maa-alal 15.02.04.

…
Kirjeldatakse kooskõlastusi, mis tuleb väeosal või õppeasutusel teha ürituse läbiviimiseks.

9. Lisad Loetletakse kõik lisad, mis kuuluvad õppuse plaani juurde.
Lisa 1 – Maa-ala
Lisa 2 – Õppusel osaleva isikkoosseisu nimekiri
Lisa 3 – Õppuse stsenaarium
Lisa 4 – Õppuse skeem
Lisa 5 – Hindamislehed
Lisa 6 – Isikliku varustuse nimekiri

…

Käsu lõppu lisatakse vastavalt nõuetele asutusesisesed kooskõlastused – nt tagalateenistuse (sh nt väeosa arstiga) või teiste asjasse 
puutuvate allüksustega. Samuti võidakse lisada plaani jaotuskava.

Koostaja:
Peeter Saarepõld
leitnant

...

8. Õppetöö vormid
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8.2.4. Teisi harjutuste tüüpe

8.2.4.1. Väli-planeerimisharjutus (väliseminar)
Väli-planeerimisharjutuse eesmärk on arendada ülemate oskust rakendada teoreeti-
lisi taktikalisi teadmisi maastikul lahingutegevuse kavandamiseks. Harjutustüüp on 
kohaldatav kõigi tasandite ülemate väljaõppes – alates relvameeskondade ja jagude 
ülematest kuni üksuste staapideni. Harjutust kasutatakse nii eraldiseisva õppetöö 
osana kui ka ettevalmistusena enne rakendusharjutust. Kõnealune harjutustüüp on 
sobiv kasutamiseks reservi ülemate väljaõppel ning kaitseväe õppeasutustes. Samuti 
saab harjutust kasutada kaadrikaitseväelaste täiendusõppel. Harjutus koosneb (a) et-
tevalmistavast kodutööst, (b) seminarist, (c) tegevuse planeerimisest ja arutelust.

Ettevalmistav kodutöö seisneb vajalike eelteadmiste omandamises või korda-
mises vastavalt harjutusel käsitletavale tegevusele (näiteks lahinguliigile, relvaliigi ka-
sutamise viisile kindlates tingimustes). Tavaliselt jaotatakse õppijad gruppideks (3-4 
inimest grupis). Iga grupp peab tutvuma harjutuse teemaks oleva tegevuse üldiste 
põhimõtetega (nt rühma kaitselahingu ülesehitusega). Lisaks on igal grupil ülesan-
ne tutvuda ühe kitsama valdkonnaga (nt tankitõrje organiseerimine või tagalatoetus 
kaitselahingus, vastase tegevusvõimalused maastikul), mille kohta tuleb teha lühiet-
tekanne (5-7 min). Vahel lastakse gruppidel koostada ka teiste õppijate jaoks lühike 
jaotusmaterjal. Ülesande püstitamisel jagatakse õppijatele vastav materjal koos täp-
sustava ülesande või küsimustega, millele tuleb vastused leida.

Seminari osa viiakse läbi maastikul. Harjutuskohta jõudmisel korratakse lühidalt 
planeeritava tegevuse üldisi põhimõtteid. Seda võib teha instruktor või selleks mää-
ratud grupp. Seejärel teevad kõik grupid oma valdkonna ettekanded ja jagavad välja 
omatehtud jaotusmaterjalid. Iga ettekande järel saavad teised osalejad esitada küsi-
musi. Vajadusel täiendab instruktor ettekandeid. Ettekannete näitlikustamiseks ka-
sutatakse tavaliselt ise tehtud plakateid ja kaasaskantavaid tahvleid. Küsimustele vas-
tamisel on võimalik siduda selgitused kohaliku maastiku põhjal toodud näidetega. 

Planeerimise ja arutelu osa alguses kirjeldab instruktor taktikalist olukorda: 
üldist valitsevat situatsiooni, oma üksuse ressursse ja ülesannet ning annab andmed 
vastase kohta. Olukorda kirjeldatakse lähtuvalt kindlast maastikukohast. Sageli an-
takse õppijatele ka kirjalik olukorra kirjeldus või ülema korraldus. 

Seejärel saavad õppijad ülesande kavandada vajalik tegevus, esialgne lahingu-
plaan. Õppijad jagatakse tavaliselt gruppideks ning neile antakse kindel planeerimis-
aeg. Mida keerukam on ülesanne ja mida suurem on ala, kus seda täidetakse, seda 
enam tuleb õppijatele aega anda. Samuti määratakse arutelu toimumise koht. Seejä-
rel töötavad grupid iseseisvalt. Loodav tegevuskava peab olema seotud maastikuga. 
Reeglina ei sisalda tegevuskava planeerimisprotseduuride ja käskude väljatöötamise 
harjutamist.

8.2. Harjutused
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Arutelu käigus teevad grupid järgemööda oma plaani tutvustavaid ettekandeid. 
Teised osalejad saavad esitada küsimusi ja kritiseerida plaani. Hinnangute andmisel 
tuleks tugineda seminari osas käsitletud põhimõtetele ja reeglitele. Juhul kui mõnes 
plaaniosas tekib vaidlus, on võimalik liikuda vajalikku maastikukohta ning asjaolu-
sid kontrollida. Ettekannete järel teeb instruktor kokkuvõtte ja annab hinnangu teh-
tud tööle, lõpetab harjutuse ja korraldab maastikult lahkumise.

Eelised. Harjutuse eelis on madalad kulud ning võimalus korraldada harjutust 
maastikul väljaspool kaitseväe harjutusalasid. Teine sellise harjutuse eelis on õppijate 
iseseisva tegevuse suur osakaal. Väli-planeerimisharjutuseks vajavad õppijad

• ettevalmistusteks tarvilikku kirjandust või konspekte;
• harjutuskoha kaarte (sobivas mõõtkavas);
• kompasse;
• joonlaudu ja viltpliiatseid;
• ettekande välitingimustes näitlikustamise vahendeid (papp plakatite tegemiseks, 

kaasaskantavad tahvlid vms);
• vastavalt vajadusele vaatlus- ja mõõtmisvahendeid (binoklid, kaugusmõõtjad).
Harjutust võib olla otstarbekas läbi viia kahe päeva jooksul: ühel pärastlõunal antak-

se õppijatele ettevalmistav kodutöö ning järgmisel hommikul sõidetakse maastikule.
 

8.2.4.3. Käsuandmisharjutus
Käsuandmisharjutusi viiakse läbi ülema esmases väljaõppes, peamiselt reservi üle-
mate koolituse alguses. Harjutuse eesmärk on õppida käskude formuleerimist, tugi-
nedes kõrgema ülema käsule, ning harjutada käskude suulist esitamist (hääle kasu-
tamist, arusaadavat sõnastamist, enesekindlust). 

Harjutusele peab eelnema õpe, kus tutvustakse käsu koostamist ja esitamist (käsu 
ülesehitus ja olulised osad, käsuesitamisnõuded). 

Harjutuse esimeses osas korratakse käsu koostamise ja esitamise põhimõtteid 
ning instruktor demonstreerib käsuandmist. Seejärel jaotatakse õppijad väikestesse 
gruppidesse. Instruktor esitab ülema käsu suuliselt ja/või kirjalikult. Seejärel harju-
tavad õppijad üksteisele käsu andmist: üks õppija on käsku andva ülema rollis, teised 
on alluvad. Iga käsu järel annavad kaasõppijad käsu esitajale tagasiside: kas käsus oli 
vajalik info ning millise mulje esinemine jättis. Seejärel vahetatakse rolle. Instruktor 
(ja abiinstruktorid) liiguvad gruppide vahel ja kuulavad käskude andmist, vajadusel 
annavad lisajuhiseid ja lasevad sooritust korrata. Selleks et sama käsu andmine ei 
muutuks üksteise kordamiseks, annab instruktor mõne aja tagant uusi käske.

Käsuandmisharjutuse ülesanded sõltuvad õppijate eelteadmistest. Alustada saab 
lihtsate ülesannetega, nt jaoülema käsk vaatluspostile. Kui õppijatel on enam teadmi-
si, saab lasta neil koostada keerulisemaid käske, mille andmine nõuab planeerimist, 
nt aspirant võib harjutada jaoülematele positsioonide määramist. Käsuandmisoskust 
on tihti oluline harjutada enne, kui seersantõppurid või aspirandid asuvad osalema 
harjutustel, kus neil tuleb tegutseda ülema rollis ning nende tegevusest sõltub õppe-
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töö läbiviimise edukus.
Lihtsamaid käsuandmisharjutusi saab teha väeosade territooriumil. Lahingutege-

vuse planeerimisega seostatud harjutusi on parem korraldada maastikul, kus käske 
saab anda reaalsetes tingimustes. Harjutusel võidakse abivahenditena kasutada

• jaotusmaterjale kõrgema ülema käskudega,
• tüüpiliste käskude koostamist ja ülesehitust kirjeldavaid abimaterjale (nn 

raamkäsuvihikud).

8.2.4.4. Käitumisharjutus
Käitumisharjutusena käsitletakse siinkohal kaitseväeliste kommete ja asjaajamisel 
kasutatavate käitumisrutiinide praktilist harjutamist. Selliste oskuste harjutusi on 
vaja korraldada uutele ajateenijatele ja kaitseliitlastele.

Harjutus koosneb õpetatavate käitumisviiside tutvustusest, kusjuures selgitatakse, 
millistes olukordades ja millistest põhimõtetest lähtuvalt teatud käitumisviisi (tervi-
tamine, pöördumine jms) kasutada. Käitumisviisi tutvustusega kaasneb instruktori-
poolne demonstratsioon. Sellele järgneb tegevuse harjutamine.  Soovitavalt sisaldab 
harjutus ka tüüpiliste olukordade läbimängimist vastavates väeosa või  väljaõppekes-
kuse ruumides (kompanii kantseleis vm). Näiteks võivad õppijad harjutada ruumi 
sisenemist, loa küsimist kõrgemas auastmes ülemalt oma ülema poole pöördumiseks 
ning ülema kõnetamist oma soovi esitamiseks või ettekande tegemist. Harjutusel ka-
sutatakse sageli abivahenditena n-ö mängu-auastmetunnuseid ja rinnasilte ametiko-
ha nimetustega, mida õppijad kannavad määratud rolli esitamisel. Käitumisharjutu-
sed põhinevad enamasti drilli ja rollimängu kasutamisel.

Eelnevates peatükkides vaadeldi õppeprotsessi ja õppeprintsiipide põhjal tingimusi, 
mida tuleb õppetöös luua õppimise soodustamiseks. Samuti käsitleti erinevaid küsi-
musi, mis seostuvad õpieesmärkide püstitamisega ning hindamise ja õppemeetodite 
kasutamisega. Käesolevas peatükis kirjeldati õppetöö vormide kaudu erinevaid või-
malusi tundide ja harjutuste organiseerimiseks. Õppetöö vormide tundmine annab 
instruktorile õpieesmärke ja õppeprotsessi kulgu arvestades aluse määratleda sobiv 
tunni või harjutuse ülesehitus: vajalikud õppetöö etapid ning nende puhul kasutata-
vad õppemeetodid. Seega on eelnevas antud ülevaade õppetöö aluseks olevatest põ-
himõtetest, põhilistest õpetamisega seotud tegevustest ja nende seostest. Järgnevas 
peatükis käsitletakse neidsamu teemasid, lähtudes instruktori tööst. Vaatluse alla 
tuleb õppetöö planeerimine ja läbiviimine: milliseid ülesandeid ja millisel viisil tuleb 
instruktoril õpet kavandades ja õpetades täita.

8.2. Harjutused
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9. ÕPPETÖÖ ETTEVALMISTAMINE, 
   LÄBIVIIMINE JA ANALÜÜS

See peatükk annab ülevaate õppetöö ettevalmistamisest ja läbiviimisest. Eesmärgiks 
on tutvustada selles protsessis vajalikke tegevusi ja nende seoseid. Sihiks on välja  
tuua ka asjaolud, mis võivad õppe kavandamisel ja läbiviimisel põhjustada probleeme, 
ja viisid, kuidas nendega toime tulla. Eraldi alapeatükkides käsitletakse klassitunde 
ja harjutusi. Mõlema puhul on esitatud tüüpiliste ettevalmistus- ja läbiviimisprotse-
duuride kirjeldused. Siiski tuleb arvestada sellega, et sõltuvalt teemast, instruktori 
kogemustest ja mitmetest teistest teguritest võib varieeruda eri toimingute järjestus, 
täpsem sisu ja töömaht. Viimases alapeatükis käsitletakse õppetöö analüüsi ning jä-
reltoiminguid.

9.1. Klassitundide ettevalmistus ja läbiviimine

Järgnevalt käsitletakse klassitunni ettevalmistusega seotud toiminguid. Samuti on 
vaatluse all valdkonnad, millele on vaja pöörata tähelepanu klassitunni läbiviimisel. 
Nii ettevalmistuste kui läbiviimise osas käsitletu on kohaldatav ka teiste, pigem teo-
reetiliste teadmiste edastamisele suunatud õppetöö vormide kasutamisel.

9.1.1. Klassitunni ettevalmistamine
Tegevused klassitunni ettevalmistamiseks võib jaotada kolmeks: 

• õppetöö ülesande ja oluliste tingimuste määratlemine,
• tunni  käigu kavandamine ja ettevalmistustööd, 
• vahetud ettevalmistused.

9.1.1.1. Õppetöö ülesande ja oluliste tingimuste määratlemine
Mida käsitleda. Tundi kavandama asudes tuleb mõistagi veenduda, mida ja milliste 
tulemustega on vaja õppetöös käsitleda. Kaitseväes saab instruktor esmase informat-
siooni õppetöö sisu ja eesmärkide kohta ainekavadest ning õppekavadest või tunnika-
vades esitatud eesmärgikirjeldustest.  Sageli täpsustavad dokumendid ka eesmärkide 
saavutamiseks vajalikke õpetatavaid teemasid, põhimõisteid või harjutatavad tegevusi. 
Dokumentidega tutvumise käigus saab instruktor teada, milline on tema tunni planee-
ritud eesmärk (õppija oodatud käitumine) ja sisuelemendid (mida tulemuse saavutami-
seks tuleks õppida).

Tunni asend. Järgmisena tuleks selgitada kavandatava tunni asendit õppeprotses-
sis. Instruktoril tuleb otsustada, kas tunni sisu on uute mõistete, andmete, reeglite 
või tegevuste omandamine, kinnistamine või pigem olukorrale vastav rakendamine. 
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Sellist informatsiooni aitab hankida tutvumine aine- ja õppekavade ülesehituse ning 
kursuse tunniplaaniga. Dokumendid ei anna alati piisavat teavet varasema õppe sisu 
ja tulemuste kohta. Varem ja samaaegselt toimuva õppetöö tegeliku sisu ja saavuta-
tud tulemuste kohta on otstarbekas küsida informatsiooni kolleegidelt – teistelt inst-
ruktoritelt. Teades tunni paiknemist ja osa õppeprotsessis, saab instruktor otsustada, 
(a) mis on tunni raskuspunkt – milline tegevus, mõisted vms ning (b) milline peab 
olema tunni õppemetoodiline orientatsioon (nt informatsiooni esitamine; erinevate 
tegevuste integreeritud harjutamine erinevates tingimustes vms). 

Instruktor saab hinnata, millised on tõenäoliselt õppijate varasemad teadmised ja 
oskused ning mille edasisele õppimisele tuleb läbiviidava õppetööga alused luua.

Õppija tundmine. Õpetamine on õppimise toetamine. Seetõttu on õppetöö kavan-
damisel tähtis andmete kogumine õppijate kohta, et selgitada välja nende eelteadmi-
sed ja teemaga seonduvad kogemused. Üks võimalus selleks on juba mainitud tut-
vumine õppekava ja tunniplaaniga. Samuti on mõttekas välja selgitada konkreetsete 
õppijate seni saavutatud tulemused. Siinkohal on abiks nt päevikusse kantud hinded; 
arvestuste, eksamite ja praktiliste katsete protokollid. Samuti on soovitav vestelda 
instruktoritega, kes on sama grupiga varem töötanud. Tunni kavandaja saab õppijate 
eelteadmiste kohta (a) üldist informatsiooni (nt seda, milliseid teemasid on õpitud ja 
milline on olnud grupi keskmine edasijõudmine) ja (b) infot grupisiseste erinevuste 
kohta (sh kes on edukamad või töökamad õppijad ning kellel on olnud mõne õppe-
teemaga raskusi). 

Diferentseerimine. Õppijate kohta kogutud teave võimaldab instruktoril pare-
mini lähtuda teadmiste kindluse ja jõukohasuse printsiibist (ptk 3.2.2). See võimaldab 
edasiste ettevalmistuste käigus täpsustada tunnis käsitletavat materjali, sh varem õpi-
tu kordamise mahtu ja kordamise objektiks olevaid teemasid. Juhul kui õppijate eda-
sijõudmine grupis on väga erinev, tuleb kaaluda võimalusi õppetööd diferentseerida,  
st õpetada erineval tasemel õppijaid erineval viisil, andes erineva raskusega ülesan-
deid, lisaülesandeid või pöörates erineva edukusega õppijatele tunni käigus teadlikult 
enam tähelepanu. Näiteks isikud, kes ei ole hästi hakkama saanud relva käsitsemise 
tundides, võivad vajada kavandataval harjutusel lisajuhendamist.

Motiivid. Instruktoril tuleb mõelda ka sellele, miks tunni teema on õppijatele vaja-
lik – mis võiks motiveerida neid õppima. Ka siinkohal on abiks teave grupi varasema 
tegevuse kohta: kui huvitatud ja motiveeritud on õppijad aine õppimisel. Samuti tuleb 
kaaluda, kuidas võiks just selles tunnis õpitav või selle õpetamise viis soodustada õp-
pijates tahet töötada kaasa ja saavutada tulemusi.

Võimalused. Lisaks peaks instruktor õppetöö kavandamisel arvestama järgmisi 
piiranguid ja võimalusi:

• kus ja millal õppetöö aset leiab;
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• kui palju on aega õppetöö läbiviimiseks (õppetöö kestus);
• kui suure grupiga tuleb töötada;
• millised võimalused on õppetöö toimumise kohta valida või ümber kujunda-

da (nt valida klassiruumi, muuta selle sisustust);
• millised on võimalused kasutada õppematerjale ja -vahendeid ning näitvahendeid;
• kas tunni läbiviimisse on vaja ja võimalik kaasata (a) teisi instruktoreid, (b) ko-

genumaid õppijaid (nt nooremallohvitserid, kiiremini edasijõudvad õppijad);
• millised on õppeasutuse, väeosa või asutuse õppetöö tagamisega seotud rutii-

nid (nt varustuse ja õppevahendite tellimise, tunni plaankonspekti kooskõlas-
tamise kord).

Nende piirangute ja võimaluste teadvustamine aitab valida sobivaid õppemeeto-
deid ja abivahendeid, määratleda paremini hindamisviisi ning ülesandeid, mida on 
vaja ettevalmistuste käigus täita (nt näitvahendi või jaotusmaterjali valmistamine, va-
rustuse taotlemine, abiinstruktori ettevalmistamine jms).

Eespool kirjeldatud teabekogumine ja analüüs ei pea toimuma toodud järjestuses. 
Tähtis on, et instruktor püüaks koguda vajalikke andmeid kõigis nimetatud vald-
kondades. Sellega loob ta endale eeldused eesmärgipärase ja õppijaid arvestava tunni 
kavandamiseks.

9.1.1.2. Klassitunni käigu kavandamine ja ettevalmistustööd
Tutvumine tunni sisu aluseks olevate materjalidega. Instruktor vaatab 
üle teemaga seotud kirjanduse, tutvub samateemaliste tundide plaankonspektide ja 
varem kasutatud abimaterjalidega, vajadusel konsulteerib valdkonda paremini tund-
vate spetsialistidega. Sellega saab ta põhjalikuma ülevaate õpetatava sisust ja seostest 
teiste valdkondadega ning saab teha juba kavandatava õppetöö esialgse sisuvaliku. 
Selline materjali ülevaatamine aitab järgida õppetöö usaldusväärsuse ja kaitseväe va-
jadustest lähtumise printsiipi (ptk 3.2.1). Eriti tähtis on aga see tööetapp juhul, kui 
valmistatakse ette uut tundi või kui sama teemat on õpetatud hulk aega tagasi.

Tunni eesmärgikirjelduse täpsustamine ja hindamisviisi määratlemine. 
Sõjaväelise väljaõppe juhtimine ja kontroll lähtuvad õppetöö eesmärkidest. Kõigi 
erialade võitlejate ja üksuste õppetöö on määratletud saavutatavate eesmärkide (käi-
tumisviiside) kaudu. Instruktoritelt oodatakse, et nad seostavad läbiviidava õppetöö 
selgete eesmärkidega, ning õppetöö tulemusi kirjeldatakse, lähtudes õppija saavuta-
tud käitumisvõime ja eesmärgi võrdlusest. Seetõttu on äärmiselt oluline, et õppetööd 
kavandades peetakse silmas konkreetseid eesmärke. Samas peavad seatud eesmärgid 
olema õppijatele jõukohased ning neid peab olema võimalik ajalistes ja ressurssidest 
tulenevates raamides saavutada. Praktikas tähendab see seda, et instruktoril tuleb iga 
tunni ettevalmistamisel enda jaoks täpsustada eesmärk nii, et see oleks kooskõlas nii 
õppijate eelduste kui õppetöö tingimustega.

Eesmärgikirjelduse koostamisel saab kasutada põhimõtteid ja tehnikaid, mida 
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oleme käsitlenud õpieesmärkide peatükis 5. Eesmärgi kirjeldamisel määratletakse ka 
õppetöös saavutatava käitumise kriteeriumid ning sõnastatakse tingimused, milles 
tuleb õppijal soovitud käitumist üles näidata. Koos eesmärgikirjeldusega on soovi-
tatav välja töötada ka õpitulemuste kontrollimise viis (vt ptk 6). Vahel on võimalik 
kasutada juba ainekavas esitatud hindamisvahendeid. Alati sellist võimalust siiski ei 
ole. Instruktori väljatöötatav hindamisviis ja kasutatavad hindamisvahendid pea-
vad arvestama

• vastavust eesmärgile 
– hindamisobjektiks oleva õpitava sisu ja
– pädevustaseme osas;

• tunni läbiviimise tingimusi (aeg, koht, vahendid).

Hindamine leiab enamasti aset tunni lõpus. Juhul kui tund kestab 45 minutit ja soovi-
takse õpetada uut teemat, siis ei ole otstarbekas kavandada 20 või enam minutit aega 
nõudvat hindamisetappi, pigem tuleks leida kiirem kontrollimisviis. Näiteks saab 
suulise küsitlemise asendada testi vormis tunnikontrolliga; tegevuse harjutamise jä-
rel ei ole otstarbekas vaadelda iga üksiku õppija sooritust eraldi. Õppijad võiksid teha 
soorituse korraga. Juhul kui õppijaid on liiga palju ja instruktor ei suuda neid üksi 
jälgida, võib kasutada abiinstruktoreid või lasta õppijatel üksteist hinnata. Koos hin-
damisviisi kavandamisega võiks välja töötada hindamisvahendi, näiteks testi, tunnis 
esitatavad küsimused, iseseisva töö ülesanded või praktilise katse hindamise tabeli.

Õppematerjali struktureerimine ja tunni jaotamine etappideks. Õppe-
materjali struktureerimine tähendab uue õppematerjali jaotamist osadeks ning osade 
järjestamist. Uute toimingute õpetamisel võib struktureerimisena mõista toimingu 
jaotamist etappideks ja eri etappide järjestamist. Õppematerjali jaotamisel osadeks 
tuleb jälgida, et

– korraga ei käsitletaks liiga suurt infohulka (vt ptk 1.2., töömälu, ptk 3.2., 
teadmiste kindlus),

– korraga ei esitataks liiga palju uusi mõisteid ja reegleid ning uudne tea-
ve oleks kindlasti lahti seletatud (nt defi neeritud, analoogiate kaudu 
seotud õppija varasemate kogemustega).

Õppematerjali järjestamisel tuleb tähelepanu pöörata selle eri osade seoste loogili-
susele. Järjestamisel saab kasutada induktiivset või deduktiivset ainekäsitlust.

Tunnid jaotatakse etappideks, et eri tegevusviiside kasutamine aitaks õppijatel 
õpitavat paremini omandada. Näiteks võib tunni alguses motiveerida õppijaid, tut-
vustada tunni eesmärki ja läbiviimist. Seda etappi nimetatakse tunni alustamiseks. 
Sellele järgneb õpitava info esitamine, kus õppijad tajuvad ja mõistavad uut materjali. 
Seejärel võib toimuda õpitava kinnistamine, kus õppijad töötlevad ja rakendavad ma-
terjali. Tunni lõpus viiakse läbi õpitu kontroll ja antakse õppijatele tagasiside tulemus-
te kohta.
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Õppemeetodite ning abi- ja näitvahendite valik. Juhul kui instruktor teab, 
mida ja millisel viisil organiseerituna ning milliste etappidena ta kavatseb õpetada, 
tuleb tal vastata küsimusele, millisel viisil õppetöö peaks toimuma. Seega tuleb valida 
õppetöö eri osade läbiviimise meetodid. Meetodite valikul peaks tähelepanu pööra-
ma sellele, et

• õppijate tegevus oleks vaheldusrikas ja tunnis kasutataks erinevaid meetodeid,
• õppemeetodid soodustaksid õppija aktiivsust tunnis,
• õppemeetodid oleksid kooskõlas õpetatava teema ja eesmärgiga (laskeasendi 

õpetamisel on ilmselt parem kasutada demonstratsiooni ja drilli kui loengut).

Näide
Tabel 5. Sama teemat võib õpetada erinevalt, kavandades vaheldusrikkaid ja aktiivset osalemist toetavaid tunde

Kas õpetada nii…  …või hoopis nõnda?

Kohaloleku kontroll; tunni teema ja ülesehitus; selgitus, 
miks teema on oluline

Kohaloleku kontroll; tunni teema; arutelu, kuidas teema leiab 
kasutamist meie töös

1. alateema: loeng, lõpus küsimused 1. alateema: loeng, vestlus

2. alateema: loeng, lõpus küsimused 2. alateema: ülesanne leida vastused küsimustele – iseseisev töö 
õpikuga ja lühike grupitöö arvamuste vahetamiseks

Ülesannete lahendamine Ülesannete lahendamine

Instruktor kontrollib tulemusi ja annab tagasiside Juhised oma töö hindamiseks – õppijad kontrollivad. Vestlus 
ilmnenud probleemide üle, instruktori kokkuvõtte.

Õpitava paremaks mõistmiseks ja õppijate huvi äratamiseks on otstarbekas ka-
sutada tunnis abi- ja näitvahendeid. Tunni eri etappides kasutatavate õppemeeto-
dite kavandamisega koos tuleks kaaluda, milliseid vahendeid sealjuures tarvis läheb. 
Loengumeetodit saab täiendada nt tahvli või grafoprojektori abil või asjakohase vi-
deoklipi näitamisega. Tegevuste õpetamisel on tähtsal kohal demonstratsioonid. 

Näide
Tabel 6. Näit- ja abivahendite kasutamise seostamine õppemeetoditega 

Tunni etapp Näit- ja abivahendid

Tunni alustamine Probleemi tutvustav videoklipp

Sissejuhatav loeng Grafoprojektor, jaotusmaterjal

Vestlus Esitatud arvamused kirjutatakse tahvlile

Soorituse õpetamine Instruktori demonstratsioon

Soorituse harjutamine Õppijatele jagatakse vahendid, ülesanded esitatakse grafoprojektori abil
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Klassitunni läbiviimise plaani vormistamine. Tunni läbiviimise käigu täp-
sustamiseks ja tunni eri osade, tegevuste jm kooskõlastamiseks on otstarbekas koos-
tada kirjalik tunni läbiviimise plaan. Kaitseväes on ette nähtud plaankonspekti vor-
mistamine. Reeglina on tegu dokumendiga, mille alguses esitatakse õppetöö teema 
ja eesmärk. Seejärel kirjeldatakse õppetöö läbiviimise tingimusi (aeg, koht, õppijate 
grupp, kasutatavad vahendid ja varustus, viited õppematerjalile). Plaani peamiseks 
osaks on tunni käigu kirjeldus, mis on esitatud vastavalt toimumise järjekorrale. 
Reeglina esitatakse plaanis vastavalt järjekorrale tunni etapid, iga etapi puhul tuuakse 
välja (a) käsitletav teema või toimuv tegevus (vahel tuuakse välja olulised alapunktid, 
tähtsamad reeglid või mõisted), (b) selleks kuluv aeg, (c) õppemeetod (vahel täpsus-
takse mõni oluline instruktori või õppijate tegevus), (d) kasutatavad vahendid. Plaani 
märgitakse kõik tunni jooksul toimuvad tegevused (nt  tunni alguses toimuv relvade 
ohutuse kontroll, vahendite jaotamine jms).

Näide
Tabel 7. Tunni läbiviimise käigu esitamine plaankonspektis

Etapp/kestus/põhipunktid Meetod/vahendid/tegevuse täpsustused

Alustamine (4 min)
– kohalolek, eesmärk, etapid

Loeng, tunni eesmärk tahvlil, õppijate laudadele on paigutatud 1 aparaat kahe 
õppija kohta

– eelmise tunni kordamine (5 min) Küsimused: «Mis on….?», «Kuidas tehakse…?»

– Aparaadi omadused (7 min)
 – kiirus, kõrgus, toime…

Loeng, lüümik aparaadi pildi ja andmetega, esituse lõpus õppijatel võimalus küsida

– Aparaadi töökorda seadmine (10 min)
 – OTE
 – põhiosade ühendamine
 – häälestamine

Demonstratsioon, drill, õppijad töötavad paaridena

Plaan tuleb koostada nii, et see võimaldaks kinni pidada kasutada olevast ajama-
hust ning et ei tekiks vastuolusid planeeritud tegevuste või vahendite kasutamisel. 
Soovitatav on endale võimalikult täpselt ette kujutada, kuidas tund tegelikkuses toi-
mub. Tähelepanelikult tuleb kavandada üleminekud ühelt tegevuselt teisele, ühtlasi 
mõelda, kuidas korraldada õppijate ümberpaigutamine, materjalide või vahendite 
jaotamine ning vajalike juhiste andmine.

Ettevalmistustööd. Tunni käigu planeerimise ajal ja järel tuleb teha mitmeid 
praktilise iseloomuga ettevalmistusi. Nende hulka kuuluvad tavaliselt

• tutvumine õppetöö toimumiskohaga (nt klassiruum) – selgitatakse, kus, mida 
ja millises järjestuses saab teha;

• vahendite ja varustuse tellimine vastavalt üksuse asjaajamise korrale;
• näitvahendite (lüümikud, skeemid, arvutiesitlused), abivahendite ja -materja-

lide valmistamine; see eeldab, et on määratletud õpetatav materjal ja meeto-
did selle edastamiseks;

• tunni või selle osade läbiviimise harjutamine: tegevuse täpsustamine, ajakulu 
hindamine, esinemise harjutamine;
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• õppijate informeerimine: nt õppetöö toimumisaja ja –koha suhtes, samuti 
selle suhtes, millised vahendid on vaja kaasa võtta, millised iseseisva õppe 
ülesanded tuleb enne täita.

9.1.1.3. Vahetud ettevalmistused
Vahetud ettevalmistused puudutavad reeglina õppekoha (klassi) kordaseadmist enne 
õppetöö algust. Soovitav on, et klassi sisseseade, abi- ja näitvahendid oleksid enne õp-
petöö algust õigetes kohtades ning nende korrasolek kontrollitud. Näit- ja abivahendeid 
peaks kontrollima mõnevõrra varem. Näiteks kui selgub, et grafoprojektori lambipirn 
on katki, on veel aega see välja vahetada. Vahetute ettevalmistuste käigus saab jaotada 
laudadele vajaminevad õppematerjalid ja -vahendid (raamatud, kirjatarbed jms).

Õppijate paigutamine. Klassis tuleb valida ka sobiv õppijate paigutamise viis. 
Joonisel 10 on esitatud kolm levinud õppijate paigutamise viisi.

Joonis 10. Õppijate paigutamise võimalusi klassiruumis.

U-paigutuse kasutamisel on instruktoril hea jälgida õppijate tegevust, samuti saavad 
õppijad instruktorit hästi jälgida. Õppijatel on ka mugav üksteisega suhelda (nt vestlu-
ses). U-paigutust on hea kasutada suhteliselt väikeste gruppide puhul (10-14 inimest). 
Suurte gruppide puhul muutub kaar niivõrd suureks, et raske on leida sobivat klassi 
ning osa õppijaid jääb instruktorist väga kaugele. U-paigutus sobib ka siis kui inst-
ruktor soovib korraldada demonstratsiooni või harjutada tegevust (nt raadiojaama 
töökorda seadmine, töö kaartidega vms): lihtne on kõiki jälgida ning juhendamiseks 
saab vaevata iga õppija juurde minna.

Töökohtadena on mõeldav paigutada õppijad selleks, et nad saaksid väikeste 
gruppidena koos töötada (rühma-arutelud ja –tööd). See paigutus sobib ka seminari 
või väitluse läbiviimisel. Töökohtadena paigutust on kohane kasutada juhtudel, kui 
õppijate tegevuse pidev jälgimine ei ole oluline: õppijatel on küllaldased eelteadmised 
ja valmisolek koostööks ning grupid töötavad peamiselt iseseisvalt.

Ridadena paigutus on ilmselt kõige traditsioonilisem. Ridadena paigutamisel on 
õppijate omavaheline suhtlus raskendatud, paigutus suunab õppija tähelepanu klassi 
ees toimuvale. Sellist paigutust kasutatakse kõige enam siis, kui õppetöö rõhuasetus on 
instruktori sõnumil. Ridadena on võimalik paigutada ka väikesesse klassi suhteliselt 
palju õppijaid. Siiski tuleks vältida liiga suurt hulka pingiridu, sest tagumistest ridadest 
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ei ole enam näha klassi ees toimuvat. Soovitatakse kasutada mitte üle kuue rea.
Paigutuse määramisel tuleb jälgida, et õppijale oleks tagatud piisav tööruum – nii 

istumiskoht kui lauapind. Õppijad ei tohiks oma tegevuses üksteist segada.

Näitvahendite paigutamisel ja nende suuruse (nendel kujutatu suuruse) mää-
ramisel tuleb arvestada, et kõik õppijad klassis näeksid neid. Näitvahendi ülesseadmi-
sel on vaja klassis ringi liikudes kontrollida vahendi nähtavust klassi eri osades. See 
aitab valida ka instruktori enda kohta õppetöö läbiviimise ajal. Instruktoril on vaja 
olla ise nähtav, mitte jääda ette näidatavatele vahenditele, liikuda ja jälgida õppijaid. 
Video- ja helisalvestiste kasutamisel tuleks tähelepanu pöörata heli tugevusele ja ruu-
mi akustilistele omadustele (nt kaja).

9.1.2. Klassitunni läbiviimine
 
Klassitunni läbiviimise osas käsitleme:
• õppetöö plaanipärast läbiviimist ja aja kasutamist,
• õppijate tegevuse ja huvi jälgimist ning reageerimist nende käitumisele,
• märkmete tegemise korraldamist ja jaotusmaterjalide kasutamist.

9.1.2.1. Plaanipärasus ja aja kasutamine
Tundi ette valmistades koostab instruktor tegevusplaani. Tunnis viib instruktor plaani ellu. 
Õppetöö peab toimuma rahulikus tempos. Kiirustamist ja asjatut venitamist tuleb vältida. 
Vahel tekib siiski olukordi, kus instruktor peab oma tegevust käigult korrigeerima.

Õppijate eelteadmised. Üks sageli esinev probleem on vale hinnang õppijate eel-
teadmistele. See tähendab, et õppijad juba tunnevad õpetatavat või vastupidi – nende 
eelteadmised ei ole uue õppimiseks küllaldased. Nii võib juhtuda kursuste alguses, 
kui instruktorid ei tunne õppijaid, samuti lühematel täiendusõppe üritustel, kus info 
õppijate kohta ei ole enne saadaval. 

Mida teha, kui olete valmistunud õpetama teemat, mida õppijad tunnevad? 
Instruktor võiks vältida sama materjali taasesitamist: see on õppijatele igav ja nad 
ei pruugi kaasa töötada. Kaaluda tuleks kas (a) õpitu kordamist ja/või harjutamist 
(nt õppijatele antakse ülesandeid iseseisvaks või grupitööks, korraldatakse süvendav 
vestlus) või (b) lisainfo esitamist (instruktor selgitab vestluse või küsimustega õppijate 
teadmiste taseme ning asub õppetööd sobivast kohast jätkama). Kui vähegi võimalik, 
tuleb õppetööks määratud aeg sisukalt täita.

Kui õppijatel puuduvad tunnis osalemiseks vajalikud eelteadmised, on edasilii-
kumiseks sisuliselt ainuke võimalus võtta läbi seni käsitlemata teemad, ning kui aeg 
võimaldab, käsitleda uut materjali. Oluline on meeles pidada, et õppetöö sisu peab 
moodustama süsteemse terviku – puudujäägid eelteadmistes muudavad õppijate 
edasise töö järk-järgult üha raskemaks.
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Ajakulu hindamine. Teine valdkond, mis eriti algajatele instruktoritele raskusi 
valmistab, on tegeliku ajakulu hindamine. Vahel selgub, et planeeritud töö on tule-
muslikult tehtud, kuid aega on üle. Siis võib tunni lihtsalt lõpetada ja õppetöö jätkub 
järgmises tunnis. Teine võimalus on jätkata õpitu kinnistamist. Näiteks kui tunni kes-
kel selgub, et aega on kulunud vähem, saab pikendada kinnistamist, andes õppijatele 
(keerukamaid) lisaülesandeid. Mõnel juhul saab alustada uue teema käsitlemisega.

Keerulisem on olukord, kui selgub, et aega jääb puudu. Põhimõtteliselt ei ole 
hea lahendus, kui instruktor püüab siiski sama aja raamides kõiki soovitud tegevusi 
sooritada – tagajärjeks on pinnapealne ja vähetõhus õppetöö. Pigem võiks sellises 
olukorras keskenduda õpetatava põhiosa (mõistete, reeglite, toimingute) õpetamisele 
ning jätta kõrvale illustreeriv ja täiendav materjal. Teine võimalus on viia läbi ainult 
osa tunnist ja jätta järgmised tunniosad järgmistesse tundidesse. Viimast lahendust 
saab kasutada peamiselt siis, kui instruktoril on kasutada reservaega ning ta töötab 
ise sama grupiga. Aja puudujääki ei ole soovitav korvata tundi pikendades. Tunniaja 
ületamine ei lase õppijatel puhata ega järgmiseks tunniks valmistuda. Õppijad ei jälgi 
enam toimuvat, kui nad teavad, et tund on tegelikult lõppenud. Väga pikaks veninud 
tunnid kulutavad juba järgmiste tundide aega.

Kirjeldatud probleeme tuleb igati vältida põhjalike ettevalmistuste abil. Siiski ilm-
neb aeg-ajalt taolisi olukordi. Nendega toimetulekuks on soovitav prognoosida võima-
likke riske ning koostada enda jaoks tunni läbiviimise «b-plaan» – mida teha siis, kui…. 
Näiteks võib valida välja need alateemad, mida on vaja kindlasti tunnis käsitleda, ning 
need, millest võib vajadusel loobuda. Samuti võib planeerida õpetamiseks lisateemasid või 
valmistada ette lisaülesandeid, mida kasutada aja ülejäägi korral. Vältimaks ühe asja üle-
õpetamist samal kujul, peaks uue õppegrupiga tööd alustades vestluse või küsimuste abil 
veenduma nende eelteadmistes. Eelteadmiste hindamiseks võib kursuse alguses teha ka 
testi. Kui tunni lõppedes ei ole jõutud kõike vajalikku teha, peab instruktor määratlema 
läbivõtmata osa ning sellest järgneva õppetöö ja kursuse läbiviijaid teavitama.

Kuidas tunni vältel ajakulu paremini kontrollida?
• Kavandage täpselt tegevused ning harjutage enda (st instruktori) toiminguid. 

Tegevuste eelneval harjutamisel on kasulik mõõta nende sooritamisele kulu-
vat aega: kui kaua ma kõnelen, kui kaua kestab demonstratsioon jne. Tunni 
läbiviimise plaanis määratakse minuti täpsusega tunni etappide kestus.

• Minimeerige kõigi administratiivsete ja rutiinsete tegevuste aeg, vabastamaks 
aega tegelikule õpetamisele ja eriti õpitu kinnistamisele. Näiteks kohaloleku 
kontroll, ettekanded jm tunni alustamisel vajalik peavad toimuma kiirelt ja 
sujuvalt. Viis minutit on juba 1/9 kogu tunnist! 

• Vähendage ajakulu, mis kaasneb õppijate tegevuse muutmisega – aja säästmiseks 
võib tarvilikud abivahendid, kirjanduse, vastamislehed jms jagada laudadele laiali 
juba enne tunni algust. Erinevad tegevuskohad klassis peaksid samuti juba enne 
tunni algust olema ette valmistatud. Klassi sisustus peaks minimeerima õppijate 
ümberpaigutamisele kuluvat aega või vältima liigset ümberpaigutamist.
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• Keskenduge õpetamisele, mitte oma tegevuse põhjendamisele või kommenteeri-
misele («järgneva teema tutvustamiseks olen ette valmistanud ühe kile, mil-
lel on vajalik skeem...ja nüüd ma panen ta siia ja ...lülitame masina sisse»). 
Suulises ettekandes vältige asjatut korrutamist, kõrvalisi märkusi ja mõttetut 
seletamist, mis raiskavad märgatavalt aega.

• Pöörake tähelepanu õppijatega suhtlemise sisule ja korrale. Vältige teemasse 
mittepuutuvaid arutelusid ja vaidlusi. Vajadusel looge reeglid tagasiside saa-
miseks, nt kavandage 6–7 min ettekande järele 2–3 min aega küsimusteks-
vastusteks. Tunni alguses teavitage õppijad, et nad saavad küsimusi esitada iga 
alateema lõpus, kuid mitte ettekande ajal.

Praktikas on siiski raske ajakavast punkt-punktilt kinni pidada. Juhul kui see  õnnes-
tub, võiks instruktor endalt küsida, kas õpetamise käigus ei surutud maha õppijate 
initsiatiivi ja osalust. Tunni käigus on kasulik jälgida aja kulgu. Seda saab õppijatele 
märkamatult teha lauale asetatud käekella või klassi vastasseinale paigutatud kella 
abil. Aja kulu jälgimine aitab sobivalt muuta õppetöö kulgu, nt kui üks tunni osa sai 
läbitud natuke kiiremini, saab järgmisele kulutada natuke enam aega.

9.1.2.2. Õppijate jälgimine ja reageerimine nende käitumisele 
Õppijate käitumine tunnis on sageli indikaator selle kohta, millisel määral õppijad 
asja vastu huvi tunnevad ja kaasa töötatavad. Seepärast on vaja pidevalt jälgida, mil-
lega õppijad tegelevad. Seda on võimalik teha lihtsalt ringi vaadates või sobivatel het-
kedel klassis ringi liikudes.

Huvi olemasolu ja kaasatöötamise tavalised tunnused on, et õppijad jälgivad inst-
ruktori tegevust, kallutavad ennast tema poole, teevad märkmeid, reageerivad kiiresti 
uutele ülesannetele, esitavad täpsustavaid küsimusi või asjasse puutuvaid kommen-
taare. Üsna hästi saab märgata ka õppijate huvi puudumist: nt õppijad vaatavad mu-
jale, uurivad teemaga mitteseotud materjali, nende näod on unised ja nad haigutavad, 
püüavad omavahel vestelda, pigem kallutavad ennast instruktorist eemale, «lösuta-
vad» oma kohal. Tähelepanu hajumise põhjused võivad olla näiteks

• liiga keeruline esitus – õppija ei saa aru,
• liiga ühekülge tegevus – õppija ei suuda väga kaua kontsentreeruda,
• suures mahus ja kiire teabe edastamine – õppija ei suuda infot töödelda,
• õppija on tundi tulles väsinud või liiga erutatud.

Juhul kui õppijad ei tööta tunnis kaasa, siis nad ka ei õpi. Järelikult on kasulik kohe 
reageerida märkidele, mis osutavad tähelepanu hajumisele. Ühe-kahe õppija tähe-
lepanu püüdmiseks võib otsida nendega silmsidet, liikuda nende lähedusse, esitada 
otseselt neile suunatud küsimuse. Nähes kogu grupi tähelepanu langust, võib samuti 
esitada küsimusi, lasta teha lihtsa grupitöö või alustada vestlust. Juhul kui on selge, 
et grupp on tõesti väsinud, võib olla otstarbekas teha väike vaheaeg. Grupi väsimist 
ja tähelepanu hajumist võivad soodustada ka keskkonnatingimused: halb valgustus, 

9. Õppetöö ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüs



153

umbne õhk, sumisev arvuti või projektor. 
Tähelepanu ja kaasatöötamise jälgimise kõrval on tähtis õppijaid vaadelda iseseis-

va töö käigus. Sellisel juhul on põhitaotlus õppijate edasijõudmise jälgimine, võima-
like vigade parandamine ning õppija juhendamine. Iseseisva töö ajal keskenduvad 
õppijad oma ülesannetele ja instruktoril on hea võimalus ringi liikudes vaadelda nen-
de tegevust. Toimingute harjutamisel tuleb tähelepanu pöörata õppijate paigutuse-
le ning instruktori enda asukohavalikule – instruktor peab asuma heal positsioonil, 
hoidmaks silma peal grupi tegevusel.

9.1.2.3. Märkmete tegemine ja jaotusmaterjalid 
Teadmisi ei omanda õppijad tingimata tunni jooksul. Selleks et õppijad saaksid hiljem 
iseseisvalt või järgmistes tundides sama materjali õppida, on vaja, et vajalikud tekstid 
oleksid neile kättesaadavad. Mitmetes valdkondades on juba olemas õpikud või käsi-
raamatud. Iseseisva töö tarvis antakse õppijatele viited, kust nad vajaliku informatsioo-
ni leiavad. Tuleb hoolitseda, et õppekirjandust oleks grupi jaoks küllaldaselt. Siiski on 
palju valdkondi, mis ei ole õppekirjandusega kaetud. Sellisel juhul kasutatakse vajaliku 
konspekti koostamiseks tundides märkmete tegemist. Kuidas seda korraldada?

Konspekt. Kogenud õppijatele tuleb tunni alguses lihtsalt öelda, et nad olulisemad 
asjad üles märgiksid. Õppijad valivad ise, mida ja kuidas nad üles kirjutavad. Koge-
nud õppijad kasutavad tihti individuaalset märkemete tegemise tehnikat, mis aitab 
neil hiljem tõhusalt materjali kasutada.

Kaitseväe õppijate gruppides on ka isikuid, kellel puudub oskus iseseisvalt märk-
meid teha. Samuti õpetatakse õppijatele teadmisi, mida on vaja omandada kindlal ku-
jul. Sellistel juhtudel on kasulikum rakendada juhitud märkmete tegemist. See tähen-
dab, et instruktor valib info, mida on vaja üles tähendada, ning annab kirjutamiseks 
vastava korralduse. Tavaliselt toimub juhitud märkmete tegemine nii, et instruktor

• esitab vajaliku info – mõiste defi nitsiooni, reegli või andmed;
• selgitab informatsiooni;
• laseb vajaliku materjali üles kirjutada.
Infot võib esitada mitmel viisil. Varem kasutati sageli suulist info esitamist, st 

õpetaja dikteeris teksti. Selline infoesitamine on aeganõudev ning tundmatud sõnad 
võidakse valesti üles kirjutada. Tänapäeval esitatakse üleskirjutatav info peamiselt 
näitvahendi – tahvli, grafo- või multimeediaprojektori – abil. 

Ajal kui õppijad teevad märkmeid, ei ole soovitav selgitustega jätkata, sest õppijad 
on keskendunud kirjutamisele. Soovitav on oodata, kuni nad saavad tööga valmis, 
ning siis minna tunniga edasi. Põhimõtteliselt ei ole soovitav lasta üles kirjutada pik-
ki tekste, kuna selleks kulub palju aega. Pigem võiks lasta üles märkida tunni alatee-
made nimetusi, konkreetseid termineid, üksikuid lauseid või vajalikke andmed.

Jaotusmaterjal. Suure infomahuga tundides (nt loengutes) on abi jaotusmaterjali-
dest. Need on enamasti paljundatud tekstid ja skeemid, mis asendavad kas täielikult 
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või osaliselt märkmete tegemist. Jaotusmaterjale võidakse õppijatele jaotada tunni 
alguses (jagada laudadele enne tunni algust), tunni vältel (selles tunni osas, mida 
materjal puudutab) või ka tunni lõpus. Tunni lõpus jagatakse sageli välja pigem et-
tekande täiskonspektid. Neid ei anta varem kätte, sest õppijad, kes teavad, et neil on 
juba õpitav materjal käes, võivad loobuda kaasatöötamisest. Tunni alguses jagatakse 
tavaliselt jaotusmaterjale, mis sisaldavad osaliselt tunni materjali: teemade pealkirju, 
põhimõisteid, näidisskeeme vms. Sellised jaotusmaterjalid on õppijale toetavaks töö-
vahendiks. Ühelt poolt kajastab jaotusmaterjal tunni ülesehitust (soodustab teema 
arengu jälgimist) ja seal on ära toodud olulisemad elemendid, ent samas saab õppija 
teha märkmeid tervikliku konspekti tarbeks.

Jaotusmaterjale kasutatakse ka õpiülesannete esitamisel. Näiteks võidakse õppija-
tele jagada ülesannete lehed, millel on esitatud koordinaatide mõõtmise põhimõtted, 
kaardikoopia koos sellele kantud punktidega ja ülesanne kaardil olevate punktide 
koordinaatide määramiseks.

Eelnevas keskenduti klassitundide ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud teemade-
le. Järgnevas alapeatükis tulevad vaatluse alla harjutuste korraldamise protseduurid.

9.2. Harjutuste ettevalmistus ja läbiviimine

Harjutuse ja klassitunni ettevalmistuse ja läbiviimisega seotud tegevused on paljuski 
sarnased. Samal viisil tuleb tegeleda õppetöö eesmärgi määratlemisega, selgitada välja 
õppijate eelteadmised, valmistada ette õppetöö toimumise koht, kasutavad vahendid 
jne. Siiski hõlmab harjutuse korraldamine mitmeid lisatoiminguid ning tähelepanu 
tuleb pöörata asjaoludele, mis klassitundide puhul ei ole enamasti samavõrd olulised 
(nt ohutus). Järgnevalt käsitletakse eraldi teemadena harjutuse ettevalmistuse ning 
läbiviimisega seotud küsimusi. Alapeatüki lõpus on juttu harjutuse ohutuse ja seal 
kasutatavate vahendite korrasoleku tagamisest.

9.2.1. Harjutuse ettevalmistus

Harjutuste ettevalmistus sisaldab tööetappe ja tegevusi, mida klassitundide etteval-
mistusel üldjuhul ei tehta ning mida eelnevas peatükis ei ole käsitletud. Harjutuse 
ettevalmistamise võib jaotada järgmisteks etappideks:

• harjutuse eesmärgiga tutvumine,
• õppijate eelduste hindamine,
• harjutuseks kasutatavate ressursside ja tegevust mõjutavate piirangute välja-

selgitamine,
• harjutuse eesmärgi ja osaeesmärkide täpsustamine,
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• õppetöö jagamine osadeks,
• õppemeetodite valik,
• õppekohtade valik ja nende kasutusviisi määratlemine,
• harjutuse ja selle etappide üksikasjalik planeerimine,
• ettevalmistustööd (sh abiinstruktorite ettevalmistamine),
• kirjaliku harjutusplaani (plaankonspekti või õppuse plaani) valmistamine ja 

kooskõlastamine,
• väljatöötatud plaani kontrollimine ja täpsustamine ning õpetamise harjutamine,
• vahetute ettevalmistuste tegemine.
Harjutuse ettevalmistamisel on üldjuhul kõik eespool nimetatud tegevused vaja-

likud. Sõltuvalt harjutuse iseloomust ja instruktori kogemustest võib erinevate ette-
valmistavate toimingute maht ja sisu mõneti erineda. Samuti võib muuta ülaltoodud 
ettevalmistusetappide järjestust. Alljärgnevalt on selgitatud harjutuse ettevalmistu-
setappide sisu.

9.2.1.1. Harjutuse eesmärgiga tutvumine
Kaitseväes toimub õppetöö vastavalt kinnitatud õppe- ja ainekavadele. Õppekavades 
on kirjeldatud harjutuste eesmärke. Lähtuvalt õppekursuse käigust võib kursuse lä-
biviimise eest vastutav isik või üksuse ülem täpsustada harjutustulemuste nõudeid. 
Püstitatud eesmärk on aluseks harjutuse edasisele planeerimisele. Pärast harjutuse 
läbiviimise tingimuste ja õppijate kohta täiendava info kogumist täpsustatakse esialg-
ne eesmärk: sõnastatakse käitumuslikud õpieesmärgid.

9.2.1.2. Õppijate eelduste hindamine
Harjutuse kavandamise seisukohalt on äärmiselt tähtis määratleda õppijate eeltead-
mised ja -oskused. Teavet õppijate teadmiste taseme ja varasemate õpingute kohta 
on võimalik saada õppekavadest, tunniplaanidest ja rühmapäevikutest. Olulist in-
formatsiooni grupi seniste õpitulemuste kohta võivad anda harjutuste ja praktiliste 
katsete hindamislehed, tunnikontrollide ja arvestuste hinded. Varasema õppetöö sisu 
ja tulemuste kohta võib lisainformatsiooni saada teistelt instruktoritelt ja õppetöös 
osaleva üksuse ülemalt.

Õppijate eelduste hindamine ei tohi piirduda ainult grupi üldise taseme väljasel-
gitamisega. Oluline on pöörata tähelepanu ka õppijate individuaalsetele erinevustele. 
Näiteks on tähtis teada saada, kes on saavutanud õppetöös paremaid tulemusi ja kes 
on pigem maha jäänud. Määratleda tuleks ka isikud, kellel tõenäoliselt puuduvad va-
jalikud eelteadmised ja -oskused. Näiteks võivad mõned õppijad olla õppetööst puu-
dunud haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel. 

Harjutuste sisuks on uute oskuste ja käitumisviiside õppimine. Seetõttu on harju-
tuste ettevalmistamisel oluline ka informatsioon õppijate tervisliku seisundi ja füüsi-
liste võimete kohta. Gruppi võib kuuluda isikuid, kes haiguse või vigastuste tõttu ei saa 
harjutuse toimumise ajal osaleda suure füüsilise koormusega tegevustes. Sellistele õppi-
jatele ülesandeid kavandades tuleks enne konsulteerida väeosa või õppeasutuse arstiga.
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9.2.1.3. Ressursside ja piirangute väljaselgitamine
Harjutuseks kasutatavate ressursside ja tegevust mõjutavate piirangute selgitamisel 
on instruktoril vaja määratleda

• harjutuse asend õppetöös; 
• harjutuse toimumiseks määratud aeg ja harjutuse kestus;
• vajalike vahendite ja varustuse olemasolu, seisund ja kogus;
• harjutuskohale esitatavad nõuded ja õppekohtade tegelikud kasutusvõimalused;
• abiinstruktorite kaasamise vajadus ja võimalike abiinstruktorite pädevus;
• vajadus kasutada olukorra ja vastase tegevuse kirjeldamiseks lisapersonali ja 

imitatsioonivahendeid.

Harjutuse ettevalmistamisel on vaja määratleda harjutuse koht õppetöös. Õppekava 
ja kursuse plaani põhjal saab instruktor otsustada, millistele varasematele õpingutele 
harjutus tugineb. Samuti selgub, kuidas harjutusel õpitav seostub järgneva õppetööga. 
Määratledes harjutuse paiknemise õppetöös, saab instruktor otsustada, millised on 
kesksed õppeteemad, kas harjutuse sisuks on ennekõike uute oskuste omandamine, 
nende kinnistamine või rakendamine.

Teavet õppetööks vajalike ressursside kohta saab instruktor õppekavadest, kus on 
kirjeldatud harjutuse jaoks vajalikke vahendid ja varustust ning ette nähtud harjutuse 
kestus. Samuti aitab õppekavas määratletud eesmärk välja tuua näiteks harjutuskohale 
ning olukorra ja vastase imiteerimisele esitatavaid nõudeid. Nende õppevahendite, va-
rustuse, imitatsioonivahendite, transpordi jms kohta, mida tegelikult on võimalik har-
jutusel kasutada, saab instruktor teavet kursuseülemalt ja tagalateenistusega seotud isi-
kutelt. Reaalselt kasutatavate ressursside kohta on vaja hankida aegsasti informatsiooni. 
Vastasel korral võib juhtuda, et harjutust pole võimalik soovitud viisil läbi viia. 

Mitmed harjutused eeldavad lisapersonali kasutamist – seda nii õpetamise kui 
ürituse läbiviimise tagamise osas. Kokkulepped ja kooskõlastused selle saamiseks tu-
leb teha aegsasti. Oluline on, et kaasatavad isikud omaksid vajalikku kvalifi katsiooni 
ning nende muud tööülesanded võimaldaksid osalemist nii harjutuse ettevalmista-
misel kui läbiviimisel. 

Tavaliselt planeeritakse kursuse vältel kasutatavad õppekohad juba siis, kui õppekur-
sust kavandatakse. Instruktor peab harjutust planeerides teadma, millises kohas ja/või 
milliste omadustega maastikul tegevus aset leiab. Tähelepanu tuleb pöörata aastaajast 
sõltuvatele tingimustele (valge aja kestus, temperatuur, sademete võimalikkus jms). Sõl-
tuvalt harjutuse sisust, ilmast vm teguritest on mõnikord vaja leida uus harjutuskoht.

9.2.1.4. Harjutuse eesmärgi ja osaeesmärkide täpsustamine
Teades harjutusele kehtestatud eesmärki, õppijate tegelikke eeldusi ning harjutuse lä-
biviimise tingimusi, on instruktoril võimalik täpsustada õppetöö eesmärki. Selleks 
püütakse püstitada eesmärk, mis vastaks võimalikult täpselt õppekavas kirjeldatud 
eesmärgile, ent oleks ka õppijatele jõukohane ning arvestaks tegelikke harjutamistin-
gimusi. Eesmärgid sõnastatakse käitumuslike õpieesmärkidena (vt ptk 5.3). 
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Keerukamate harjutuste korral on sageli vaja püstitada erinevate käsitletavate õp-
peteemade kohta eraldi osaeesmärgid. Samuti võidakse koostada eraldi õpieesmär-
gid erinevatele allüksustele, juhtimistasanditele või harjutusse kaasatud teenistusük-
sustele. Näiteks võivad olla samal harjutusel jalaväejagudel, harjutavatel ülematele ja 
toetusüksusel erinevad õpieesmärgid.

9.2.1.5. Õppetöö jagamine osadeks
Nii selleks, et planeerimise faasis paremini arvesse võtta õppeprotsessi kulgu, kui sel-
leks, et edaspidi saaks keskenduda üksikute õppetöö osade ja nende seoste läbitöö-
tamisele, jaotatakse harjutus etappideks. Iga selline etapp moodustab harjutuse osa, 
mille puhul seostatakse tegevusviis (meetod) ja käsitletav teema. Igal osal on oma roll 
plaanitavas tervikus ning seega ka oma kindel eesmärk. Nii võivad harjutuse kaks jär-
jestikust osa olla suunatud kindlate oskuste omandamisele, neile järgnev osa aga nen-
de oskuste harjutamisele. Ettevalmistuste käigus võidakse, arvestades õppe läbiviijate 
oskusi, harjutuskoha tingimusi vms, esialgu kavandatud etappe muuta, nt täpsustada 
ühes etapis sooritatavaid tegevusi või mõnede etappide järjestust.

Õppetöö osadeks jaotamisel saab instruktor aluseks võtta erinevaid asjaolusid. 
Näiteks võib ta harjutuse jagada osadeks lähtuvalt erinevatest õppeteemadest. Relva-
käsitsemisharjutuse esimene osa võib olla relva osalise lahtivõtmise ja kokkupanemi-
se ning teine osa relva puhastamise õpetamine. Üksuse taktikalise tegevuse õpetami-
se võib jaotada selle põhimõtte kohaselt järgmisteks tegevusteks: harjutuse esimeses 
osas õpetatakse ja harjutatakse tegevusi üksuse saabumisel vastutusalale, teises käsit-
letakse tegevusi operatsiooni ettevalmistamisel, kolmandas õpitakse tegevusi, mida 
on vaja operatsiooni käigus osata.

Õppetöö struktureerimisel saab arvesse võtta ka kasutatavaid õppemeetodeid. 
Näiteks on harjutuse esimene osa uue oskuse demonstreerimine ja etapiviisiline har-
jutamine, teises osas toimub tervikliku tegevuse harjutamine ja võistlus, kolmandas 
osas aga tegevuse harjutamine vastavalt kirjeldatud olukordadele. Sel juhul kasuta-
takse harjutuses järjest drilli-, ülesande-, võistlus- ja situatsioonimeetodit. Õppetöö 
liigendamisel saab tugineda ka varem määratletud harjutuse osaeesmärkidele.

9.2.1.6. Õppemeetodite valik
Harjutusel kasutatavate õppemeetodite valikul juhindutakse harjutuse rollist eesmärgiks 
seatud oskuste kujundamisel. Õppijatele uute oskuste õpetamisel kasutatakse sageli dril-
limeetodit. Juba omandatud oskuste kinnistamisel on enam kasutusel ülesande-, võistlus- 
ja situatsioonimeetod. Rakendusharjutuste peamine õpetamisviis on situatsioonimeetod. 

Harjutuse erinevate osade õpetamisel võib kasutada erinevaid meetodeid, arvesta-
des järk-järgult toimuvat õppimist. Näiteks võib harjutus alata uue oskuse õpetami-
sega drillimeetodil, edasi harjutatakse sama oskust ülesandemeetodil ning harjutuse 
viimases osas võidakse kasutada situatsioonimeetodit (vt eespool).

Õppemeetod peaks olema kooskõlas õppija eeldustega. Näiteks kui püstitatud üles-
ande täitmine eeldab õppijatelt oskusi, mida nad pole varem omandanud, ei saa üles-
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ande- ja situatsioonimeetodit rakendada, kuna eeldusoskused, mida iseseisvalt tuleks 
kasutada, puuduvad.

9.2.1.7. Õppekohtade valik ja nende kasutamisviisi määratlemine
Harjutuse eesmärgist ja temaatikast tulenevad õppekohtadele esitatavad nõuded (nen-
de suurus ja maastikuomadused). Harjutamisala peab olema piisavalt suur, et jätkuks 
ruumi kogu õppegrupile. Selleks et relvakäsitsemistundi läbi viia, on vaja suhteliselt 
väikest pinda – harjutada saab nt kasarmuhoovis või ka klassiruumis. Rühma rünnaku 
harjutamine nõuab aga palju suuremat ala.

Õppekoha maastikutingimused peavad vastama harjutuse iseloomule. Näiteks on uute 
oskuste õpetamiseks tavaliselt vaja kohta, kus oleks tagatud instruktori ja õppijate võimalikult 
hea kontakt. Üldjuhul kasutatakse selleks lagedat või hõreda metsaga kaetud maastikku. Kin-
nistavatel ja rakendusharjutustel on sageli eesmärgiks kasutada omandatud oskusi mitmeke-
sistes tingimustes. Õppekohana püütakse sellisel juhul kasutada vahelduvat maastikku.

Õppekohtade tingimused peavad olema vastavuses harjutuse õppeteemadega. 
Endastmõistetavalt on sõjaväepolitsei valdkonna või linnalahingu harjutusel vaja õp-
pekohtadena kasutada hoonestatud ala. Rühma kaitselahingu harjutusel võib harju-
tuse eesmärgist tulenevalt olla oluline, et õppekoha pinnas võimaldaks kaevuda.

Harjutust ette valmistades on vaja täpselt planeerida, kus, millal ja millises jär-
jestuses erinevad tegevused kasutataval alal toimuvad. Selline analüüs võimaldab 
täpsustada harjutuse ülesehitust, kestust, kasutatavate vahendite ja varustuse hulka, 
transpordivahendite kasutamise nõudeid jms. Rakendusharjutuste maastikukasutu-
se planeerimine on aluseks harjutava üksuse jaoks kõrgema juhtimistasandi käskude 
koostamisel ja vastutegevuse kavandamisel.

Õppekohta valides ja seal toimuvat tegevust planeerides tehakse õppekohas maastikuluu-
re, mille käigus tutvub instruktor koos abiinstruktoritega maastiku kasutamise võimaluste-
ga ja otsustab, kuidas harjutus selles piirkonnas aset leiab (vt, ptk 9.2.1.9, Maastikuluure).

Selleks et otstarbekalt harjutuskoha võimalusi ära kasutada, tuleb arvestada õp-
pijate hulgaga, harjutusel käsitletavate õppeteemade arvu ja iseloomuga ning abiinst-
ruktorite kasutamise võimalustega. Järgnevalt on esitatud mõned tüüpilised õppeko-
ha organiseerimise viisid.

Mitmed lihtsama sisuga harjutused saab läbi viia ühes kohas. Kui õppijaid on palju, 
siis harjutatakse sama tegevust instruktori ja abiinstruktorite juhendamisel korraga 
sama õppekoha erinevates paikades.
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Kui sama harjutuse käigus õpetatakse erinevaid teemasid ning on vaja kaasata suur 
hulk õppijaid, siis saab erinevate tegevuste harjutamiseks määrata erinevad õppekohad. 
Õpilastest moodustatakse väiksemad grupid, kes liiguvad ühest harjutuskohast teise.

Mitmetel harjutustel on vaja õpetada erinevaid tegevusi vastavalt sellele, millises 
järjekorras neid operatsiooni käigus kasutatakse. Sellisel juhul kujuneb harjutusest 
otsekui teekond, mille  õppijad läbivad ja mille valitud lõikudel õpetatakse uut tege-
vust või püstitatakse järgmine ülesanne.

9.2.1.8. Harjutuse ja selle etappide üksikasjalik planeerimine
See ettevalmistuste osa eeldab, et instruktor on kavandanud harjutuse eesmärgi, sisu 
ja etapid. Samuti peab ta teadma, kus ning milliste vahendite ja personaliga ta har-
jutuse läbi viib. Nüüd on võimalik planeerida terviklik harjutuse kulg, täpsustada 
harjutuse igat etappi ning viia need omavahel kooskõlla.

Kõnealuste ettevalmistuste peaeesmärgid on
• määrata kindlaks tegevuste järjestus ja ajakava; 
• kooskõlastada õppe- ja imitatsioonivahendite, varustuse, vastutegevusüksuse 

vms kohaletoomine ja kasutamine;
• jaotada ülesanded ja vastutus harjutust läbiviiva personali vahel;
• anda abiinstruktoritele ja harjutuse tagamisülesandeid täitvatele isikutele täp-

sed tegevusjuhised; 
• tagada harjutuse sujuv ja viivitusteta läbiviimine.
Selles tegevusetapis kavandatakse ka harjutuse alustamine ja lõpetamine. Ajaka-

va täpsustamisel on vaja analüüsida tegureid, mis võivad tegevuse kulgu mõjutada: 
nt ilmastikuolud, õppijate väsimine harjutuse käigus vms. Võimalike probleemidega 
toimetulekuks nähakse sageli harjutuse kavandamisel ette varuaeg. Keerukamate 
harjutuste jaoks plaanitakse varuaega rohkem kui lihtsamate jaoks.
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9.2.1.9. Praktilised ettevalmistustööd
Harjutuse ettevalmistamine on ühelt poolt õppetöö planeerimine, kuhu kuuluvad nii 
harjutuse kirjaliku plaani valmistamine ja kooskõlastamine kui ka harjutuse plaani 
kontrollimine ja õpetamise harjutamine. Neid vaadeldakse allpool. Teiselt poolt kä-
sitleb harjutuse ettevalmistamine mitmeid praktilisi tegevusi. Praktiliste ettevalmis-
tustöödena käsitletakse siinjuures:

• maastikuluuret,
• abiinstruktorite kaasamist,
• vahendite ja varustuse tellimist,
• abivahendite ja rajatiste valmistamist.

Maastikuluure. Harjutuse ettevalmistamise oluline osa on harjutuskohaga tut-
vumine. Selle eesmärk on (a) valida sobivad õppekohad ja (b) määratleda maastiku 
kasutamine harjutuse käigus. Tavaliselt tehakse harjutuskohaga tutvumiseks 1–2 
maastikuluuret. 

Esimese maastikuluure teeb instruktor üksi või koos abiinstruktorite ja harjutu-
se eest vastutava isikuga. Tavaliselt tehakse esimene maastikuluure pärast seda, kui 
instruktor on endale selgitanud harjutuse eesmärgi ning saanud ülevaate harjutuseks 
vajalikest ressurssidest ja piirangutest. Esimese maastikuluure eesmärk on üldjuhul 
tutvuda kasutatava maastiku omadustega. Maastikuluure käigus vaadatakse valitud 
piirkond üle ja hinnatakse võimalusi teha harjutuse elemente erinevates kohtades. 
Instruktor võiks soovitavalt koostada õppekoha skeemi, mida harjutuse edasisel pla-
neerimisel kasutada.

Teine maastikuluure tehakse hiljemalt siis, kui toimub harjutuse ja selle etappide 
üksikasjaline planeerimine. Enne teise maastikuluure korraldamist peab instruktor 
olema välja töötanud harjutuse üldise kava. Kui kasutatakse abiinstruktoreid, peab 
instruktor olema määratlenud nende ülesanded. Osalema peavad kõik õpetamisega 
seotud instruktorid ja harjutuse tagamisülesannete täitmise eest vastutav isik. Teise 
maastikuluure eesmärk on lõplikult määratleda harjutusel kasutatavad maastikuko-
had ja harjutuse läbiviimise kulg. Täpsustatakse harjutust läbiviiva personali paik-
nemine ja tegevus harjutuse käigus. Kontrollitakse harjutuse toimumise tagamisega 
seotud tegevusi ja nende tähtaegu (nt toitlustamine, õppijate transport, vastase imi-
teerimine jms). Abiinstruktorid tutvuvad oma tegevuskohtadega.

Ühe maastikuluurega piirdutakse tavaliselt juhtudel, kui tegu on lihtsa ülesehitu-
sega harjutuse või tuttava maastikuga.

Abiinstruktorite kaasamine. Harjutuste käigus kasutatakse tavaliselt abiinstruktorit
• tegevuse demonstreerimisel – abiinstruktori abiga näidatakse õpitav tegevus 

õppijatele ette;
• harjutuse alateemade õpetajana – abiinstruktor õpetab määratud alateemat 

kogu grupile või on ühe grupi/meeskonna õpetaja kogu harjutuse vältel;
• harjutamise kontrollijana – abiinstruktor aitab instruktoril vaadelda õppijate 
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tegevust, tema ülesandeks on juhendada ja parandada ilmnevaid vigu;
• vastase imiteerimisel – abiinstruktor ise kehastab vastast, kasutab imitatsioo-

nivahendeid või juhib vastutegevusüksust.
Sama abiinstruktor võib harjutuse käigus täita ühte või mitut nimetatud ülesannetest.

Abiinstruktorile ülesannete püstitamine sõltub tema pädevusest. Näiteks tegevu-
se demonstreerimisel või õppijate tegevuse kontrollimisel on oluline, et abiinstruk-
tor valdaks ise õpetatavat toimingut. Selliseid ülesandeid võivad täita ka kogenumad 
õppijad, nt nooremallohvitserid või aspirandid. Ka siis, kui abiinstruktor ise kehas-
tab vastast või on tegu vastutegevusüksuse lihtsa toimingu juhtimisega, võib kaasata 
ajateenijatest ülemaid. Seda võib teha juhul, kui harjutuse eesmärk ei eelda nende 
tegevust harjutava üksuse juures.

Harjutuse mõne alateema õpetamine eeldab, et ülesande täitja oleks ise instrukto-
ri ettevalmistusega. Tavaliselt kaasatakse õppeülesannete täitmiseks teisi kaadrikait-
seväelastest instruktoreid.  

Abiinstruktorile püstitatakse kindel ülesanne, mis määratleb tema tegevuse eesmärgi, 
sisu, aja ja kasutatavad vahendid. Maastikul toimuvate kinnistavate ja rakendushar-
jutuste korral antakse abiinstruktorile õppekoha skeem ning rakendusharjutusteks 
ka harjutuse stsenaarium.

Vähem kogenud abiinstruktoritele koostatakse tavaliselt koolituskaart (juhul kui 
tema ülesandeks on õppetööd läbi viia) või meelespea, kus on nimetatud olulised 
toimingud ja nende sooritamise tähtajad. Kogenud abiinstruktorid saavad ise oma 
ülesande täitmise ette valmistada. Harjutuse läbiviija kontrollib enne lõpliku harju-
tusplaani koostamist abiinstruktorite plaane ja ettevalmistusi. 

Instruktor peab olema veendunud, et abiinstruktor on valmis oma ülesannet 
täitma. Instruktor peaks laskma abiinstruktoril vähemalt selgitada, kuidas ta on ka-
vandanud oma ülesande (nt kindla toimingu õpetamise) täita. Kui instruktor ei ole 
veendunud abiinstruktori pädevuses, võib lasta demonstreerida tähtsamate õppetöö 
elementide läbiviimist. Mahukamate õppeülesannete korral võib abiinstruktor koos-
tada oma ülesandelõigu kohta eraldi plaankonspekti. 

Kui abiinstruktorile püstitatakse uudne ülesanne, peab instruktor teda vajadusel 
juhendama või õpetama.

Vahendite ja varustuse tellimine. Harjutuste läbiviimine on seotud sageli 
suure hulga vahendite, materjalide ja varustuse kasutamisega. Väljaõppekeskustes ja 
õppeasutustes on määratletud kord, kuidas ja millal tuleb teha vajalikud tellimused, 
et harjutusel vajaminev varustus väljastataks õigel ajal. Instruktor peab olema vasta-
vate nõuetega kursis ja arvestama neid. Harjutus tuleb planeerida piisavalt varakult, 
et jõutaks teha vajalikud tellimused. Vahendite ja varustuse tellitavad kogused peavad 
arvestama tegelikku vajadust. Üldjuhul on otstarbekas tellida õppetööks olulisi ma-
terjale, vahendeid ja varustust veidi rohkem kui harjutuse jaoks vaja. Kui mõni harju-
tamiseks oluline vahend läheb katki või selgub, et mingit materjali kulub planeeritust 
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rohkem, siis on vajalik varu kohapeal olemas ning õppetööd saab kohe jätkata. Samas 
peab instruktor tellimusi koostades ja harjutust juhtides vältima tarbetut raiskamist.

Sagedamini tuleb tellida erinevaid materjale (prussid, vineertahvlid, naelad, traat 
jms), tööriistu (labidad, kangid, saed jne), imitatsioonivahendeid (lõhkepaketid, 
paukpadrunid jms), õppevahendeid (nt õppemiinid), üksuse varustust (telgid, ahjud, 
maskeerimisvõrk), relvi, transpordivahendeid (nt veoautod, maasturid, kütus) ning 
meditsiinilise julgestuse ja välitoitlustamisega seonduvat (kuivtoidupakid või ter-
mostega kaasavõetav toit).

Abivahendite ja rajatiste valmistamine. Alati ei ole harjutusel vajalikke abi-
vahendeid võimalik kasutada või on neid väljaõppeüksuses puudu. Sellisel juhul tuleb 
vajalikud esemed ja rajatised valmistada enne harjutust. 

Lihtsamad abivahendid võib instruktor ise valmistada. Näiteks kui harjutusel on õppi-
jatele vaja näidata tegevust selgitavaid skeeme, saab instruktor vastavad plakatid ise teha.

Mõnel juhul on võimalik vajalikud vahendid tellida tagalateenistusüksustelt. Näi-
teks kui maastikul on kavas vastase asukohta imiteerida siluettmärklehtede abil, siis 
võiks vajalike märklehtede alused tellida. Siinkohal tuleb taas meeles pidada, et telli-
mused tuleb esitada vastavalt kehtivale korrale ning piisavalt aegsasti, et töödega jõu-
taks valmis soovitud ajaks. Esitades abivahendite valmistamiseks tellimusi, on vaja 
tellitavat vahendit väga täpselt kirjeldada.

Vahel on vaja harjutuse ettevalmistamisel teha küllalt mahukaid eeltöid, mille juu-
res peab viibima instruktor ise. Näiteks võib kindlustustööde harjutuseks olla vaja 
rajada näidislaskepesa ja -okastraat-tõke. Sellisel juhul tuleks kaasata eeltöödesse pii-
savalt abipersonali. Instruktor peaks kindlasti juhtima toimuvat tegevust ja veendu-
ma, et rajatised täidaksid vajalikke nõudeid.

9.2.1.10. Harjutuse kirjaliku plaani valmistamine ja kooskõlastamine
Iga harjutuse kohta koostatakse plaankonspekt, mis vormistatakse vastavalt «Kait-
seväeüksuste väljaõppejuhendis» esitatud väljaõppetunni plaankonspekti näidisele. 
Plaankonspekti koostamise põhimõtted on samasugused nagu klassitunni plaan-
konspekti vormistamisel. Erinevalt klassitunni plaankonspektist võib harjutuse 
plaankonspekti täiendada vajadusel järgmiste lisadega (vt ptk 8.2.1.2):

• õppekoha kasutamise skeem – skeemile kantakse harjutuse erinevate etappide 
toimumiskohad, harjutava üksuse ja/või vastutegevusüksuse liikumisteed, har-
jutuse olulised kellaajad (nt konkreetses kohas tegevuse algus- ja lõpuaeg);

• tegevuspiirkonna kaart – lisatakse juhul, kui harjutusel kasutatakse suurt terri-
tooriumi (nt rühma rünnaku rakendusharjutus, rännakuharjutused), kaardile 
kantakse sama teave nagu õppekoha kasutamise skeemile;

• harjutuse stsenaariumi tabel – kasutatakse tavaliselt rakendusharjutustel, ta-
belisse kantakse kasutatavate olukorra imitatsioonide ja üksusele antavate 
korralduste kirjeldused, nende rakendamise aeg ning harjutava üksuse eelda-
tav tegevus;
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• abiinstruktoritele koostatud kirjalikud juhised või koolituskaardid; 
• harjutusel kasutatava varustuse, vahendite ja materjalide loend – lisatakse, kui 

harjutusel kasutatakse suuremal hulgal erinevaid vahendeid, mida ei ole ots-
tarbekas loetleda plaankonspekti esilehel.

Harjutuse kirjaliku plaani koostamine aitab instruktoril veenduda, et harjutuse 
ülesehituses ja kavandatud läbiviimise käigus ei esine vastuolusid. Plaani vormista-
mise ajal on võimalik märgata võimalikke probleeme ja teha parandusi. Harjutuste 
õnnestumiseks on väga oluline kooskõlastada plaankonspekt harjutust läbiviiva per-
sonali ja üksustega. Plaankonspekti kinnitab allüksuse ülem.

Rühma või vastava üksuse rakendusharjutuste ettevalmistamisel võib koostada ka 
õppuse plaani. Õppuse plaan on otstarbekas koostada pikemaajalisteks situatsiooni-
meetodil läbiviidavateks harjutusteks, mis käsitlevad mitmeid erinevaid taktikalisi 
olukordi, vastase tegevuse ulatuslikku imiteerimist ning on seotud suurema hulga 
läbiviiva personaliga. Õppuse plaani koostab instruktor, kes juhib selle harjutuse lä-
biviimist. Õppuse plaan peab sisaldama vähemalt (vt «Kaitseväeüksuste väljaõppe-
juhend», p 6.5.15, KVJ kk nr 11, 10.01.02.)

• õppuse ajakava,
• andmeid õppuse tegevuse juhtimise kohta,
• osalevate allüksuste loetelu,
• õppuse käiku iseloomustavaid andmeid,
• olukorra ja vastase tegevuse muutumise kirjeldust,
• osalejatelt oodatavaid otsuseid või tegevusi.
Õppuse plaani kinnitab väeosa või asutuse ülem. Rühma- või kompaniisuuruse 

üksuse korral tuleb plaan kinnitada 14 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Õppu-
se plaani täiendatakse ülal esitatud lisadega vastavalt vajadusele. Vajadusel võidakse 
õppuse plaanile lisada ka harjutuse erinevate osade plaankonspekte (vt ptk 8.2). 

9.2.1.11. Väljatöötatud plaani kontrollimine ning õpetamise harjutamine
Kui instruktor viib kogu harjutuse ise läbi, ei ole enam vaja kogu harjutusplaani kont-
rollida ega täpsustada: seda on tehtud plaani väljatöötamise ja kooskõlastamise käi-
gus. Kavandatud tegevust on vaja kontrollida ja täpsustada siis, kui harjutust viib läbi 
rohkem inimesi. 

Tavaliselt korraldab harjutust juhtiv instruktor nõupidamise, kus osalevad kõik 
harjutust läbiviivad instruktorid ja harjutuse tagamist korraldav isik. Nõupidami-
sel vaadatakse üle harjutuse üldine ülesehitus, erinevate etappide toimumiskohad ja 

-ajad. Täpsustatakse üksikute etappide toimumine. Harjutuse läbiviija peab nõupida-
mise käigus veenduma, et kõik harjutuse korraldamisel osalejad on oma ülesannet 
õigesti mõistnud ja teinud vajalikud ettevalmistused. Võimaluse korral tehakse nõu-
pidamine harjutuskohas.

Oskuste omandamine eeldab õige eeskuju olemasolu. Harjutustel peab instruktor 
olema valmis kasutatavaid tegevusi õppijatele demonstreerima ja andma vajalikke 
selgitusi. Harjutuse ettevalmistuste käigus korratakse sageli harjutatavat tehnikat. 
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Instruktor peaks varuma aega, et vajadusel õpetada abiinstruktoritele tehniliselt õi-
geid tegevusviise.

Instruktor peab olema valmis oma harjutust oskuslikult läbi viima. Kui instruktor 
ei ole harjutust pikemat aega läbi viinud, siis peaks ta kordama ja harjutama ka õpe-
tamise ja õppijate juhtimisega seotud oskusi. Õpetamistehnikaid on soovitav korrata 
ka siis, kui valmistutakse läbi viima enda jaoks uudset harjutust. Vastavalt vajadusele 
peab instruktor juhendama ja õpetama abiinstruktoreid ka õpetamise osas. Vajadusel 
võivad harjutuse läbiviijad omavahel harjutuse olulisemaid osi läbi mängida.

9.2.1.12. Vahetud ettevalmistused
Harjutuse vahetud ettevalmistused on tegevused, mis tehakse enne harjutuse algust 
ja mille eesmärgiks on üldjuhul seada valmis õppetöö toimumiskohad ning olukorra ja 
vastase tegevuse imiteerimiseks vajalikud abivahendid. Vahetud ettevalmistused pea-
vad olema korraldatud nii, et õppijate saabudes oleks võimalik kohe õppetööd alustada.

Lihtsamate harjutuste korral saabub instruktor ise enne harjutuse algust õppe-
kohta ja teeb vajalikud ettevalmistused. Keerukamate harjutuste korral moodustab 
instruktor ettevalmistusgrupi, kelle koosseisu kuuluvad tavaliselt instruktor ise ja 
abiinstruktorid. Kui harjutus toimub väeosast/õppeasutusest eemal, peab üks harju-
tuse läbiviijatest jääma maha ja juhtima õppijate grupi harjutuskohta.

Vahetute ettevalmistuste käigus toimetatakse õppekohta vajalik varustus jt abiva-
hendid, valmistatakse ette konkreetsed tegevuskohad: paigutatakse varustus ja abi-
vahendid, seatakse üles olukorra ja vastase imiteerimiseks kasutatavad vahendid jms. 
Lähtuvalt õppekoha (nt ilmaoludest tingitud) seisukorrast võidakse teha täpsustusi 
harjutuse läbiviimise korras.

Vahetute ettevalmistuste lõpuks peab instruktor olema veendunud, et
• harjutusel kasutatavad vahendid ja varustus on õigetes kohtades ning töökorras;
• olukorra ja vastase tegevuse imiteerimisel kasutatavad vahendid on üles sea-

tud ja nende kasutamine on järele proovitud;
• ta ise ja abiinstruktorid on valmis oma tegevust alustama.

9.2.2. Harjutuse läbiviimine

Nagu kõik väljaõppeüritused, koosnevad ka harjutused õppetöö alustamisest, õppe-
töö läbiviimisest ja õppetöö lõpetamisest. Järgnevalt vaadeldakse kõiki neid kompo-
nente ja nendega seotud küsimusi järgemööda. 

9.2.2.1. Harjutuse alustamine
Harjutuse alustamine korraldatakse nii, et selleks kuluks vähe aega. Võimalikult roh-
kem aega peab jääma eesmärgiks seatud tegevuste õppimisele ja kordamisele. Kui 
harjutav üksus on õppekohta saabunud, peavad kõik ettevalmistused õppetöö alusta-
miseks olema tehtud. Seejärel viiakse läbi rutiinsed toimingud: 

9. Õppetöö ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüs



165

• tehakse õppijate kohaloleku kontroll (või teeb üksuse kohale toonud ülem/
abiinstruktor vastava ettekande);

• tehakse relvade ohutuskontroll ja kontrollitakse, kas õppijatel on vajalik varus-
tus kaasas (kui harjutus toimub väeosast kaugemal, kontrollitakse varustust ja 
relvi ka enne väeosast lahkumist. Vähemalt kinnistavatel ja rakendusharjutus-
tel on oluline kasutada üksuse struktuurijärgset varustust ja relvastust);

• viiakse läbi ohutustehnika instruktaaž.
Sõltuvalt harjutuse teemast võidakse seejärel lasta õppijatel end harjutuse jaoks 

ette valmistada. Näiteks võib instruktor käskida osalejatel oma keha ja varustus mas-
keerida, paigutada kaasa võetud varustus ettenähtud kohtadele vms. Kinnistavatel ja 
rakendusharjutustel võib sellised ettevalmistused käskida harjutavatel ülematel läbi 
viia osana sooritatavast ülesandest.

Kui vajalikud protseduurid on tehtud, viiakse läbi harjutuse sisuline alustamine. 
Selle eesmärk on (a) juhtida õppijate tähelepanu harjutuse teemale, (b) teavitada neid 
harjutuse eesmärgist ja oodatavatest õpitulemustest, (c) selgitada järgneva harjutuse 
seotust muu õppetööga, (d) kirjeldada üldjoontes harjutuse käiku.

Õppijate tähelepanu koondamiseks ja varasemate kogemuste aktiveerimiseks ei 
piisa sageli harjutuse teema nimetamisest või harjutuskäigu kirjeldamisest. Harju-
tust alustades võib instruktor esitada õppijatele käsitletava teema või varem õpituga 
seotud küsimusi, demonstreerida õpitavat tegevust, lasta õppijatel ette näidata varem 
õpitud tegevusi. Oluline on siinjuures, et õppijad keskenduksid algava harjutuse käi-
gus toimuvale ja hakkaksid selle peale mõtlema. 

9.2.2.2. Harjutuse käik
Õppetöö peamine sisu harjutustel ongi õppijate tegevus, nendepoolne õpitavate toi-
mingute sooritamine. Kõik instruktori selgitused ja demonstratsioonid peaksid olema 
konkreetsed ja lühidad. Tuleb vältida otstarbetut jutustamist ning jõuda eesmärgiks 
seatud tegevuste harjutamiseni. Harjutamisele kulutatakse põhiline osa õppetöö ajast.

Harjutuse tõhustamiseks peavad kõik tegevuse muutused ja üksuse ümberpaigu-
tamised toimuma sujuvalt ja kiiresti. Selleks luuakse eeldused harjutuse ettevalmis-
tamisel, kui planeeritakse harjutuse jagamine osadeks, toimumiskoha kasutamine 
ja instruktorite koostöö. Harjutuse läbiviimisel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et 
abiinstruktorid ja vastase tegevuse imiteerijad oleksid õigel ajal õigetes kohtades ning 
valmis oma tegevust alustama. Vajadusel kasutavad instruktorid vajaliku tegevuse 
alustamiseks kokkulepitud märguandeid (nt võidakse raadio teel anda vastutegevus-
üksusele käsk asuda liikuma harjutava üksuse tegevuspiirkonda).

Puhkepausid ja rännakupeatused. Harjutuste käigus tuleb korraldada õppi-
jatele puhkepausid. Harjutused kestavad sageli mitmeid tunde ja harjutamine on 
füüsiliselt koormav tegevus. Klassitundide kestus on tavaliselt 45–50 minutit, millele 
järgneb vaheaeg, et õppijad saaksid puhata. Samal viisil on harjutuse ajal soovitav 
teha umbes tunniste vahedega 10–15-minutilisi pause.
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Õpetavatel ja kinnistavatel harjutustel katkestatakse õppijate tegevus sobivate aja-
vahede tagant. Rakendusharjutustel kavandatakse tegevuse stsenaarium nii, et õppi-
jatel tekivad taktikalisest olukorrast tulenevalt puhkepausid. Näiteks rännaku puhul 
sisaldab tehtav operatsioon rännakupeatusi, kaitselahingu harjutusel võib stsenaa-
riumi abil kujundada sobivatel hetkedel lahingutegevuse vaheajad. 

Küllaldast puhkust on äärmiselt tähtis võimaldada harjutustes, mille käigus tahe-
takse kujundada uusi oskusi. Kurnatud inimene ei suuda tõhusalt õppida. Rakendus-
harjutustes on mõnikord õppetöö eesmärgiks harjutada õppijaid pideva ja füüsiliselt 
koormava tegevusega. Sellise eesmärgiga harjutustel kavandatakse puhkepause pike-
ma ajavahemiku järel.

Ajakulu. Harjutuse käik ei sõltu ainuüksi tehtud ettevalmistustest ja instruktori os-
kustest. Tegevust mõjutavad nt õppijate seisund ja huvi teema vastu, ilmastikutingimu-
sed jm. Uute teemade õpetamisel ei õnnestu alati täpselt ennustada harjutamise ajakulu. 
Seetõttu võib tekkida olukordi, kus ei ole võimalik harjutust soovitud tempoga teha 
(isegi kasutades plaanitud varuaega). Siis peab instruktor otsustama, millised harjutuse 
osad tehakse lõpuni ning millised neist tuleb teha teiste harjutuste käigus. Harjutus-
plaani ei ole otstarbekas püüda tingimata ellu viia, kui on selge, et tegelikult ei saavutata 
osade või kõigi õpitavate tegevuste puhul seatud eesmärke. Pigem tuleks valida olulise-
mad oskused ja neid küllaldaselt harjutada. Instruktor peab selgelt määratlema, milli-
sed harjutuse eesmärgid jäid saavutamata, ja harjutuse järel planeerima nende edasise 
õpetamise.

Distsipliin. Harjutuse käigus on oluline säilitada õppijate distsiplineeritud käitu-
mine. Küllaldast tegutsemist võimaldav ja kindlalt juhitud harjutus tagab tavaliselt 
õppijate huvi ning sihipärase käitumise. Vahel kogevad noored instruktorid problee-
mina mõne õppija saamatust õpitavate tegevuste sooritamisel. Iseenesest on loomulik, 
et inimesed õpivad erineval viisil, omandavad uusi teadmisi ja oskusi erineva kiiru-
sega. Teistest maha jäävale õppijale tuleks rohkem tähelepanu pöörata: anda lisaju-
hiseid, vajadusel demonstreerida talle uuesti vajalikku tegevusviisi või lasta mõnel 
abiinstruktoril temaga eraldi tegeleda.

Pikad harjutused on väsitavad ja põhjustavad stressi. Selle tagajärjel võivad õppi-
jad hakata harjutuse vältel nurisema, täitma ülesandeid hooletult või püüdma otseselt 
harjutamisest kõrvale hiilida. Selline tegevus on instruktorile märguandeks, et õp-
pijad on kas kaotanud huvi teema vastu või lihtsalt väsinud. Sellises olukorras võiks 
instruktor uuesti selgitada tegevuse eesmärke ning püstitada õppijatele lühiajalisi 
ülesandeid. Lühiajalised ülesanded aitavad väsinud inimesel keskenduda konkreetse-
le tegevusele ja loovad tunde, et midagi saab peatselt tehtud. Kui õppijad on väsinud, 
saab instruktor teha harjutamises vaheaja. 
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Tagasiside ja vigade parandamine. Inimese uute oskuste omandamise edu-
kus ja kiirus on seotud tema tegevusviisi kohta saadava tagasisidega. Instruktor peab 
oskama avastada õppijate tegevuses vigu ja neid parandada. Harjutuse vältel peab 
instruktor õppijaid jälgima. Suuremate gruppide puhul kasutatakse õppijate tegevu-
se kontrollimiseks ka abiinstruktoreid. Vea avastamisel juhitakse õppija tähelepanu 
ilmnenud puudusele. Kui grupis eksib üksik sõdur, siis nimetatakse vea parandamisel 
kõigepealt tema nimi, seejärel parandus: «Reamees Kallak – korrake jaoülema käe-
märki!» Kui grupis teevad sama vea mitmed õppijad, siis nimetatakse esmalt vajalik 
parandus ja alles seejärel isikud, kelle juures viga täheldati: «Korrake jaoülema mär-
guannet – reamees Kallak, reamees Tamm!» Nii suunatakse esmalt kogu grupi tähele-
panu tegevuse samale osale ja kõik saavad ennast kontrollida.

Vigade parandamine ei tohiks olla ainult vea osutamine ja õige tegevusviisi ette-
ütlemine. Õppijal tuleb aru saada, miks tegevust on vaja just määratud viisil teha ja 
millised on vale tegevuse tagajärjed. Üldjuhul antakse vastavad selgitused juba uue 
oskuse õpetamisel. Vigade parandamisel saab lasta õppijatel endil esinenud puudus 
sõnastada ja välja tuua eksliku tegevuse võimalikud tagajärjed. 

Näide
• Rühm – seis!  
• küsimus: Miks on rünnakul oluline, et jaod püsiksid edasi liikudes samal joonel?
• vastus: Mahajäänud lahingupaarid ei saa oma tuld kasutada, sest ees on oma jao liikmed.
• küsimus: Kas tagapool olevad lahingupaarid said praegu tulistada vastase positsioone? 

– reamees Karuke!
• vastus: …Tankitõrje lahingupaar jäi meie ja positsiooni vahele…
• instruktor: Sama viga esines kõigis jagudes. Kordame tegevust. Jälgige, et te liiguksite 

oma jaoülematega samal joonel. Rühm liigub 100 m tagasi…

Tagasiside ei tohi piirduda ainult vigadele osutamisega. Samavõrd oluline on anda õppi-
jale märku sellest, et tema tegevus on edukas. Nii saab õppija kinnitust, et tema teguviis 
ongi selline nagu vaja. Harjutuse käigus saab instruktor, nähes õnnestunud sooritust, 
teha tunnustava märkuse (nt: rms Tamm, hea sooritus…). Kui tegu on keerukama üles-
ande täitmisega, siis tuleks nimetada ka tegevus, mis õppijal hästi välja tuli.

9.2.2.3. Harjutuse lõpetamine
Harjutuse lõpetamine koosneb (a) saavutatud õpitulemuste kontrollist, (b) õppijatele 
tulemuste kohta tagasiside andmisest, (c) harjutusel kasutatud vahendite ja varustuse 
hooldamise ja tagastamise korraldamisest ning (d) õppijate edasise tegevuse juhen-
damisest.

Õpitulemuste kontroll. Viies läbi õppetööd, tuleb veenduda, kas selle käigus on 
saavutatud soovitud eesmärgid. Õpetavate ja kinnistavate harjutuste viimane osa on 
tavaliselt omandatud oskuste kontroll, mille käigus õppijad vastavalt korraldusele 
sooritavad õpitud tegevuse(d) uuesti. Testitüübilt on tegu praktilise katsega (vt p 6.3.3). 
Instruktor (ja abiinstruktorid) vaatlevad õppurite tegevust ning määratlevad tegevu-
se õigesti või puudustega sooritatud osad. 
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Oskuse kvaliteedi hindamisel kasutatakse abivahendina sageli hindamistabelit, 
kuhu on kantud (a) õppijate nimed, (b) hinnatava tegevuse ja selle tulemuse kvali-
teedi kriteeriumid. Iga üksiku kriteeriumi kohta peab hindaja otsustama, kas õppija 
tegevus vastab nõudele või mitte. Valmis hindamistabel on sageli esitatud õppekava 
osana. Kui see nii ei ole, tehakse tabel valmis harjutuse ettevalmistamise käigus. Hin-
damistabel peab vastama eesmärgikirjelduses esitatud kriteeriumitele. Järgnevalt on 
esitatud kaks näidet (vt joonis 7), mis selgitavad hindamistabeli põhimõttelist üles-
ehitust ja kasutamist.

NÄIDE. Ühe õppija jaoks koostatud hindamistabel

Nimi: rms Peeter Kask 
Hindamistabel – varjumine kaudtule eest

Jrk Kriteeriumid Tulemus Märkused

Rahuldav Mitterahuldav

1 Viskus kiirelt pikali lähimasse varjavasse kohta. √

2 Relv on keha all, ühe käega hoiab relvaraua otsast kinni. √

3 Teine käsi katab kaela.   √

4 Kannad on koos. √

5 Ei tõusnud ega tõstnud pead enne käsklust 
«Miinipildujatule lõpp!»

√ Kohendas tule ajal varustust 

Kokku: 3 2

Tulemus: RAHULDAV/MITTERAHULDAV

NÄIDE. Grupi jaoks koostatud hindamistabel
Üksus: 2. jagu 

Hindamistabel – varjumine kaudtule eest

Nimi Kriteerium Tulemus

Viskus 
kiirelt pikali 
lähimasse 
varjavasse 
kohta

Relv on keha 
all, ühe käega 
hoiab relvaraua 
otsast kinni

Teine käsi 
katab 
kaela

Kannad 
on 
koos

Ei tõusnud ega tõstnud 
pead enne käsklust 
«Miinipilduja- tule lõpp!”

RAUHULDAV MITTE-
RAHULDAV

Jaan Tamm √ √ √ √ √ √

Aivo Mänd – √ √ - - √

… … … … … … … …

Joonis 7. Hindamistabeli vormistamine.
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Hindamistabeli koostamisel tuuakse välja olulised tegevuse või selle tulemuse kritee-
riumid. Kui kriteeriumid on esitatud liialt üksikasjaliselt või neid on liiga palju, siis ei 
jõua instruktor nende täitmist tegelikult kontrollida. 

Lihtsate ja lühiajaliste tegevuste puhul ei ole hindamistabelit alati otstarbekas ka-
sutada: tabeli vormistamine võib võtta rohkem aega kui vaadeldav tegevus. Samuti 
võib kontrollitavaid kriteeriume olla nii vähe, et instruktor saab ka ilma meelespeata 
otsustada, kas õppija terviksooritus on tehtud rahuldaval tasemel.

Kui kontrollimisel ilmneb mitmetel õppijatel sarnaseid vigu, siis juhitakse sellele 
grupi tähelepanu ja lastakse võimalusel kogu grupil tegevust korrata.

Rakendusharjutustel ei saa tavaliselt kontrollida õpitut praktilise katse abil. Selle 
asemel analüüsitakse harjutuse käiku, mille tulemusel töötatakse välja põhimõtted ja 
reeglid, kuidas edaspidi üksuse tegevust parandada (vt ptk 7.3, ptk 8.2).

Tagasiside andmine. Pärast kontrolli teatab instruktor õppijatele saavutatud tu-
lemused ja annab neile hinnangu. Esmalt antakse grupi tegevusele üldine hinnang 
ning seejärel tuuakse välja individuaalsed tulemused. Tagasiside andmisel on oluline 
juhtida õppija tähelepanu 

• sellele, mis ta on juba saavutanud ja 
• milliseid tegevusi on vaja veel harjutada. 
Õppija peab saama realistliku ülevaate oma edasijõudmisest ning vajadusest jätka-

ta õppimist eesmärgi saavutamiseks. Tagasiside andmisel on tähtis tunnustada õppi-
jaid juba saavutatud tulemuste eest. 

Lühematel harjutustel ei ole eriti aega anda selgitusi iga õppija tulemuste kohta eraldi. 
Kriitilist hinnangut andes võib instruktor tuua välja mitmel õppijal esinenud vea ning seejä-
rel nimetada õppijad, kellel on vaja edaspidi seda vältida. Kui viga esines vaid ühel inimesel, 
juhitakse tema tähelepanu tehtud eksimusele personaalselt. Juhtides tähelepanu puudujää-
kidele, peaks instruktor andma juhiseid, millal ja kuidas toimub lisaharjutamine. 

Hindelise või arvestusliku kontrolli korral tuleks saadud tulemused (hinne või 
tulemuse arvestamine) harjutuse lõpetamisel õppijatele kohe teada anda. Kui seda ei 
ole kohe võimalik teha, siis öeldakse õppijatele, millal nad hinded teada saavad.

Tagasiside on soovitav lõpetada positiivse sõnumiga: nt veel kord tuua esile need 
tegevused, mis grupil hästi välja tulid.

Vahendite ja varustuse hooldamine ning loovutamine. Harjutuste käigus 
kasutatakse sageli suurt hulka varustust ja erinevaid vahendeid. Pärast kasutamist on 
vaja neid hooldada ja loovutada. Harjutuse ettevalmistamisel planeeritakse ka harjutu-
sele järgnevad hooldustööd: nende toimumisaeg, -koht, vajalik juhendamine ja kont-
rollimine. Tarvilikeks toiminguteks tuleb ette näha küllaldane ajavaru.

Isiklikku ja üksuse varustust ning relvastust hooldavad tavaliselt õppijad ise (nt 
puhastavad relvi, kuivatavad riideid ja telke). Õppijate abi saab kasutada ka muude 
harjutusel tarvitatud vahendite kokkukogumisel, transpordil ja hooldamisel. Inst-
ruktor peab jälgima, et harjutusel kasutatud vahendeid ja varustust hooldataks nõue-
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tekohaselt ning et kõik tarvitatu tagastataks õigel ajal. Juhul kui õppijad ei ole selliste 
vahendite hooldamisega varem kokku puutunud, vajavad nad juhendamist ning va-
hendite rikkumise vältimiseks jälgitakse õppijate tegevust.

Õppijate edasise tegevuse juhendamine. Enne kui instruktor lõpetab harju-
tuse, annab ta õppijatele edasise tegevuse juhised. Üks juhiste valdkond on varustuse 
hooldamine, millest oli juttu eespool. Õppijatel võib käskida naasta väeossa ning ni-
metada järgmise klassitunni või harjutuse teema, toimumiskoha ja -aja. Instruktor 
ütleb õppijatele, millal ja kuidas jätkub sama õppeaine või teema õpetamine.

9.2.3. Ohutus ja kasutatavate vahendite korrashoid

Harjutustel kasutatakse vahendeid ja sooritatakse tegevusi, mis võivad põhjustada 
kahju inimestele ja/või keskkonnale. Seega on ohutuse tagamine harjutuste korral-
damise oluliseks osaks. Harjutuste läbiviimine on seotud suure hulga kaitseväe va-
rustuse, relvade jms kasutamisega. Nendega hooletu või oskamatu ümberkäimine 
võib põhjustada lisakulutusi (nt varustuseseme remont, uue hankimine) ja takistada 
õppetöö korraldamist (vajalik vahend puudub või ei ole töökorras).

9.2.3.1. Ohutuse tagamine harjutuse ajal
Instruktor peab harjutust kavandades välja selgitama, millised riskid seonduvad 
harjutusega ning milliseid ohutusreegleid ja -protseduure saab nende riskide vähen-
damiseks kasutada. Harjutus planeeritakse vastavuses ohutustehnika eeskirjadega. 
Ohutustehnika eeskirjadega tutvudes tuleb veenduda, et need on kehtivad ning puu-
dutavad just neid tegevusi ja vahendeid, mida kavandataval harjutusel kasutatakse. 

Harjutuse ettevalmistamise käigus peab instruktor tagama, et nii ta ise kui ka har-
jutusel osalev personal oskaksid sooritada vajalikke tegevusi ohutustehniliselt õigesti. 
Harjutusel peab olema kaasas õppeteemast lähtuv ja ohutustehnika nõuetele vastav 
varustus (nt esmaabipaun, sidevahendid, evakueerimiseks sobiv sõiduk, kõrvatro-
pid, päästevestid, ohualade tähised vms). Kõigil väliharjutusel osalejatel peab olema 
individuaalne esmaabipakk ning harjutusel osaleval üksusel peab olema võimalus 
vajadusel kohe abi kutsuda.

Kui harjutusel on kavas kasutada uut ohtlikku vahendit või materjali (sh imitat-
sioonivahendeid), siis peab õppetöö alguses toimuma ohutustehnika õpe. Ka siis, kui 
õppijad on enne ohutustehnikat õppinud, peab instruktor harjutuse alguses kordama 
ohutusvõtete kasutamist ning kontrollima vastavate teadmiste olemasolu.

Uute oskuste õpetamisel ei tohi õppijatele anda kasutamiseks lahingumoona, la-
hingugranaate vms vahendeid. Uute oskuste õpetamisel kasutatakse spetsiaalseid 
õppevahendeid (nt õppepadrunid, õppemiinid). Esmalt peavad õppijad turvaliste õp-
pevahendite abil omandama vajalikud käsitsemistehnikad.

Õppetöö käigus tuleb pöörata tähelepanu ohutustehnika tagamiseks vajalike har-
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jumuste pidevale kujundamisele. Näiteks relvatunnid, sõltumata konkreetsest tee-
mast, algavad alati relvade ohutuskontrolliga. Relvi kontrollitakse ka pärast tunni 
või harjutuse lõppu.

• Enne ohtliku vahendi andmist õppija kätte tuleb alati õpetada talle vajalik-
ku ohutustehnikat!

• Instruktor peab katkestama õppija tegevuse alati, kui see on ohtlik või võib 
põhjustada õppevahendi lõhkumist!

9.2.3.2. Kasutatavate vahendite korrasolek
Oskamatu käsitsemisega võivad õppijad kasutatavaid vahendeid kahjustada või muu-
ta nad kasutuskõlbmatuks. Seetõttu on vaja uue oskuse õpetamisel pöörata erilist 
tähelepanu õppijate tegevuse juhendamisele. Üldjuhul keelatakse õppijatel ilma 
instruktori juhendamise ja vastava korralduseta neile veel tundmatuid vahendeid kä-
sitseda. Vahendite korrasoleku tagamiseks tuleb neid õppetöö vältel nõuetekohaselt ja 
otstarbekalt kasutada ning pärast õppetöö lõppu hooldada.

Vahel juhtub siiski, et mõni vahend või varustusese saab õppetöö käigus vigastada 
või osutub juba kasutusele võtmisel, et ta pole töökorras. Samuti juhtub vahel, et va-
jalike kulumaterjalide kavandatud kogus osutub ebapiisavaks. Et sellised juhtumid ei 
katkestaks õppetööd, on otstarbekas harjutustele kaasa võtta mõned lisavahendid ja 

-materjale. Näiteks võtavad instruktorid sageli relvatundi kaasa ühe lisarelva. 
Harjutuse alustamisel tuleb õppijatele meelde tuletada, et esemete vigastustest või 

kadumisest on vaja kohe instruktoreid teavitada. Vahendi või varustuseseme vigas-
tamisel või kaotamisel tuleb asjaosalistelt võtta seletused ning omalt poolt teha ülemale 
toimunu kohta ettekanne. Harjutuse vältel on soovitav teha pistelisi varustuse kontrol-
le, mille käigus harjutavad ülemad või instruktorid veenduvad, et olulisemad esemed ja 
relvad on alles, ning lasevad õppijatel iseseisvalt muu varustuse olemasolu üle vaadata.

Kui avastatakse eseme kadumine, katkestatakse kohe üksuse (või allüksuse) te-
gevus ning korraldatakse otsing. Viivitamatu otsimine on tähtis, sest siis kaotaja 
tõenäoliselt mäletab veel oma liikumisteed. Samuti võivad looduslikud tingimused 
(lumesadu, lehtede langemine vms) raskendada eseme hilisemat leidmist. Kui tegu 
on väheväärtusliku ja mitteohtliku vahendi kadumisega ning esialgne otsing ei anna 
tulemusi, jätkatakse harjutust. Relvade, ohtlike vahendite (nt plahvatavate imitatsioo-
nivahendite, laskemoona) ja väärtuslike esemete kadumisel tehakse kohe ettekanne 
ülemale, kes annab korraldused edasise tegevuse osas.

Eelmine ja käesolev alapeatükk käsitlesid õppetöö ettevalmistuse ja läbiviimisega 
seotud küsimusi. Eraldi käsitleti klassitunde ja harjutusi. Järgnevas alapeatükis tuleb 
juttu protseduuridest, mida õppetöö vormist sõltumatult on vaja õppetöö järel teha. 
Vaatluse alla on õppetöö analüüs ja järeltoimingud.

9.2. Harjutuste ettevalmistus ja läbiviimine
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9.3. Õppetöö analüüs ja järeltoimingud

Koos tundide või harjutuste lõpetamisega ei lõppe veel instruktori õppetööga seotud 
ülesanded. Veel on vaja analüüsida õppijate ja enda tegevust ning selle tulemusi. Sa-
muti on vaja teha mitmed järeltoimingud, mis seostuvad vajaliku dokumentatsiooni 
vormistamise, varustuse ja vahendite üle arvepidamise, kolleegide teavitamise ning 
kasutatud metoodiliste materjalide ülevaatamise ja korrastamisega. 

9.3.1. Õppetöö analüüs

Läbiviidud õppetöö (harjutus, klassitund) vajab analüüsimist kahes valdkonnas: õp-
pijate edasiste õpingute kavandamine ja instruktori enda areng. 

Õppetöö arendamine. Käsitledes möödunud tundi õppijate edasise õppetöö sei-
sukohalt, on soovitav analüüsida

• õppijate edasijõudmist tunnis või harjutusel:
– võimalikud puudujäägid eelteadmistes või -oskustes,
– grupi üldised õpitulemused,
– kiiremini ja aeglasemalt edasijõudnud ja õppetöös mahajäänud õppijad;

• õppijate suhtumist ja huvi:
– kaasatöötamine ja tähelepanu tunnis,
– õppijate väljendatud arvamused õpitava ja tunni läbiviimise kohta,
– teemad ja tegevused, mis õppijatele pakkusid/ei pakkunud huvi;

• instruktoripoolset õppeülesande täitmist:
– läbivõetud õppeteemad ja nende osas saavutatud tulemused,
– need õppeteemad, mida ei jõutud käsitleda või mille käsitlemine ei ol-

nud küllaldane.

Toodud teemade lõikes seisukohtade kujundamine peaks võimaldama instruktoril otsustada,
• kui edukas oli õppetöö, sh saavutatud tulemuste eesmärgipärasus ja õppijate 

rahulolu;
• milliseid varem ja selles tunnis käsitletud teemasid on vaja veel korrata või 

uuesti õpetada;
• milliste õppijatega on vaja läbi viia lisaõppetööd (mahajääjad) või milliseid 

õppijaid on vaja järgmistes tundides eraldi juhendada;
• kas tähelepanekud, mis puudutavad teatud õppijate suuremaid võimeid mõ-

nes valdkonnas, annavad alust nende isikute õpingute suunamiseks, nt eriala-
väljaõppesse määramisel (käsitletakse kursuse lõpul);

• milliste töövõtete ja õppemeetodite kasutamine tagaks õppijate parema kaasa-
töötamise ja paremad tulemused.

9. Õppetöö ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüs
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Vastav teave tuleb edastada ka kursuse läbiviijale ning teistele instruktoritele, kes 
sama gruppi õpetavad.

Instruktori areng. Läbiviidud õppetöö põhjal saab instruktor analüüsida ja hin-
nata ka oma kogemusi, mis on aluseks õpetamisoskuse arendamisele ja samasuguse 
tunni või harjutuse läbiviimise metoodika täiendamisele.

Õppijate huvi, kaasatöötamise ja õpitulemuste põhjal saab üldise tagasiside õp-
petunni metoodilise läbiviimise ja instruktori enda esinemise edukuse kohta. Tunni 
läbiviimine annab vahetut tagasisidet ka selles osas, kas esialgne plaan kehtis ja mil-
liseid muudatusi oli vaja teha (nt kas ajaplaan oli realistlik, kas erinevate tunniosade 
läbiviimine toimus sujuvalt ja seostatult). Väga palju kasulikke teadmisi saab inst-
ruktor oma tunnis kasutatud töövõtete kohta, nagu abi- ja näitvahendite kasutamine, 
ülesannete püstitamise selgus ja täpsus, õppijate tegevuse kontrollimine, õppedistsip-
liini säilitamine jms. Tähtis on määratleda töövõtted, mille kasutamist võiks veel läbi 
mõelda või harjutada.

Tunni läbiviimisel saab instruktor infot oma esinemise ja õppematerjalide mõiste-
tavuse kohta. Juhul kui õppijad on teinud märkusi, et nad ei saa aru või kui nad esita-
vad mittemõistmisele viitavaid küsimusi, tasub analüüsida oma infoedastamisviisi ja 
õppijate eelteadmistele antud hinnangu adekvaatsust.

Tähtsal kohal on oma esinemisstiili ja suhtlemise kvaliteedi hindamine. Heade in-
dikaatoritena näitavad seda õppijate meeleolu, soov esitada küsimusi ja osaleda vest-
luses. Eduka suhtlemise tunnuseks võiks pidada õppijate aktiivsust oma arvamuse 
avaldamisel, õppimisega seotud probleemide väljatoomist, teemakohaste küsimuste 
esitamist, instruktori soovituste ja korralduste paindlikku järgimist. Vaikiv, kuigi 
korraldusi täitev grupp võib viidata ka sellele, et puudub usalduslik suhe instruktori-
ga, ning õppimise soodustamiseks tuleb oma käitumist muuta.

Analüüsis tehtud tähelepanekud võib üles märkida, et olulised seigad ei ununeks. 
Analüüs on ainult siis mõttekas, kui sellele järgneb vastav arendustöö.

9.3.2. Õppetöö järeltoimingud

Klassitunni või harjutuse järel tuleb instruktoril teha mitmeid järeltoimingud. Järgne-
valt vaadeldakse järeltoiminguid, mis puudutavad materjale ja kasutatud vahendeid, 
õppetöö tulemuste vormistamist, teiste instruktorite informeerimist ning õppetöös 
kasutatud metoodilisi vahendeid.

Materjalid ja kasutatud vahendid. Pärast õppetööd hooldatakse kasutatud 
vahendid nõuetekohaselt ja tagastatakse ettenähtud ajal ettenähtud kohta. Vahendite 
ja materjalide kulu kontrollitakse ning tehakse vajalikud ettekanded (sh tehakse vaja-
likud mahakandmised või vormistatakse mahakandmiseks vajalikud dokumendid).

9.3. Õppetöö analüüs ja järeltoimingud
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Õppetöö tulemuste vormistamine. Juhul kui tunni lõpus ei ole täidetud üksu-
se päevikut (või hindamislehte), siis tehakse seda võimalikult ruttu pärast õppetööd. 
Arvestus- või eksamitööde kontrollimisele kulub lisaaega. Sellisel juhul tuleks varem 
määratleda hinnete väljapanemise tähtaeg, kooskõlastada see kursuse läbiviijaga ja 
teatada õppijatele.

Teiste instruktorite informeerimine. Õppetööjärgse analüüsi tulemustest 
teavitatakse instruktoreid, kes jätkavad sama grupiga õppetööd. Samuti informeeri-
takse (vajadusel) kursuse läbiviijat. Sageli korraldatakse kursuste vältel instruktorite 
nõupidamisi, kus saab vajalikku infot vahetada.

Õppetöös kasutatud metoodilised materjalid. Õppetöö läbiviimiseks 
koostatud plaanid, plaankonspektid, käsud jms on soovitav enda tarbeks säilitada. 
Neid saab kasutada samateemaliste tundide ettevalmistamisel tulevikus. Säilitatava-
tele dokumentidele saab pärast tunni või harjutuse lõppu teha järgmisteks kordadeks 
märkmeid, mis viitavad vajalikele muudatustele. Samuti on otstarbekas säilitada 
tundides ja harjutustel kasutatud õppematerjale, näit- ja abivahendeid, nt ülejäänud 
jaotusmaterjale, teste, ülesandeid, lüümikuid, esitluste faile jms. Neidki saab edaspidi 
kasutada, muuhulgas eeskujuna uute materjalide koostamisel. Materjalide säilitami-
sel on kasulik nad süstematiseerida kas lähtuvalt õpetatavast teemast (nt topograafi a 
õpetamisega seotud materjalid) või läbiviidavast kursusest (nt SBK käigus läbiviidava 
relvaõppe materjalid). Nii kujuneb instruktoril oma metoodiliste materjalide arhiiv, 
mis lihtsustab edasist tööd.

Käesolevas peatükis käsitleti õppetöö ettevalmistust ja läbiviimist, lähtudes inst-
ruktori töötsüklist klassitunni ja harjutuse korraldamisel. Selleks seostati eelnevates 
peatükkides käsitletud õpetamistöö erinevad elemendid (nt õpieesmärgi koostamine, 
õppemeetod ja nende kasutamine jne) tööprotsessi kirjelduseks, osutati nende oma-
vahelistele seostele ning otsustele, mida instruktoril tuleb oma töös teha. Instrukto-
ri tööpildile tuginedes toodi välja mitmed õppetöö ettevalmistuse ja läbiviimisega 
seotud toimingute kirjeldused. See peatükk on seega «Instruktori abilise» sisuliseks 
kokkuvõtteks. Peatükis esitatut tuleks mõista kui võimalikku töömudelit tundide ja 
harjutuste pidamiseks. Praktilises töös nõuab see kohandamist vastavalt ülesandele, 
olemasolevatele tingimustele, õppetöö planeerimisele ja läbiviimisele seatud reegli-
tele jms. 

Õppetöö korraldamisega seoses on ülalpool korduvalt osutatud näitvahendite ja 
olukordade imiteerimise kasutamisele. Instruktori töö seisukohalt on tegu olulise 
temaatikaga, mis vajab lähemat käsitlemist. Järgmises peatükis esitatakse ülevaade 
näitvahendite kasutamise põhimõtetest ja antakse soovitusi enam levinud vahendite 
kasutamiseks. Ülejärgmises ja seega raamatu viimases peatükis käsitletakse harjutus-
tel olukordade imiteerimisega seotud küsimusi. 
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10. NÄITVAHENDITE KASUTAMINE

Näitvahend on õppetöös instruktori või õppijate kasutatav vahend, millega püütakse 
käsitletavat informatsiooni esitada õppimist soodustaval viisil. Näitvahendite hulka 
ei arvata õppekirjandust. Käesolevas peatükis tutvustatakse esmalt näitvahendite ka-
sutamise vajadust ja üldisi põhimõtteid. Seejärel  tutvustatakse mõningaid kaitseväes 
enam levinud näitvahendeid: kirjeldatakse nende omadusi, rakendamisvõimalusi õp-
petöös ning antakse soovitusi nende tulemuslikuks kasutamiseks.

10.1. Näitvahendite kasulikkus

Näitvahendite kasutamine õppetöös (a) tõstab õppijate huvi, (b) aitab õpitavat mõista 
ning (c) toetab õpitava meeldejätmist.

Näitvahendi kasutamine tõstab õppijate huvi mitmel põhjusel:
• toob tunni käiku uudse momendi;
• pakub vaheldust, nt õpetaja jutu kuulamiselt orienteerutakse esitatud skeemi 

vaatamisele;
• näitvahend võib ise mõjuda põnevana, tekitades õppijates uudishimu ja soovi 

vahendist või selle abil esitatud teabest aru saada.

Näitvahend aitab õpitavat mõista, sest võimaldab esitada materjali teisel viisil ja kok-
kuvõtvalt. Näitvahendid aitavad seostada õpetatava info realistlike objektidega, de-
monstreerida kirjeldatavat objekti või reegli kasutamist ja toimimist. Näitvahendeid 
saab kasutada õpitava mõistmiseks ka sel moel, et nende abil esitatakse ettekande 
struktuur ja alateemad. Nii on õppijal parem tunnis toimuvat enda jaoks lahti mõ-
testada ja seostada. Alljärgnevalt on esitatud mõned võimalused, kuidas näitvahendi 
abil õpitavat paremini mõistetavaks teha.

• Keeruka süsteemi ja selle osade pikad kirjeldused on raskesti arusaadavad. Et-
tekande illustreerimine skeemiga lihtsustab teabe mõistmist oluliselt.

NÄIDE. Jalaväekompanii struktuur ja allüksuste ülesanded

Instruktori selgitus:
«Jalaväekompanii koosseisu kuulub kolm jalaväerühma, kelle 

ülesanded on esiteks…  Siis veel miinipildujarühm, kus on kolm 81 
mm miinipildujat ja…; veel on kompaniis üks…»

Plakatil esitatud 
skeem
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• Õppijal on raske mõista infot, mis puudutab tema jaoks tundmatut sündmust 
või objekti. Näitvahendid võimaldavad kujutada edastatava info vasteid reaal-
ses maailmas.

NÄIDE. Jalaväejao tankitõrjerelvad ja nende omadused

Instruktor:
«Carl-Gustaf on Rootsis valmistatud tankitõrjerelv, mil-

le…»

Näitvahendite kasutamine soodustab õpitava meelde-
jätmist. Uurimused on näidanud, et mida enam on 
erinevaid meeli kaasatud info vastuvõtmisel, seda paremini suudetakse hiljem infot 
meenutada. Näiteks kuulmise teel kogetud teave on raskemini meenutatav, võrrel-
des infoga, mida on kogetud nii nägemisel kui kuulmisel. Näitvahendite kasutamine 
lubab õppijatel kogeda õppematerjali sisu erinevate meeltega. Õppijad saavad näit-
vahendite kasutamisel õpitavast mitmekülgsema ülevaate ning suudavad uut infot 
paremini oma varasemate kogemustega seostada.

10.2. Näitvahendite liigid

Näitvahendeid saab liigitada mitmeti. Lähtudes viisist, kuidas õppijale teavet esita-
takse, liigitatakse näitvahendeid 

• visuaalseteks – õppija tajub teavet (pilte, teksti, animatsioone jms) nägemise 
teel, tüüpilised visuaalsed näitvahendid on tahvlid, grafoprojektor, plakatid, 
jaotusmaterjalid, maketid ja mudelid, arvuti koos multimeediaprojektoriga 
(kui seda kasutatakse slaidide näitamiseks);

• auditiivseteks – õppija kuuleb esitatavat teavet, nende hulka kuuluvad nt 
magnetofonid, CD-mängija, arvuti (nt helifailide esitamisel);

• audiovisuaalseteks – õppija saab infot nii nägemise kui kuulmise teel, näide-
teks on videolindid (esitatakse videomaki ja televiisori või multimeediapro-
jektoriga), videofailid (esitatakse arvuti ja multimeediaprojektoriga) ning ka 
arvutiesitlused;

• originaalesemelisteks – originaalesemed on need vahendid, mis on ise õppe-
töö objektiks, neid võidakse õpilastele (a) näidata, (b) demonstreerida nende 
kasutamist ja (c) lasta õppijatel endil nendega tutvuda või neid kasutada.

Mõned näitvahendid (nt plakatid, mudelid, originaalesemed) on vahetult õppetöös 
kasutatavad. Suurem osa tänapäevastest näitvahenditest on kasutatavad tehniliste 

Grafoprojektoriga 
näidatav pilt

10. Näitvahendite kasutamine
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seadmete (õppe- ja esitlustehnika) abil, nt lüümik kuvatakse grafoprojektoriga ekraa-
nile. See tähendab, et näitvahend ise on salvestis infokandjal (slaid, videokassett, arvu-
tifail vms). Üha enam on võimalusi kasutada sama infokandjat erinevate seadmetega, 
nt DVD esitamiseks saab kasutada nii DVD-mängijat koos televiisoriga kui arvutit 
koos multimeediaprojektoriga. Ka pakuvad erinevad vahendid võimalusi sama näit-
vahendi puhul seostada teabe erinevaid esitusviise. Arvutiesitused võimaldavad nt 
omavahel seostada visuaalse info (pildid, tekst), heli ja fi lmklipid. 

10.3. Näitvahenditele esitatavad nõuded 

Näitvahendi valmistamisel ja kasutamisel on soovitav pöörata tähelepanu järgmistele 
üldnõuetele, mida järgides on võimalik vahendit tõhusamalt kasutada. 

• Näitvahend olgu arusaadav. Esitatavad tekstid, kujundid, helid jms peavad 
olema selged ja õppijale mõistetavad; uudsed märgid, terminid või kujundid 
vajavad selgitusi.

• Näitvahend olgu õppijale nähtav, kuuldav, kättesaadav. Tundi ette valmis-
tades veendu, et pildid, skeemid ja tekstid oleksid kogu ruumi ulatuses hästi 
nähtavad; näitvahendi heli oleks ka ruumi tagumises osas kuulda; kättejagata-
vaid vahendeid oleks õppijate jaoks piisaval hulgal; vahendi või selle kasutuse 
näitamisel võimaldaks õppijate paigutus ja kaugus demonstratsiooni jälgida.

• Näitvahend olgu korrektne ja kaunis. Kasutatava vahendi korrektne vormis-
tus aitab esitatavat paremini mõista; korrektne ja kena näitvahend jätab õppi-
jatele instruktorist ja õpitavast positiivsema mulje.

• Näitvahend olgu teemakohane. Näitvahendi valikul on vaja kaaluda erinevate 
vahendite sobivust õppeteema näitlikustamiseks. Ilmselt ei ole võimlemishar-
jutuse õpetamisel otstarbekas selgitada sooritusviisi grafoprojektori abil – ko-
hasem võiks olla tegevuse demonstratsioon.

• Näitvahend esitagu ainult vajalikku infot. Iga näitvahend peaks keskenduma 
konkreetsele idee, kontseptsiooni või alateema sisu põhipunktide esitamisele 
või selgitamisele. Näitvahendeid kasutatakse olulisima teabe edastamisel.

• Näitvahendeid kasutatakse piiratud hulgal. Soovitatakse, et ühes tunnis (45-50 
min) võiks kasutada 6-8 samasugust näitvahendit (nt lüümikut või plakatit) 
ning 5-6 erinevat tüüpi näitvahendit. Näitvahendite liigne kasutamine haju-
tab tähelepanu ja õppijate huvi näitvahendiga esitatava vastu kahaneb.

10.4. Näitvahendite kasutamise põhimõtted

Kuigi näitvahendid on väga erinevaid, saab välja tuua üldised põhimõtted, mida tu-
leks nende kasutamisel järgida.

10.3. Näitvahenditele esitatavad nõuded
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Ettevalmistatus. Valmistage näitvahend ja selle kasutamine ette (vt ka p 9.1.1.2) 
• Kontrollige tundi ette valmistades, kas olemasolevaid näitvahendeid ja nende 

esitlusseadmeid saab tunnis kasutada, vajadusel tehke vastav tellimus.
• Vajadusel valmistage ise näitlikustamiseks vajalikud vahendid (nt grafopro-

jektori lüümikud, arvutiesitlus, plakat vms).
• Kontrollige, kas esitlusvahendid (nt grafo- või multimeediaprojektor) on töökorras.
• Kavandage vahendi kasutamine vastavalt tunni läbiviimise käigule ning tehke 

endale selgeks, kuidas vahendit käsitseda.
• Harjutage tundi ette valmistades vahendi ja esitlusseadmete kasutamist, proo-

vige oma tegevus näitvahendi kasutamisel järele.
• Enne tunni algust seadke näivahend ja esitlusseadmed kasutamiseks valmis 

(järjesta lüümikud, kopeerige esitletav fail klassi arvutisse, paigutage projektor 
või tahvel sobivasse kohta, kontrollige vooluühendust jm).

Esitamine vajalikul hetkel. Esitage näitvahend siis, kui seda on tunnis vaja.
• Pidevalt esil olev näitvahend hajutab õppijate tähelepanu ning kui vahendit 

on vaja kasutada, siis ei tunne õppijad selle vastu enam huvi. Selle tõttu peaks 
näitvahend olema kuni vajaliku hetkeni varjatud (nt plakat võib olla õpetaja 
laua taha asetatud, projektor välja lülitatud).

Selgitus. Selgitage näitvahendit.
• Näitvahendi esitamisel suuna õppijate tähelepanu vahendile ja anna mõni hetk 

aega sellega tutvuda. Esitatav materjal (skeem, ese vms) ei ole õppijatele alati 
kohe arusaadav. Selgita õppijatele lühidalt, mida vahendi abil kujutatakse.

Seostamine. Õpetage näitvahendi abil.
• Näitvahend on põhimõtteliselt õppetöö sisu illustreeriv vahend. Instruktor suu-

nab õppija tegevust näitvahendi kasutamisel või selgitab õpetatavat, tuginedes 
näitvahendile. Näitvahendi esitlemise ajal antav teave tuleb seostada näitvahendi 
või sellel kujutatuga. Tavaliselt tehakse seda suuliste märkustega, ise samal ajal 
kaardikepi või laserosutajaga vahendile (selle osale või sellel kujutatule) osutades.

Õigeaegne eemaldamine. Eemaldage näitvahend.
• Pärast näitvahendi kasutamist tuleb see taas ära panna, et see ei jääks õppijaid 

segama.

10.5. Levinumate näitvahendite kasutamine

Näitvahendite liigituses loetleti näidetena mitmeid erinevaid näitvahendeid. Siinkohal 
ei ole võimalik käsitleda detailselt kõikvõimalike näitvahendite kasutamist. Järgnevalt 
on püütud välja tuua levinumate näitvahendite kasutamisega seotud põhimõtted kait-

10. Näitvahendite kasutamine
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seväes ning kirjeldatud mõningaid kasulikke töövõtteid. Vaatluse all on tahvlite, gra-
foprojektori, videote, arvutiesitluste, liivakasti ja originaalesemete kasutamine.

10.5.1. Tahvlid

Tahvlid on tänapäevani kõige levinumad näitvahen-
did. Kasutatakse erinevaid tahvleid: 

• kriiditahvleid, 
• valged tahvleid,
• pabertahvleid ja
• kaasaskantavaid tahvleid.

10.5.1.1. Tahvlite liigid
Kriiditahvel on tavaliselt rohelist, pruuni või 
musta värvi. Tahvlile kirjutatakse valge või värvilise kriidiga. Kirjutatu-joonistatu 
eemaldatakse niiske lapi või käsnaga. Kriiditahvlid on sageli värvitud metallilehed, 
mille tõttu on nad ühtlasi ka magnettahvlid, st tahvlid, millele saab magnetite abil 
kinnitada pilte, plakateid vm.

Valge tahvel, nagu nimi ütleb, on spetsiaalse kattekihiga valget 
värvi tahvel, millele kirjutatakse viltpliiatsitega. Sobiva viltpliiatsi 
saab ära tunda märgetest «Dry Erase», «Dry Wipe» või «Whiteboard 
marker». Tahvlile kantu eemaldatakse kuiva lapiga. Juhul kui kuju-
tised on jäänud pikemaks ajaks tahvlilt pühkimata, kipub vildikate 
värv ikkagi tahvlile kinni jääma. Sellisel juhul saab kasutada spet-
siaalseid lahusteid, mida piserdatakse enne lapiga pühkimist tahvlile. 
Valged tahvlid, nagu kriiditahvlidki, on sageli magnettahvlid.  

Pabertahvel. Pabertahvlid kujutavad endast u 60x80 cm pabe-
riplokke, mis on kinnitatud alusele (seinale, kolmjalale). Kujutised 
luuakse pabertahvlile viltpliiatsitega. Pabertahvel pakub üldjoon-
tes samu võimalusi, mida pakuvad ka kriidi- ja valged tahvlid. 
Vahe on selles, et kirjutatut maha kustutada ei saa: tuleb uus leht 
keerata. Enamasti on ploki lehed rebitavad. Täisjoonistatud lehti 
saab vajadusel klassis mujale üles riputada (nt kinnitada kleeplindi 
või rõhknaeltega seinale).

Oma suhteliselt väikeste mõõtmete tõttu sobib pabertahvel 
peamiselt väikestes auditooriumites kasutamiseks. Kolmjalaga 
tahvleid on küllalt mugav transportida ühest ruumist teise. Pa-
bertahvel sobib hästi skeemide, jooniste, lühema teksti ja märksõ-
nade esitamiseks.

Kriiditahvel.

Pabertahvel 
(paberiplokk-tahvel).

10.5. Levinumate näitvahendite kasutamine
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Pabertahvel annab võimaluse koostada «paber-
slaid-show». Selleks joonistatakse vajalikud teks-
tid/skeemid enne tundi paberiploki eri lehtedele. 
Tunni kestel keerab õpetaja vastavalt vajadusele 
uue teksti või joonise ette. 

Plokist vajalike lehtede kiiremaks leidmiseks 
saab lehtede servadesse kleepida väikesed (nt vär-
vilised) lipikud, millele võib kirjutada lehele viita-
vaid märksõnu.

Kaasaskantavad tahvlid on tavaliselt kerged plastikust tahvlid, millele kan-
takse info selleks otstarbeks mõeldud viltpliiatsitega. Enamasti kasutatakse neid vä-
liharjutustel tegevusskeemide või märksõnade esitamiseks. Kaasaskantavad tahvlid 
on varustatud tavaliselt kinnitusnööriga, mille abil saab tahvli riputada käepärasesse 
kohta, nt puu oksa külge. Tahvli kasutamist raskendab vihm: märja tahvli pinnale ei 
saa kirjutada. Sajuohtlikul ajal peaks tahvli ülespanemisel tegema selle kohale väikese 
varjualuse, selleks võib kasutada nt telkmantlit või kiletükki. Ka transpordi ajal peaks 
tahvel olema veekindlalt kaetud, et takistada pinna märgumist enne tahvli kasutust.

10.5.1.2. Tahvli kasutamine
Info esitamine tahvlil. Tahvlil saab kujutada teksti, skeeme ja pilte. Tahvlile 
saab kanda materjali enne tunni algust või jooksvalt tunni ajal. Reeglina püütakse 
pikemad tekstid või keerukad skeemid kanda tahvlile enne õppetöö algust, et vältida 
tunni vältel kirjutamisele kuluvat aega. Lühemad tekstid (nt märksõnad) saab kanda 
tahvlile ka tunni jooksul.

Tahvli oluliseks eeliseks on võimalus jooksvalt kujutada kirjeldatavate sündmuste 
arengut või mõistete ja reeglite seoseid. Näiteks võib instruktor järk-järgult kanda 
tahvlile rünnaku erinevad etapid ja manöövrid. 

Tahvli paigutamine. Kui instruktor saab klassis valida tahvli paigutust, peaks ta tä-
helepanu pöörama sellele, et

• tahvel paikneks õppijate vaateväljas;
• instruktori enda koht tunni läbiviimisel ei jääks tahvli ette;
• tahvel paikneks instruktori sellel küljel, kus seda on mugavam kasutada (pare-

makäelistel tavaliselt paremal küljel);
• tahvel oleks põrandast piisavalt kõrgel: liiga madalal paiknevat tahvlit ei näe 

10. Näitvahendite kasutamine
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teiste õppijate taga istujad. Tahvli alumine serv võiks jääda u 20 cm kõrgemale 
klassi lauaplaatide pinnast, suuremates klassides (enam kui 5 pingirida) võiks 
tahvli alumine serv paikneda kuni 1,3 m kõrgusel põrandast – kõrgmale pai-
gutatud tahvli kasutamine on instruktorile raske (joonis 12).

Joonis 12. Tahvli paigutamine klassis.

Tahvli ettevalmistamine ja materjali kandmine tahvlile. Tahvli kasu-
tamine vajab planeerimist – tuleb kavandada, mida ning kuhu enne tundi ja tunni 
ajal kantakse. Kui tahvli pinna kasutamine pole planeeritud, võib kergesti juhtuda, et 
instruktor avastab, et pooleliolev tekst või skeem ei mahu enam tahvlile ära. 

Juhul kui tahvlile kantakse materjali enne tunni algust, siis kaetakse tahvli täide-
tud osad kinni kuni hetkeni, mil joonist või teksti tunnis vaja läheb. Klapptahvlite 
klapid saab lihtsalt sulgeda. Tavalistel tahvlitel saab hetkel mittevajalikku osa varjata 
nt papptahvlitega.

Tunnis tahvlile kirjutades või joonistades alustatakse alati tahvli ülemisest servast: 
see osa tahvlist on reeglina kogu klassis hästi näha. Tahvlile kirjutamisel on tähtis, et 
käekiri oleks loetav, tekst piisavalt suur ning 
kontrastne aluspinna värvi suhtes. Käekirja 
suurust tuleks enne tunni algust kontrollida: 
kirjutada sõna tahvlile ja vaadata, kas see on 
klassi kaugematest osadest loetav. 

Tahvli kasutamine tunnis. Tunni jook-
sul tahvlile kirjutades püüa jääda teksti kõr-
vale ning säilita side kuulajatega. Pikema 
rea kirjutamisel liigu ise kaasa – muidu jääd 
tekstile ette.

Kirjutades või tahvlil kujutatut selgitades 
pidevalt näoga tahvli poole olles katkeb side 
kuulajatega. Instruktori selgitused ei kosta 
hästi. Ka võib instruktor jääda ette asjadele, 
mida ta ise õppijatele näidata tahab. Pahatihti 
hakkavad õppijad tegelema kõrvaliste asjade-

~20 cm 

maks. 1,3 m 
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ga, kui märkavad, et instruktor neid ei jälgi.

Tahvlil kujutatut selgitades on vaja osu-
tada kõne all olevale terminile, skeemi osale 
vm – see aitab õppijatel tahvlil olevat infot ju-
tuga seostada.

10.5.2. Grafoprojektor

Grafoprojektor on projekteerimisseade, mis võimaldab kile-
dele kantud kujutisi (lüümikuid) projekteerida ekraanile või 
seinale. 

Kasutamise eelised 
• Projektor võimaldab lüümikul oleva teksti vm info kujutise suurust projektee-

rimisel reguleerida: kui viia projektor ekraanist kaugemale, kujutis suureneb.
• Grafoprojektorit koos kaasaskantava ekraaniga on suhteliselt mugav trans-

portida.
• Kiledel on võimalik esitada lisaks tekstile ja skeemidele ka kvaliteetseid pilte, 

nt värvifotosid.
• Valmistatud lüümikuid saab korduvalt kasutada.
 

Kasutamise piirangud
• Erinevalt tahvlitest on grafoprojektorit keerukam kasutada õpetaja mõttekäi-

gu jooksvaks visualiseerimiseks, sest kiledel saab esitada peamiselt valmis ku-
jundeid. 

• Grafoprojektori transportimisel tuleb olla ettevaatlik. Järsk põrutus võib lõh-
kuda projektori lambipirni.

• Selleks et projektori kujutis oleks selge, tuleb sageli vähendada klassi valgus-
tatust, see aga raskendab õpilastel märkmete tegemist. Hämar klass uinutab 
õppijaid.

Grafoprojektori töökorda seadmine
• Kontrollige, kas projektor töötab, lülitage see sisse, laske lambil natuke aega 

põleda ja lülitgea seade uuesti välja.
• Seadke projektor sellisesse kohta, et projektsioon ekraanil oleks küllalt suur.
• Teravustage kujutis (nt mõne lüümiku abil), esimesena kasutatava lüümiku 

võib jätta väljalülitatud projektorile.
• Kontrollige klassis liikudes, kas õpilaste erinevatest asukohtadest on ikka ekraa-

Grafoprojektor
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nil kujutatu näha, jälgige, et kujutis oleks piisavalt suur ja et midagi selle ette ei 
jääks. 

• Püüdke projektori juhe paigutada nii, et ise või õppijad selle taha ei komistaks.

10.5.2.1. Lüümikud 
Valmistamine. Valmistatakse erinevaid lüümikukilesid. Mõned kiled on mõeldud 
ainult viltpliiatsitega kirjutamiseks, mõningaid võib kasutada koopiamasinates ning 
mõningaid võib kasutada nii koopiamasinates kui laserprinterites. Eraldi toodetak-
se kilesid tindiprinteritega trükkimiseks. Mõtle enne järele, kuidas kavatsed kilesid 
kasutada. Vastava informatsiooni saad toote pakendilt. Kirjutamiseks mõeldud kiled 
võivad koopiamasinasse või laserprinterisse sattudes üles sulada. Tavalistel, sileda ja 
kõva pinnaga kiledel läheb tindiprinteri värv laiali. 

Käsitsi lüümikutele kirjutamiseks kasutatakse nn kilevildikaid. Need viltpliiatsid 
jätavad joone kõvale ja siledale pinnale. Sobivad viltpliiatsid tunned ära märkest «per-
manent». Muude viltpliiatsite värv läheb kilel laiali. 

Lüümikule käsitsi kirjutamisel või joonistamisel valmistatakse esmalt kavand, nt 
joonistatakse skeem ruudulisele A-4 formaadis paberile. Seejärel asetatakse lüümik 
paberile ja joonistatakse kilest läbi paistev kujutis teisele kilele. 

Korrektse lüümiku saab teha arvutiga. Lüümik kujundatakse arvuti abil (kasutades 
mõnda tekstiredaktorit või graafi kaprogrammi) ning trükitakse paberile või printe-
rikilele. Paberile prinditu saab kopeerida kilele. 

Nõuded lüümikutele. Ühel lüümikul soovitatakse esitada
• skeemi või joonist,
• ühte-kahte pilti,
• teemaga seotud märksõnu,
• lühikesi selgeid tekstilõike.

Lüümikul kujutatu
• peaks olema korrektse väljanägemisega;
• mahtuma korraga ära projekteeritavasse alasse;
• võiks olla eri värvidega (nt olulisemad terminid, skeemide eri osad jms) esile 

toodud. Mustvalgelt prinditud või paljundatud lüümikutel saab olulisemad 
kohad värviliste viltpliiatsite abil märgistada;

• ei tohiks sisaldada liiga palju infot korraga, nt keerulisemad skeemid võiks 
asendada mitme lihtsamaga.

Lüümiku kujundus peab juhtima tähelepanu olulisele ning soodustama esitatust 
arusaamist. Selle saavutamiseks tuleb pöörata tähelepanu 

• kujutatu liigendusele, nt oluliste sõnade või andmete rõhutamine paksema 
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kirja või allajoonimisega, erineva reavahe kasutamine, skeemi oluliste osade 
teise värvi või joone paksusega esiletoomine;

• teksti ja muude sümbolite esitamise stiilile, nt soovitatakse kasutada lihtsamaid 
ja vaatajale tuttavaid kirjašrift e (nt Arial, Times New Roman), vältida ainult 
suurte tähtedega teksti kasutamist ning püüda teksti suurus ja paigutus ku-
jundada nii, et see jääks projekteerimisel tervikuna õppijate vaatevälja.

Lüümikute näitamine. Grafoprojektori abil õppetöö näitlikustamisel on soovitav 
kasutada järgmisi protseduure.

• Tunni alguseks asetatakse esimene lüümik projektorile. Teised seatakse edasi-
se kasutamise järjekorda projektori kõrvale lauale või projektorialuse riiulile.

• Lüümik tehakse nähtavaks projektorit sisse lülitades. Pärast lüümiku kasuta-
mise lõppu lülitatakse projektor välja – näitvahend ei jää õppijaid segama.

• Kui lüümiku esitamise ajal vähendatakse klassi valgustust, siis pärast projek-
tori kustutamist pannakse valgustid uuesti põlema.

• Juhul kui soovitakse, et õppijad teeksid lüümikult märkmeid, siis antakse neile 
selleks eraldi aega. Vältida tuleks olukorda, kus õppijad kirjutavad lüümikult 
teksti maha ajal, mil instruktor annab selle kohta alles selgitusi.

• Kasutatud lüümikuid on soovitatav säilitada kiletaskutes registraatori vahel. Lüümi-
kud saab koondada ja korrastada vastavalt teemale või läbiviidavatele tundidele.

Lüümikute näitamiseks grafoprojektori abil saab kasutada erinevaid tehnikaid. Järg-
nevalt on tutvustatud nn avatud lüümiku ja piilumistehnika kasutamist.

Avatud lüümik – Lüümikut näidatakse tervikuna 
õppijatele. Instruktor suunab õppijate tähelepanu 
vajalikele kohtadele suuliste märkuste või osutami-
sega.

Piilumistehnika – Instruktor näitab esmalt kogu 
lüümikut ja selgitab lühidalt, mida sellega esitatakse. 
Seejärel katab instruktor kile osaliselt kinni, jättes 
nähtavale selle osa, mille käsitlemisega ta parasjagu 
alustab. Selgitustega edasi minnes avatakse lüümik 
järk-järgult.

Kuna lüümikud on läbipaistvad, saab neid kihtidena kasutades kujutada ka kirjel-
datavate sündmuste või teemakäsitluse arengut. Järgnevalt on esitatud kolmest slaidi-
kihist moodustatud sündmuste käik (vt joonis 13).

10. Näitvahendite kasutamine
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Näide
Instruktor selgitab tankitõrje relva paigutamist jao rühmituses seotuna rühma positsioo-
ni alal paikneva tõkkega.

Joonis 13. Lüümikute kasutamine.

10.5.3. Multimeediaprojektor, arvuti, videomakk, televiisor

Multimeediaprojektori ettevalmistus. Multimeeprojektorile koha valimine 
(juhul kui tegu ei ole statsionaarselt paigaldatud seadmega) klassis järgib samu põ-
himõtteid kui grafoprojektori koha valik: veenduda tuleb, et näidatav kujutis oleks 
piisavalt suur ning klassi eri osades paiknevatele õppijatele nähtav.

Enne tunni algust tuleb veenduda, et nii klassis olev arvuti kui multimeediaprojektor 
oleksid töökorras ja ühendatud. Samuti on soovitav esitluse fail salvestada klassis olevasse 
arvutisse. Kettaseadmelt või võrgust faili kasutamine on aldis mitmetele häiretele.

Enne tunni algust on oluline järele proovida faili avamine, presentatsiooni kuva-
mine projektorilt ekraanile ning slaidi vahetamine ja kuvamise katkestamine. Tun-
ni alustamisel peaks esitlus olema arvutis avatud ning valitud slaid, mida esimesena 
näidatakse. Kuvamine võib olla katkestatud: projekteerimine lülitatakse sisse siis, kui 
slaidi on vaja õppetöös näidata.

Multimeediaprojektori kasutamine. Esitluse näitamisel järgitakse üldisi näit-
vahendite kasutamise põhimõtteid. Kuvamine lülitatakse sisse sel hetkel, kui esitatav 
materjal on teema selgitamiseks vajalik. Seejärel töötatakse, kasutades fi lmi presen-

1. lüümik – esitab 
maastiku ja tõkke

2. lüümik – esitab jao
positsiooni ala ja jao 

tuleala piirid

3. lüümik – esitab 
tankitõrjerelva 
paigutuse jaos

Esmalt esitab instruktor 1. lüümiku, millel on kujutatud 
teel paiknevat tõket, seejärel lisab 2. lüümiku ja selgitab 
jao paiknemist. Viimasena asetab instruktor teiste peale 
tankitõrjerelva ja selle laskesektori kujutise ning selgitab 
jao tankitõrjerelvade tule seostamist tõketega.

10.5. Levinumate näitvahendite kasutamine



186

tatsiooni või selle osa. Teema käsitluse lõppedes «eemaldatakse näitvahend» kuvami-
se katkestamisega.

10.5.3.1. Video
Videofi lmide kasutamine võimaldab efektiivselt demonstreerida reaalsuses aset-
leidvaid sündmusi ja tegevusi, mida tunnis käsitletakse. Videofi lmid on salvestatud 
CD-le või videokassettidele. Videofi lme esitatakse tundides videomaki või arvuti ja 
televiisori või multimeediaprojektori abil. Suuremates klassides saab multimeedia-
projektoriga projekteerida piisavalt suurt kujutist. Televiisori kasutamine on kohasem 
väiksemates klassides ja väiksemate gruppide puhul. Tavaliselt on televiisori ekraan 
liiga väike, et suuremalt kauguselt fi lmi näha.

Juhul kui fi lmi kasutatakse näitvahendina (mitte näiteks iseseisvaks õppimiseks), siis 
reeglina näidatakse ainult mõneminutilist klippi, mis illustreerib käsitletavat teemat. 

Video kasutamine näitvahendina
• Enne õppetöö algust kontrollitakse videotehnika korrasolekut ning otsitakse 

salvestiselt üles õige koht, millest alates fi lmi näidatakse. Videomaki kasutami-
sel tuleb valida salvestises koht, mis on mõned sekundid (u 5–15 s) enne soovi-
tud lõigu algust, sest käivitamisel kulub aega, enne kui pilt ilmub ekraanile.

• Enne video näitamist selgitatakse esmalt, mida hakatakse vaatama, ning an-
takse õppijatele juhised, millele vaatamise käigus tähelepanu pöörata. Vahel 
esitatakse küsimused, millele vaadatu põhjal vastata.

• Näidatakse vajalikku fi lmilõiku.
• Vaadatava lõigu lõppedes peatatakse lint ja lülitatakse televiisor või projektor välja.
• Instruktor annab vajalikke selgitusi või viib läbi nähtu arutelu. Juhul kui õp-

pijad ei märganud olulisi seiku või ei saanud nähtust aru, võidakse lõik tagasi 
kerida ja uuesti läbi vaadata.

10.5.3.2. Arvutiesitlus multimeediaprojektoriga
Arvutitehnoloogia kasutamine õppetöö näitlikusta-
misel on viimaste aastatega muutunud üsna tavali-
seks ka kaitseväes. Üks levinumaid viise klassitunde 
arvuti abil näitlikustada on vastavate programmide 
(MS PowerPoint, Impress vms) abil loodud esitluste 
näitamine multimeediaprojektoriga.

Mida esitleda. Esitlus ehk presentatsioon on sisuliselt järjestatud slaidide jada, mis 
projekteeritakse arvutist multimeediaprojektori abil ekraanile või seinale. Slaidid 
vahetuvad kas automaatselt programmis määratud aja möödudes või arvutipuldilt, 
hiirega või klaviatuurilt antud käskluse peale. Igal slaidil on võimalik järjest või sa-
maaegselt esitada

                Multimeediaprojektor

10. Näitvahendite kasutamine
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• teksti,
• pilte, skeeme
• videoklippe,
• helisid,
• tabeleid, diagramme
• animatsioone (tavaliselt skeemide täienemist või skeemi osade liikumist).
• lülitusi inernetti

Esitlused võimaldavad järelikult õpetatavat materjali väga mitmekülgselt esitada ja 
tutvustada, sh käsilehtedena laiali jagada.

Nõuded esitlusele. Esitluste koostamise tarkvara võimaldab reeglina mitmeke-
siste kujundusvõtete kasutamist. Võimaluste paljusus võib ajendada esitluse valmis-
tajat neid ohtralt kasutama. Selle tulemusena võib aga valmida näitvahend, mis oma 
kirevuses ja inforohkuses pigem häirib kui soodustab sihipärast õppimist. Esitluse 
koostamisel tuleks jälgida, et

• samale slaidile ei kuhjataks liiga palju teksti, märksõnu või andmeid;
• välditaks kirevate slaiditaustade kasutamist;
• välditaks slaidivahetuse või uue kujutise ilmumisega kaasnevate helide kasutamist;
• püütaks kasutada tugevaid ja kontrastseid värve ning
• slaidide hulk ühe tunni kohta ei oleks väga suur (kuna presentatsioonid või-

maldavad kiiret ja sujuvat slaidivahetust, siis kaldutakse ühes tunnis isegi 
kümneid slaide näitama).

Presentatsiooni valmistamisel tuleks alati kaaluda, kuidas ära kasutada multimeedia 
eelist – erinevate teabeesitusviiside lõimimist, mida traditsioonilisemad vahendid ei 
võimalda. Üks selle eelise kasutusvõimalusi on teksti esitamine koos illustreeriva pildi 
või videoklipiga. Mitmeid vajalikke pilte ja fi lmilõike on võimalik hankida Internetist. 
Samuti on võimalik digitaalkaameraga ise vajalikke faile teha ja presentatsioonile lisada. 
Teistele isikutele kuuluvate failide kasutamisel peab järgima autorõigustest johtuvaid 
nõudeid.

Ka animeeritud skeemide kasutamine on sõjalises väljaõppes väga kasulik. Skee-
mide järk-järgulise täienemise või muutumise nägemine aitab õppijal kirjeldatavatest 
protsessidest paremini aru saada.

10.5.4. Liivakast

Liivakasti kasutatakse (a) erinevate üksuste ja relvastuse paigutuse ning liikumiste 
tutvustamiseks ning (b) taktikaliste probleemülesannete lahendamise harjutami-
seks.

Liivakast on tavaliselt jalgadel puust kast. Kast peaks paiknema u 60–70 cm kõrgusel 
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põrandast. Kasti pindala võiks olla vähemalt 1x1,3 meetrit (soovitavalt mitte suurem kui  
1,5x2 meetrit). Kasti sügavus võib olla 15–25 cm. Kast on täidetud liivaga. Liivakast peaks 
olema ruumis paigutatud nii, et õpilased pääseksid sellele juurde vähemalt kolmest kül-
jest.

Need üksused, mis tegelevad nooremate juhtide koolitamisega, võiksid võimalusel 
sisse seada liivakastidega klassi, kus õppijad saavad rühmatöödena harjutada takti-
kaliste probleemide lahendamist (30 inimesest koosneva õppijate grupi jaoks on vaja 
vähemalt 6 liivakasti)

Liivakast võimaldab kujundada ruumilise maastikumudeli. Väiksemate üksuste 
tegevuse kirjeldamisel võidakse maastiku kujutamisel tuua välja ka taimkatte iseloom 
(nt miniatuurseid puid kujutavate mänguasjade või lihtsalt kuuseoksakeste abil). Eri 
värvi lindid kujutavad teid ja veekogusid (nt ojad, jõed). Üksuste ja relvade kujutami-
sel kasutatakse sõltuvalt mõõtkavast kas sõdurite, relvade ja sõidukite miniatuure või 
tingmärkidega tähiseid.

Liivakastis saab vähese vaevaga kujundada uue maastiku ja taktikalise olukorra. Lii-
vakasti puudumisel võib siseruumides kasutada ajutiselt põrandale või laudadele ase-
tatud  tekke. Maastikureljeef luuakse sellisel juhul teki alla pandud kägardatud paberi 
või riidenutsakute abil. Teede, ojade, elektriliinide jms tähistus kantakse tekile kas 
lintide või kriidiga.

Liivakasti ettevalmistamine. Liivakastis maastiku ja taktikalise olukorra ku-
jutamine põhineb reeglina instruktori varem kavandatud plaanil, mis on soovitav 
kanda proportsionaalse kujutisena paberile. Selle alusel on lihtne enne tunni algust 

10. Näitvahendite kasutamine

Väljaõppes on liivakasti või maastikumudeli kasutamiseks mitmeid võimalusi. Fotol on õppuse «Kevadtorm 
2006» brigaadi staap. Enne operatsiooni algust mängitakse  pataljonide tegevusplaanid maastikumudelil läbi.
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vajalik maastik vormida ja üksuste tähised kohale asetada.
Liivakasti kasutamisel üksuste tegevuse tutvustamiseks tuleb enne plaanida järk-jär-

guline tähiste lisamine või ümberpaigutamine, mille abil õppijatele vajalikke tegevusi 
ja põhimõtteid illustreeritakse. Lisaks kavandatakse õpilaste paigutus liivakasti juures 
ning enda asukoht selgituste andmisel ja liivakastis olevate tähiste liigutamisel. 

Tegevusviiside ja võitluse põhimõtete tutvustamine liivakastis. Tege-
vusviiside ja võitluse põhimõtete tutvustamisel kasutatakse liivakasti otseselt näitvahen-
dina: see tähendab, et sõnalise informatsiooni mõistmist ja omandamist soodustatakse 
visuaalse vahendi abil. Liivakasti kasutamine võimaldab (a) jälgida tegevuse arengut 
ja (b) seostada õpitavat lihtsamalt selle rakendamistingimustega, kuna esitusviis on nt 
skeemidega võrreldes realistlikum (sh kolmemõõtmelise reljeefi  esituse pärast).

Liivakasti saab kasutada tegevuste ja sündmuste reaalset kulgu kirjeldava esituse 
korral, nt võidakse järjestikku demonstreerida üksuse esialgset positsioonide paigutust, 
vastasega toimuvas võitluses kasutatavaid manöövreid ning eemaldumist kontaktist.

Liivakasti kasutatakse ka üksikute tegevusepisoodide või reeglite kohta näide-
te toomiseks. Sellisel juhul valmistatakse ette maastikukujutis, mis lubab soovitud 
näiteid läbi mängida. Instruktor suunab tunnis vajalikul hetkel õppijate tähelepanu 
liivakastile ning kasutades vähesel arvul miniatuure või tähiseid, demonstreerib ük-
suste ja relvade paigutust ning tegevusi.

Probleemülesannete lahendamine liivakasti abil. Liivakast on sobiv hästi 
abivahend taktikaliste probleemülesannete lahendamisel rühmatöödena. Sellisel ju-
hul võetakse aluseks ettevalmistatud taktikaline probleemülesanne (vt ptk 7.2.5). Lii-
vakastis kujundatakse ülesandele vastav maastik ning sellele kantakse lähteolukord. 
Ülesande tekst ja maastikuskeem antakse õppijate grupile. Soovitav on kasutada 2–5 
isikust koosnevaid gruppe.

Õppijad lahendavad ülesande koostegevuses. Neil on võimalik liivakastis üksteisele 
erinevaid lahendusi demonstreerida ja üksteise plaane kriitiliselt hinnata. Rühmatöö 
lõppemise järel toimub instruktori juhendamisel väljatöötatud lahenduse arutelu.

10.5.5. Originaalesemed

Originaalesemetega näitlikustamise all peetakse silmas seda, et õpilastele näidatakse 
või antakse kasutada õppetöö objektiks olevaid vahendeid. Originaalesemete kasuta-
misel tuleks meeles pidada järgmist:

• näidatav ese peab olema õppijatele hästi nähtav. Eseme näitamiseks tuleb läbi 
mõelda õppijate paigutus ning see, kui kaugel nad näidatavast esemest asuvad;

• õppijad ei pruugi kohe mõista näidatud eseme otstarvet ja ülesehitust. Aru-
saamist soodustavad selgitused, nt nimetakse eseme osad, selgitatakse otstar-
vet, töötamise põhimõtet vms.

10.5. Levinumate näitvahendite kasutamine
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Sõltuvalt teemast ja eesmärgist on mõnedes tundides vaja esemed jagada õppijatele 
kätte. Näiteks siis, kui tunni sisuks on esemete käsitsemise õppimine või kui tegu on 
nii väikeste esemetega, mida ei saa klassi ees näidata, sest õppijate kohtadelt ei ole neid 
hästi näha. Esemete  kättejaotamisel

• püüdke see korraldada nii, et samal ajal, kui õppija tutvub saadud esemega, ei 
tehtaks muid tegevusi. Inimene ei saa teha mitut asja korraga;

• kergesti purunevate vahendite puhul juhendage täpselt õppijate tegevust.
Ajakulu vähendamiseks jaotatakse sageli esemed laiali enne nende kasutamist (nt 

tunni alguses). Sellisel juhul on soovitav õppijatele öelda, mida ja millal nendega te-
hakse. Vastasel korral võib õppijate tähelepanu kergesti koonduda nende käes oleva-
tele uudsetele asjadele.

Sõltumata sellest, kas esemed jagatakse õppi-
jatele või mitte, peaks instruktor kasutama ise 
ühte eset või eseme suurendatud mudelit (nt 
halvasti nähtavate väikeste vahendite korral) 
selle tutvustamisel. Mõistetavuse parandami-
seks on oluline selgituste käigus osutada eseme 
kõne all olevatele osadele.

Ohud. Sõjaväelises väljaõppes tuleb õppijatele 
tutvustada relvi, laskemoona, miine jt ohtlikke 
vahendeid. Tundides kasutatakse näitlikustamisel 
ainult spetsiaalseid õppevahendeid, mis on tegeli-
ke esemete turvalised koopiad (nt õppepadrunid, 
õppemiinid jms). 

Üsna sageli on tundides vaja laudadele või põrandale asetada esemeid, mis võivad  
oma aluspinda kriimustada või määrida (nt relvad). Sellisel juhul kaetakse need pin-
nad riide, mattide või muu sobiva materjaliga. Õppeaja säästmiseks paigutatakse sel-
lised alused vajalikesse kohtadesse enne tunni algust.

Relvade kasutamisel näitvahendina tuleb nende ohutust kontrollida enne tunni al-
gust selleks ettenähtud kohas.

10. Näitvahendite kasutamine
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11. OLUKORDADE IMITEERIMINE

Õppijatele tuleb luua olukordi, mis kujundaksid neil oskusi tegutseda oma ülesanne-
te täitmisele iseloomulikus keskkonnas. Ennekõike puudutab see erinevaid harjutusi, 
mille sihiks on aidata õppijatel kohaneda sõjapidamistingimustega ning kujundada 
oskusi olukorrast lähtuvaks tegutsemiseks. Kõiki lahingutegevusega seotud tingimusi 
ei saa õppetöös kajastada. See pole võimalik lähtuvalt vajadusest tagada õppijate ohu-
tus, arvestada õppeprotsessi etappi ning väljaõppekulude optimeerimist. Selleks et 
õppijatele esitada objekte ja tingimusi, mida ei saa või ei ole otstarbekas õppetöösse 
kaasata, kasutatakse nende imitatsioone ehk jäljendusi. 

Imitatsioonivahendid. Erinevate olukordade imiteerimiseks kasutatakse väga mit-
mesuguseid imitatsioonivahendeid, mille abil kajastatakse paiknemist ja tegevusi (nt 
positsioonid, koosseisu liikumine), tegevuste tagajärgi ja mõju (nt plahvatused, põlen-
gud, haavatud) ning mitmesuguseid vahendeid (nt miinid, erinevad maa- ja õhusõi-
dukid). Turvalisuse huvides asendatakse erisuguste imitatsioonidega (nt paukpadrunid, 
lõhkepaketid) ka mitmeid õppijate poolt kasutatavaid relvi ja lahingumoona. 

Vajalike olukordade loomisel kasutatakse spetsiaalselt toodetud imitatsiooniva-
hendeid (nt õppemiinid, paukpadrunid). Ent imiteerimiseks saab ära kasutada muid-
ki kättesaadavaid vahendeid ja materjale, mille omadused sobivad jäljendama vaja-
likku objekti või tegevust. Nii võivad siluettmärklehed tähistada maastikul vastase 
asupaika ning veoauto võib asendada mõnel juhul vastase soomukit. Oskuslik imitee-
rimine sõltub suuresti instruktori loovusest, tehnilisest taibust ja käteosavusest.

11.1. Imiteerimise põhimõtted

Kuigi imitatsioonivahendeid ja nende kasutamisviise on väga palju, saab välja tuua kesk-
sed põhimõtted, mida on oluline silmas pidada. Olukordade imiteerimine peab olema

• realistlik – kajastatakse neid tunnuseid ja sellisel viisil, mis on omased situat-
sioonidele, milles tegutsemist hetkel õpitakse;

• mitmekülgne – arvestades nii õppijate eelteadmisi kui õppe-eesmärke, tuleb 
imiteerimisega püüda esile tuua kaasaja lahingutegevuse mitmekesiseid tun-
nuseid (nt jalaväetaktika harjutamisse kaasatakse vastase tegevus õhus);

• ohutu – kui relvade jm ründevahendite kasutamist/mõju jäljendatakse meeto-
ditega (nt lõhkeväli, lõhkepakett), mis võivad vigastusi põhjustada, tuleb enne 
nende kasutamist juhendada õppijaid, kuidas tegutseda imiteerimise ajal või 
selle piirkonnas ning kuidas turvaliselt kasutada õppijale antud vahendeid (nt 
lõhkepaketid);

• mõistetav – imiteerimine peaks olema kas piisavalt realistlik, et õppijad saak-
sid aru, mida esitatakse, või tuleb enne õppijatele tutvustada, millisel viisil 
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mingit nähtust kajastatakse (nt siluettmärklehtedega tähistatakse vastase po-
sitsiooni paiknemist).

Toodud põhimõtetest lähtumine loob eeldused, et kujundatakse piisavalt terviklik, 
ent turvaline situatsioon, mis võimaldab õppijatel olukorda sisse elada ning omanda-
da kogemusi selles toimetulekuks.

11.2. Imiteerimise kohasus

Imiteerimine on otstarbekas, kui imiteeritavate tunnuste ja imiteerimisviisi valikul 
pöörata tähelepanu õppijate eelteadmistele ja õpieesmärgile. Üldjuhul võib arvestada 
reegliga, et mida vähem on õppijatel õpitavas valdkonnas kogemusi, seda väiksemal 
arvul olukorra tunnuseid esile tuuakse. Õppijal on raske mõtestada situatsiooni, mille 
tunnuseid ta oma teadmistest lähtudes ei mõista ning millele ta ei oska reageerida. Sa-
muti on algajatel keerukam hoida tähelepanu all suurt hulka erinevaid tegureid ning 
neid seostada (vt ptk 2.2.2, 2.2.3). Seega võib liiga mitmekesine imiteerimine osutuda 
algajate puhul tähelepanu hajutavaks ning hoopiski õppimist häirida. Väljaõppe jook-
sul tuleb imiteerimist järk-järgult mitmekülgsemaks muuta, et õppijatel kujuneks tege-
vusvalmidus tänapäeva mitmemõõtmelise lahingusituatsiooni jaoks.

Olukorda imiteeritavate aspektide valikul lähtutakse õpieesmärgist: selle alusel 
saab selgitada, millistes olukordades ja milliste tunnuste alusel tegutsemist õpitakse. 
Imitatsioonide kavandamisel tuleb asetada rõhk õpieesmärkidega vastavuses oleva-
tele sündmustele ning nendega seotud tegevustele ja objektidele. Kui on võimalik ja 
õpilaste eelteadmised seda lubavad, saab kajastada ka muid olukorra tunnuseid.

Õpieesmärkidele ja õppijate eelteadmistele tuginevalt tuleks määratleda ka imi-
teerimise täpsem viis ja maht. Näiteks võib tuua tegutsemise õhurünnaku ohu puhul. 
Juhul kui on tarvis, et sõdurid õpiksid reageerima rünnakuohu teatele ja varjuma, siis 
võib olla piisav, kui instruktor kirjeldab vastavat sündmust, andes vastavaid käsklusi 
ja määratledes õhusõiduki lähenemissuuna. Kui aga edaspidi soovitakse harjutada 
üksuse relvade suunamist õhusihtmärgile ja luua sõduritele võimalus harjutada len-
numasina sihtimist, siis võidakse imiteerimisel kasutada nt mudellennukit või –kop-
terit. Õppustel, kus soovitakse saavutada võimalikult kõrge realistlikkuse tase, või-
dakse kasutada aga päris lennumasinaid.

Imiteerimise keerukus sõltub suuresti harjutatava tegevuse komplekssusest. Kui 
jagu harjutab tegevust varitsusse sattumisel, siis on vaja imiteerida varitsuse posit-
siooni ning vastase tulekasutust. Juhul kui sellele tegevusele liidetakse haavatutele abi 
osutamise ja evakueerimise harjutamine, lisandub vigastuste imiteerimine. Selleks et 
tagada ülevaade harjutava üksuse jaoks vajalikest imitatsioonidest, tuleks kirjeldada

• üksuse tegevusetapid ja –kohad;
• igas etapis täidetavad ülesanded, sh pöörata tähelepanu ka allüksuste ja eri 

ametikohtadel olevate isikute ülesannetele;
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• olukorra igas etapis kajastatavad tunnused, mis on vajalikud mingi ülesande 
täitmise algatamiseks või suunamiseks.

Imiteerimine kavandatakse ja valmistatakse ette kogu harjutuse jaoks tehtavate ette-
valmistuste käigus. Vastavaid küsimusi on käsitletud peatükkides 8.2.3. ja 9.2.1.

NÄITED. Imiteerimisvõimalused

Isikkoosseisu paiknemine ja liikumine. Vastase paiknemist võib tähistada liht-
salt maastikule püstitatud siluettmärklehtedega. Vastase ootamatut nähtavale ilmumist 
saab seejuures kajastada tõusvate märklaudadega (kasutada saab nii elektroonilisi kui 
isevalmistatud märklaudu). Juhul kui ühtlasi tahetakse demonstreerida vastase tule-
kasutust, siis kaasatakse imiteerimisse mõned abikoolitajad, vastutegevusüksus või ka 
osa harjutavast üksusest, kes vastast esitades tulistavad harjutajate suunas paukpad-
runitega. Vahel tähistatakse siluettmärklehtedega positsioonide paiknemisala (nt jao-
positsioon) ning sinna paigutatakse paar abikoolitajat/sõdurit, kes imiteerivad ühest 
kohast teise liikudes positsioonilt tulistamist.  Isikkooseisu liikumist imiteeri-
takse ennekõike inimeste abil. Selleks saab kasutada ka tõusvaid märklehti: erineval 
kaugusel märkide tõstmise-langetamisega luuakse õppijatele illusioon vastase kauge-
nemisest või lähenemisest.

Soomusmasinad. Kaitseväes on olemas soomusmasinad, mida saab kasutada nii 
vastase tegevuse kui harjutavat üksust toetava üksuse imiteerimiseks. Lahingutehni-
ka kasutamisel peab vastase ja omade üksuste eristamise hõlbustamiseks tähistama 
soomukid silmatorkavate märkidega. Lihtsamatel harjutustel on soomustehnika imi-
teerimiseks tarvitatud ka lihtsalt veoautosid. Sihtimis- ja vaatlemisharjutustel saab ka-
sutada nt laudadest ja kilest valmistatud soomukite siluette.

Lahingumüra. Lahingule omaseid hääli tekitab autode ja soomukite liikumine, 
paukpadrunitega tulistamine, lõhkelaengute plahvatused jms. Lahingumüra loomi-
seks või täiendamiseks maastikul saab kasutada valjuhääldajatega lindistuste esitamist. 
Kasutatavad lindistused peaksid olema kooskõlas harjutatava tegevusega ning esitama 
helisid, mis aitavad õppijatel anda toimuvale hinnanguid.

Valgus ja suits. Öise tegevuse valgustamisel ja märguannete edastamiseks kasuta-
takse õppetöös tavalisi valgustus- ja signaalrakette. Põlengute imiteerimisel saab kasu-
tada napalmivanne ja suitsuküünlaid. Suitsuküünlaid kasutatakse õppetöös enamasti 
neile tavapärasel moel (nt tegevuse varjamine), ent neid on kasutatud ka nt keemiarelva 
imiteerimiseks.

Pioneeritõkked. Kahtlemata saab õppetöö jooksul ehitada okastraattõkkeid vms. 
Siiski on selline tegevus üsna töömahukas. Seetõttu kasutatakse harjutustel sageli osa-
liselt väljaehitatud tõkkeid. Vahel kasutatakse oskuslikult ära varasemate harjutuste 
käigus ehitatut või piiratakse tõkke tähistamiseks ala lihtsalt lindiga. Tingliku tähista-
mise korral tuleb õppijaid informeerida kasutatud märgistuse tähendusest. Miinitõke-
te rajamine ja maskeerimine on samuti töömahukad. Sõltuvalt eesmärkidest, ajast ning 
miinide ja tõkke tüübist võidakse miinitõkkeid rajada tervikutena, osaliselt või asen-
dada nad tinglike tähistega. Tõkete rajamisel saab kasutada erinevaid õppemiine, sh 

11.2. Imiteerimise kohasus



194

miine, mis imiteerivad kontakti puhul plahvatust. Tinglikuks tähistamiseks piiratakse 
maa-ala sageli lindiga ja/või paigutatakse õppemiinid maapinnale, nii et need nähta-
vad oleksid (nt tee servadele, et autojuht saaks neid märgata ning omal poolt imiteerida 
sõiduki peatumist tõkkes).

Välikindlustused. Sageli ei ole ka välikindlustuste ehitamine nende töömahukuse 
pärast võimalik. Harjutustel saab ära kasutada varem rajatud kindlustusi (nt on kasuta-
tud ära II maailmasõja aegseid ja hiljem NL armee ehitatud kaevikuid). Harjutusalade-
le võib rajada harjutustel korduvaks kasutamiseks mõeldud kindlustatud positsioonid. 
Positsioonide paiknemist saab üsna hästi imiteerida mätastest, liivakottidest, palgijup-
pidest vms vähendatud mahus rajatistega, kuhu paigutatakse näiteks vastast või sõbra-
likke üksusi imiteerivad abiinstruktorid või (tõusvad) siluettmärklauad. Positsioonide 
väljanägemist muudab usutavamaks nende tavapärane maskeerimine. Seda saab kiirelt  
ja hästi teha maskeerimisvõrguga.

Vigastused. Nii olukorra realistlikkuse tõstmiseks kui abiosutamistehnikate õppi-
miseks imiteeritakse harjutuste käigus haavatasaamist ja haavatuid. Haavu kujutavad 
spetsiaalselt valmistatud mulaažhaavad, mis kinnitatakse haavatut esitava abikoolitaja 
või samal eesmärgil valmistatud topisnuku kehale. Verd kujutatakse sobivate värvive-
delikega, haavatut mängija riietesse peidetud anuma ja vooliku abil saab imiteerida ka 
verejooksu. Haavatut mängivale abilisele tuleks anda käitumisjuhiseid (hädaldamine, 
karjumine, teated enesetunde jt sümptomite kohta).

11. Olukordade imiteerimine
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