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• Mis on õpioskused?

• Kuidas toetada laste õpioskuste arengut?

Kooli eesmärk on lapse arengu toetamine.  

Õpioskused

• Kognitiivsed tegurid

• Metakognitsioon

• Motivatsioonilised ja afektiivsed tegurid

• Ajaplaneerimine ja keskkonna reguleerimine

Motivatsioonilised ja afektiivsed tegurid

Motivatsioonist ja emotsioonidest sõltub, kas laps hakkab 
õpiülesandega tegelema ning millise strateegia ta valib 
(Efklides, 2011). 

Motivatsioonilised ja afektiivsed tegurid

• Huvi – situatsiooniline ja individuaalne;

– Kuidas huvi tehakse?

• Sisemine ja väline motivatsioon;

• Eesmärgid – meisterlikkusele ja sooritusele suunatud;

• Võimekuse ja teadmiste olemusega seotud uskumused;

• Õpitava väärtustamine;

• Tähelepanu hoidmine vs hajumine;

• Ärevus – kust see tuleb ja kuidas sellega toime tulla?

Motivatsioonilised ja afektiivsed tegurid vajavad samuti 
arenguks aega ja tuge!
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Ajaplaneerimine ja keskkonna reguleerimine

• Aeg;

• Soodne ümbrus;

• Vajadusel abi;

• Pingutamine;

• Kaaslased.

Ajaplaneerimine ja keskkonna reguleerimine on tihedalt 
seotud metakognitsiooniga – nt kuidas saab õppija aru, et 
ta vajab õppimisel abi.

Ajaplaneerimine ja keskkonna reguleerimine

• Ligi 90% noortest lükkab õpitegevusi edasi. Umbes 50% peavad 
seda probleemiks. 

• Prokkimisega on seotud näiteks 

– Uskumused võimekuse kohta

– Madal enesetõhusus ja madal enesehinnang

– Depressioon, pessimism, õpitud abitus

– Impulsiivsus 

– Madal saavutusmotivatsioon

• Edasilükkamine mõjutab:

– Tuju

– Edasijõudmist

Metakognitsioon

a) Enda õppimise (taju, mälu, mõtlemise) teadvustamine;

b) Teadvustatud õppimise 

i) Planeerimine (eesmärgid, vajalikud vahendid, ülevaade 
sellest, mida hakatakse õppima);

ii) Jälgimine ehk tagasiside endale (tähelepanu suunamine, 
juba õpitu hindamine, teadmiste kontrolliga arvestamine 
vajadusel)

NB! Õppimist saab jälgida siis, kui on teada, mis on 
eesmärgiks, milleni tahetakse jõuda!  

iii) Reguleerimine – mida on tarvis muuta strateegiates või 
mis on omandamata?

c) Metakognitsiooni rakendamine eeldab motivatsiooni. Kas ka 
ratsionaalsust?

Metakognitsiooni areng

• Seotud lapse mõtlemise arenguga (tavamõisteline –
teadusmõisteline – süsteemmõisteline);

• Seotud täidesaatvate funktsioonide arenguga (töömälu, 
ümberlülitumine, paindlikkus);

Kikas (2005), Toomela (2004)

Metakognitsiooni arenguks

• „Mida ma juba teema kohta tean?“ ja „Mida ma soovin teada saada?„

• Rääkimine mõtlemisest. Mõtlemisest rääkimist hõlbustava sõnavara 
tekitamine.

• Mõtlemisprotsesside demonstreerimine - õpetaja think-aloud mõne 
ülesande lahenduskäigu planeerimisel.

• Mõtlemisprotsessidele nimetuste andmine on oluline ka selleks, et 
õpilased õpiksid mõtlemisoskusi ära tundma ja jälgima.

• Paarisõppimine. Üks õpilane kuulab ära teise õpilase mõttekäigu 
ülesande lahendamisel ja küsib vajadusel täiendavaid küsimusi

• Mõtlemispäeviku pidamine

• Planeerimist ja eneseregulatsiooni eeldavad ülesanded.

• Õpilased koostavad ülesande hindamiskriteeriumid ise.

• Enesehindamine mõtlemisprotsessidel põhineva checklisti abil.
http://www.education.com/reference/article/Ref_Dev_Metacognition/?page
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Kognitiivsed õpioskused

Kognitiivsete õpioskuste all mõeldakse meeldejätmise, 
meenutamise, seostamise ja organiseerimise oskusi. 
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Kognitiivsed õpioskused

Kikas (2005):

• Õpitava vastuvõtmine ja kodeerimine:

– Eelteadmiste aktiveerimine ja struktureerimine;

– Olulise ja ebaolulise eristamine, sh tähelepanu suunamine;

– Mälustrateegiate kasutamine, sh kordamine, seostamine, 
organiseerimine.

• Õpitu meenutamine ja kasutamine:

– Meenutamise strateegiad;

– Õpitu kasutamine tavaelus.

Kognitiivsed õpioskused

Pintrichi (2004) alusel:

• Meeldejätmise strateegiad

• Uute teadmiste olemasolevatega seostamise strateegiad

• Teadmiste organiseerimise strateegiad 

• Kriitiline mõtlemine

Kognitiivse õpioskused

Kas õpilasel on võimalik koolis hakkama saada ainult 
meeldejätmise strateegiaid kasutades? 

• Milliseid õppimise viise see eeldab?

• Millised õppimise viisid seda minimeerivad?

Õpioskuste õpetamine – miks?

• Õpilaste õpitulemused on paremad;

• Õpilased on motiveeritumad ja rõõmsamad;

• Õpilaste õpioskused on paremad ☺

• Kontroll õppimise üle on õpilaste endi kätes.

Kõik õpetajad õpetavad õpioskusi. Mõned teadvustavad seda 
endale ja õpilastele rohkem, teised vähem. Mõned teevad seda 
süsteemsemalt, teised vähem süsteemselt. 

Õpioskuste õpetamine – millal?

Mida varem, seda parem, aga kunagi ei ole hilja ☺

Õpioskuste õpetamisel tuleb arvestada õpilaste kognitiivse 
arengu ja sotsiaalsete oskustega.  

Õpioskuste õpetamine – kuidas?
• Kontekstis ehk ainetunni õpiülesannete raames –

– Õpilaste õpioskused varieeruvad nii õppeaineti kui ka ühe 
õppeaine sees õpiülesandeti. 

– Õpioskuste õpetamine on efektiivsem ainespetsiifiliselt 
konteksti sees võrreldes spetsiaalsete õppimise õpetamise 
kursustega (Hattie et al., 1996).

• Üldine õpikeskkond soodustab õpioskuste kasutamist 
(eneseregulatsiooni). – Õpioskuste õpetamine peaks tekitama 
keskkonna, kus õppija tahab, saab ja julgeb õpioskusi kasutada 
ning mis soodustab pidevalt uute õpioskuste arengut 8Entwistle 
& McCune, 2004). 

• AEG! Ajakulu tuleb küllaga tagasi, kuna õpilased õpivad 
efektiivsemalt ning oskavad ka edaspidi sarnaste õpiülesannete 
abil õppida
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Õpioskuste õpetamine – kuidas?
• Õpilaste tähelepanu tuleb võimalikult otse juhtida ühe või teise 

oskuse kasutamise võimalustele teises kontekstis.

– Õpetada tuleb ka kõige elementaarsemana tunduvaid oskusi, 
näiteks konspekteerimist. Õppimiseks vajaminevad 
strateegiad muutuvad kogu aeg üha keerulisemaks ning 
nende õpetamisega tuleb tegeleda pidevalt sarnaselt 
aineõpetusele.

• Metakognitiivsete õpioskuste õpetamine on efektiivsem kui neid 
käsitletakse koos kas kognitiivsete õpioskustega või 
motivatsiooni juhtimisega (Dignath & Büttner, 2008).  

– Õpioskuste õpetamine on efektiivne siis, kui õpilane mitte 
ainult ei kasuta konkreetset õpistrateegiat vaid ka teadvustab 
ja mõistab, millal ja mille õppimiseks seda strateegiat on 
mõistlik kasutada.

Õpioskuste õpetamine – kuidas?

• Õpioskuste omandamist tuleb samamoodi 
tagasisidestada, nagu kõigi teiste teadmiste ja oskuste 
omandamist.

• Kuidas hinnata õpioskuste omandamist? 

Kokkuvõtteks 

• Tegevus koolis sõltub kooli kui institutsiooni eesmärgist. 

• Kõik õpetajad valivad, mida ja kuidas nende tundides õpitakse.

• Õpioskused arenevad aineõppe käigus – teadvustatult ja 
süsteemselt, nagu kõik ainealasedki teadmised ja oskused. 

• Õpioskuste arengu toetamisega kaasneb aja jooksul efektiivsem 
ja mõnusam aineõpe. 

• Õpioskuste arengu toetamine on iga õpetaja kätes.

• Oskus õppida ei saa olla koolis käimise eeldus, vaid tulemus.  

Õppimine on oluline! 

Aitäh!


