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Käesolev töövahend on koostatud rahvusvahelise Erasmus+ koostööprojekti INDIVERSO raames.  

 
Projekti koduleht: www.indiverso-erasmus.eu  
 
Töövahendi “Personali enesehindamisoskuste arendamine” on välja töötanud projektipartner Eestist: 
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. 
 
 

 

Töövahend on üks osa kaasamist toetavast lähenemisest, mis koosneb 7 erinevast töövahendist 
 

 
Töövahend 1: 

Täiendavad sekkumised 
erivajadusega õppijatele 

Moodul 1: Isikukeskne lähenemine tegevuskava koostamisel 

Moodul 2: Psühhomotoorne lähenemine - sotsiaalsete oskuste arendamine 
läbi liikumis- ja meeskonnamängude 

Moodul 3: Sotsiaalsete oskuste arendamine läbi loovtegevuste  

Moodul 4: Kogemusnõustamine 

Töövahend 2: 

Info ja koolitused 

pedagoogilisele personalile 

Moodul 1: Erivajaduste alase teadlikkuse tõstmine 

Moodul 2: Praktiline töövahend õppija toimetuleku hindamiseks koos 
soovitustega tema toetamiseks õppetöös, praktikal ja tööelus 

Moodul 3: Personali enesehindamisoskuste arendamine 

Töövahend 3: 

Väljaõpe ja töölerakendumine 
läbi coachingu 

Metoodiline abimaterjal kutsealase ettevalmistuse korraldamiseks läbi 

coachingu  

 

 
Töövahend 4: 

Supervisioon ja kovisioon 

Moodul 1: Supervisioon 

Moodul 2: Kovisioon  - praktiline juhendmaterjal kolleegidevahelise 

nõustamise korraldamiseks 

Moodul 3: Kovisiooni moderaatorite koolitusmaterjal 

Töövahend 5: 

Juhised kriisi ennetamiseks ja 
kriisiolukordades käitumiseks 

Moodul 1: Kriisi ennetamine 

Moodul 2: Kriisi märkamine 

Moodul 3: Kriisiga toimetuleku strateegiad 

Töövahend  6: 

Koostöö tööandjatega 

Moodul 1: Tööandjate koolituspäeva korraldamine 

Moodul 2: Tööandjate nõustamine ja toetamine 

Töövahend 7: 

Võrgustikutöö 

Juhised piirkondliku koostöövõrgustiku loomiseks erinevate asutuste ja 
osapoolte vahel 

 
 

Käesolev metoodiline materjal on mõeldud avalikuks kasutamiseks kõigile erivajadusega õppijatega tegelevatele 

organisatsioonidele. Seda on võimalik kasutada moodulite kaupa või erinevaid mooduleid omavahel kombineerides 

lähtudes oma eesmärkidest, huvidest ja vajadustest 

 

 

INDIVERSO projekti elluviimist kaasrahastas Euroopa Liidu programm “Erasmus+”.

http://www.indiverso-erasmus.eu/
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Töövahend 2 

 
Info ja koolitused pedagoogilisele personalile 
 

 
Moodul 3 

 
Personali enesehindamisoskuste arendamine 

 
Sihtgrupp 
 
Erivajadusega noorte õppe-, rehabilitatsiooni- ja töölerakendamise protsessis osalevad 
õpetajad.  

 
Sissejuhatus 
 
Enesehindamine on märk professionaalsusest. Töö psüühikahäirega õppijatega eeldab 

spetsiifilisi teadmisi, oskusi, suhtumist ja väärtushinnanguid. Selles töös esineb mitmeid 

keerukaid, ainulaadseid ja ettenägematuid olukordi, kus on soovitud tulemuste 

saavutamiseks vaja oma käitumist kohandada kasutades selleks nii teoreetilisi teadmisi kui 

ka praktilisi kogemusi. Õpetaja pidev enesetäiendamine on oluline, et saavutada õppe 

eesmärke ja vastata iga õppija muutuvatele vajadustele.  

Carl Rogers, mõjukas Ameerika psühholoog ja üks humanistliku (inimesekeskse) suuna 

loojatest psühholoogias asetab enesehindamise enesetäiendamise protsessi alguspunkti 

ja südamesse. Enesehindamine ja enesetäiendamine on väga oluline kõigile õpetajatele ja 

teistele spetsialistidele, et pakkuda omalt poolt kvaliteetseid teenuseid ning tagada 

isikukeskne lähenemine õppes, rehabilitatsioonis ja töölerakendamise protsessis.  

Enesehindamine aitab avastada oma tugevusi ja nõrkusi ning analüüsida oma praktilisi 

kogemusi.  Regulaarne enesehindamine aitab vältida nö mugavustsooni langemist ja 

võimaldab kogeda arengut ning värskust oma töös.  

Enesehindamise protsessis on võimalik koguda tähendusrikast informatsiooni, mis aitab 

mõista õppijate vajadusi ning viib vajalike tegevuste kavandamiseni, et arendada oma 

teadmisi ja oskusi. Kõige täiuslikuma ülevaate saamiseks on oluline koguda tagasisidet ja 

infot erinevatest allikatest: 

 Õppijate rahulolu- või tagasisideuuringute tulemused (organisatsiooni tasandil) 

 Individuaalse tagasiside kogumine õppijatelt 

 Individuaalse tagasiside kogumine kolleegidelt  

 Enesehindamine 

Tuginedes saadud tulemustele on võimalik teha paremini oma igapäevast tööd, saada 

juurde enesekindlust ning tõsta tööga rahulolu.  
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Eesmärgid 

Koolitus aitab mõista enesehindamise vajalikkust, kui olulist tegurit isikukeskse lähenemise 

ja enesearengu tagamisel võttes arvesse iga õppija isiksust ja individuaalseid vajadusi. 

Koolitus annab ülevaate erinevatest võimalustest ja praktilistest töövahenditest, mida saab 

kasutada enesehindamisel.   

Mooduli läbimisel: 

 Mõistab osaleja enesehindamise vajalikkust 

 Oskab kavandada enesehindamise protsessi 

 Omab ülevaadet erinevatest praktilistest töövahenditest, mida kasutada 

enesehindamisel 

     Oskab luua ja ellu viia isiklikku arenguplaani 

 

 
Koolituse maht: 7 x 45 minutit 
 
1 päev: 5 x 45 min 
2 päev: 2 x 45 min 
 

 
Koolituseks vajalikud ressursid: 
 

- Õppematerjal igale osalejale 
- Koolitusruum 
- Internetiühendusega arvutiklass 

 

 
Koolituse kohandamise võimalused  / läbiviimise eeldused 
 
Koolitust saab kohandada vastavalt organisatsiooni vajadustele kasutades näidistena 
erinevaid küsimustikke, kohandades koolituse ajakava ja viies koolituse sisu kooskõlla 
vastava organisatsiooni tagasiside ja personali arengu hindamise süsteemidega 
(arenguvestlused, rahuloluküsitlused, personali koolitusvajaduse hindamised jms). 
Koolituse maht sõltub osalejate varasematest teadmistest ja kogemustest enesehindamise 
teemal. 
 

 
Töövahendi on välja töötanud: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 
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Koolituse teemad, sisu ja meetodid 

1 PÄEV 

1. Sissejuhatus moodulisse (30 minutit) 

 

Koolituse eesmärkide tutvustus 

Mooduli läbimisel: 

- Mõistab osaleja enesehindamise vajalikkust 

- Oskab kavandada enesehindamise protsessi 

- Omab ülevaadet erinevatest praktilistest töövahenditest, mida kasutada enesehindamisel 

- Oskab luua ja ellu viia isiklikku arenguplaani 

Osalejate vajaduste ja ootuste kaardistamine 

Küsige kõigilt osalejatelt koolitusega seotud vajaduste ja ootuste kohta. Miks nad on osalema 

tulnud? Miks on enesehindamine nende töös oluline? 

Kasutage pabertahvlit vastuste üleskirjutamiseks ja hoidke need nähtaval kogu koolituse jooksul.  

Enesehindamise mõiste ja põhimõtted 

Hounsell, Dai (2010) nimetab enesehindamist “hea professionaalse töö integreeritud osaks”. Uutel 

õpetajatel on sageli sisemine motivatsioon enesehindamisega tegelemiseks. Nad tahavad teada 

„Kas mul läheb häsit?“  Nad tahavad avastada oma tugevusi ja nõrkusi ning võrrelda oma tööd 

kogenud kolleegidega, keda austatakse. (Hounsell, 2010) 

Schön, Donald A. (1987) määratles reflektsiooni oma igapäevases töös „dialoogiks mõtlemise ja 

tegutsemise vahel, mille kaudu areneb oskuslikkus“. 

Enesehindamine võimaldab: 

- Saada positiivset ja kriitilist tagasisidet oma töö kohta 

- Mõista paremini oma õppijate vajadusi 

- Avastada oma tugevusi ja nõrkusi 

- Analüüsida oma igapäevast tööd 

- Arendada oma kompetentse 

- Parandada oma töö kvaliteeti 

- Olla teadlikum ja enesekindlam oma töös  

- Säilitada tööga rahulolu 
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Kõige täiuslikuma ülevaate saamiseks on oluline koguda tagasisidet ja infot erinevatest allikatest: 

 Õppijate rahulolu- või tagasisideuuringute tulemused (organisatsiooni tasandil) 

 Individuaalse tagasiside kogumine õppijatelt 

 Individuaalse tagasiside kogumine kolleegidelt  

 Enesehindamine 

 

Eduka enesehindamise eeldused: 

- uudishimu 

- valmidus õppida ja muutuda 

- oskused tulemustele suunatud enesehindamise läbiviimiseks 

- kolleegide ja juhtkonna toetus 

 

Tulemustele suunatud enesehindamise sammud: 

1. Enesehindamise kavandamine 

2. Info kogumine õppijatelt, kolleegidelt, statistilistest analüüsidest, enesehindamisest. 

3. Kogutud info analüüsimine 

4. Arenguplaani loomine ja elluviimine 

 

 

2. Minu töö ja enesehindamine (60 minutit) 

 

Mida hinnata? Millised kompetentsid on olulised töös erivajadustega inimestega?  

Rühmatöö (30 minutit): arutelu väikestes gruppides kõige tähtsamate teadmiste, oskuste ja 

töökäitumise aspektide üle, et olla hea õpetaja erivajadustega õppijatele. Rühmatöö tulemuste 

tutvustamine teistele. 
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Loeng ja esitlus (30 minutit) 

a) Mida ütlevad erivajadusega inimesed ise? (Õppijate küsitluse analüüs „ Millised on sinu 

vajadused, et suudaksid õppe edukalt läbida?“, M.Schreiner, Prof. Dr. G. Wansing, Kasseli Ülikool, 

2015) 

 

- Selged tegevus- ja õppeplaanid 

- Toetus ja suunamine  

- Erioskustega õpetajad  

- Õppija oskuste ja tugevustega arvestamine  

- Teadlikkus eesootavatest tegevustest 

- Suhted õpetajaga  

- Aksepteerimine ja austus 

 

b) Kohandatud kokkuvõte erinevatest vajalike kompetentside kirjeldustest: 

 

Teadmised 

Teadlikkus erivajadustest – teadlikkus erinevatest erivajadustest, erisustest individuaalsetes 

võimetes, isikuomadustes ja huvides, teadmised kriisidest ja nendesse sekkumisest. 

Teadmised grupikäitumisest ja dünaamikast. 

Teadmised erinevatest õppeplaanide loomise, õpetamise ja juhendamise ning õppe tulemuslikkuse 

hindamise põhimõtetest ja metoodikatest.  

Oskused 

Aktiivne kuulamine – tähelepanu pööramine sellele, mida räägitakse; kannatlikkus ja aja andmine, et 

mõista, mida inimene öelda tahab; küsimustega toetamine sobival ajal; vahele segamisest 

hoidumine.   

Sotsiaalne taju – arusaam teiste inimeste reaktsioonidest ja nende põhjustest.  

Õppijale suunatud – aktiivne lahenduste otsimine õppe individualiseerimiseks vastavalt õppija 

võimetele ja huvidele.  

 



10 

 

 

 

 

 

Tähenduslikkusele suunatus – õpe omab õppijate jaoks tähendust ja aitab neil luua paremaid 

võimalusi töö- ja igapäevaeluga hakkamasaamiseks. Ülesanded ja õppe raames lahendatavad 

probleemid on seotud reaalsete olukordadega tööalases ja igapäevaelus.  

Kaasamine – iga õppija on võimalikult aktiivselt kaasatud õppeprotsessi (planeerimine, elluviimine, 

tulemuste hindamine)  

Suuline ja kirjalik suhtlus – kommunikatsioon on efektiivne ja kooskõlas (arusaadavus, õigeaegsus) 

õppijate vajadustega. 

Monitoorimine/hindamine – oma töö tulemuslikkuse ning õppijate saavutuste pidev hindamine, et 

teha vajadusel muudatusi.  

Tunnustamine – pingutuse ja edu märkamine; õppijatele tunnustuse jagamine. 

Veenmine – oskus veenda teisi inimesi muutma oma arvamust või käitumist. 

Läbirääkimine – osapoolte kokkutoomine ja erimeelsuste lahendamine. 

Töökäitumine 

Enesekontroll – meelerahu säilitamine, oma emotsioonide stabiilisena hoidmine, viha ja agressiivse 

käitumise ennetamine ka väga keerulistes situatsioonides.  

Ausus ja austus – aus ja eetiline käitumine; iga õppija austav ja väärikas kohtlemine. 

Teistest hoolimine – osavõtlikkus teise inimese vajaduste ja tunnete suhtes, mõistmine ja 

abivalmidus.  

Stressitaluvus – kriitika aksepteerimine ning rahulik käitumine pingelises olukorras.  

Usaldatavus – usaldusväärsus, vastutustunne, oma kohustuste täitmine. 

Koostöö – meeldiv, heatahtlik ja koostööaldis suhtumine ja suhtlemine.  

Uuenduslikkus – loovus ja alternatiividele mõtlemine, et arendada uusi ideid ja otsida lahendusi 

erinevatele väljakutsetele.   
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Lisainfo: 

1.   UK Competency Framework for the Mental Health Workforce   

http://www.hdc.org.nz/media/200509/a%20competency%20framework%20for%20the%20mental%20health%2

0workforce%20july%2099.pdf  

2. Standards for Excellence in Teaching (Geoff Petty) http://geoffpetty.com/for-teachers/self-

assessment/ 

3. Knowledge, skills and work styles – Mental Health Counselors 

https://www.mymajors.com/career/mental-health-counselors/skills/ 

4. Jo Kramis, Grundlegende Gütekriterien für Unterricht und Didaktische Prinzipien, 1990 

https://www.bzl-online.ch/.../BZL_1990_3_279-296.pdf  

 

  

http://www.hdc.org.nz/media/200509/a%20competency%20framework%20for%20the%20mental%20health%20workforce%20july%2099.pdf
http://www.hdc.org.nz/media/200509/a%20competency%20framework%20for%20the%20mental%20health%20workforce%20july%2099.pdf
http://geoffpetty.com/for-teachers/self-assessment/
http://geoffpetty.com/for-teachers/self-assessment/
https://www.mymajors.com/career/mental-health-counselors/skills/
https://www.bzl-online.ch/.../BZL_1990_3_279-296.pdf
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3. Ideed ja praktilised töövahendid enesehindamiseks ( 3 x 

45 minutit) 

 

Info kogumine õppijatelt (45 minutit) 

Õppijatelt tuleks tagasisidet koguda mitu korda õppeperioodi jooksul, et oleks võimalik samal 

õppeperioodil vajalikke muudatusi sisse viia. Enne õppijatelt tagasiside küsimist on väga tähtis 

selgitada, miks te seda teete, kuidas kasutatakse tulemusi ja millist kasu õppijad sellest saavad.  

 

Õppijatelt tagasiside küsimiseks on ka peamist võimalust: küsimustikud ja intervjuud. 

  

Küsimustikud:  

Lühikesed ja pikemad küsimustikud on kõige enam kasutatud hindamismetoodikad. Kasutada võib 

lühiküsimustikke, nagu näiteks „ühe minuti küsimustik“, kus esitatakse vaid paar küsimust, et saada 

oma tööle vahetut tagasisidet  või siis pikemaid küsimustikke, et saada detailsemat infot erinevate 

valdkondade kohta. Küsimustikku koostades peab olema selge, milline on hindamise eesmärk ja 

mida täpselt tahetakse teada. Küsitluse tulemusi peab olema võimalik millekski kasutada. 

Küsimustikule vastatakse tavaliselt anonüümselt, sest nii saavad õppijad vabamalt oma tegelikke 

mõtteid väljendada.  

Mida tuleks küsimustikke koostades silmas pidada (Evaluating your teaching, Oxford Learning Institute, 

https://www.learning.ox.ac.uk/support/teaching/resources/evaluate/): 

- Pööra tähelepanu, et küsimustikes kasutatud sõnavara oleks sama, mida sa kasutad suhtlemisel 

oma õppijatega. 

- Küsi õppijatelt küsimusi, mis nende jaoks midagi tähendavad. Vastasel juhul ei pruugi nad osata 

vastata. Mõtle pigem sellele, mis neile muret võiks valmistada kui enda probleemidele. Nii saad 

kasulikumat infot.  

- Mõtle läbi, kas vajad detailset tagasisidet või piisab lihtsatest hinnangutest.  

- Kasutades hindamisskaalasid anna selged juhised, mida hinnangud tähendavad. Eelistatuna võiks 

küsida õppijatelt, kuivõrd nad nõustuvad antud väitega.  

- Loo vastusevariandina ka „pole kohaldatav“ vastamise võimalus.  

- Küsimused, millele ei saa vastata vaid „jah“ või „ei“ ning mis nõuavad vastuse kirjutamist 

võimaldavad saada rohkem infot.  

https://www.learning.ox.ac.uk/support/teaching/resources/evaluate/
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- Küsimustiku formaat on väga oluline, eriti kui esineb oht, et õppijatelt palutakse liiga sageli erinevat 

tagasisidet, esitatakse liiga mahukaid ja õppija huvidega mitte haakuvaid küsimustikke.  

 

Intervjuud 

 

Intervjuusid võib läbi viia iga õppijaga eraldi või siis valitud õppijatest moodustatud gruppi 

intervjueerides. Neid võib läbi viia õpetaja ise või siis keegi teine, kes oskab luua hea kontakti 

õppijatega.  Intervjuud läbi viies on võimalik õppijat oma mõtete ja arvamuste väljendamisel toetada 

ning seetõttu võib sealt saada rohkem detailsemat infot kui kirjalikest küsimustikest.  

Intervjuu käigus võib kasutada erinevaid lisavahendeid, et visualiseerida, anda näiteid vms, mis 

aitaks õppijal teemast aru saada ja vastuseid anda.  

 

Näiteid küsimustikest, mida oma vajadustele kohandada: 

 

Lisa 1: Õppimisstiili eelistuste küsimustik õppijatele, Geoff Petty (http://geoffpetty.com/for-

teachers/self-assessment/). Küsitlus sobib kasutamiseks koos õpetaja õpetamismetoodikaid 

analüüsiva küsitlusega (Lisa 5)  

Lisa 2: Näidisvorm „ühe minuti küsimustiku“ loomiseks  

Lisa 3: Tagasiside küsimustik õppijatele hindamaks kompetentse, mis on vajalikud töös 

erivajadustega inimestega. Küsimustikku saab kasutada koos õpetaja enesehindamise küsimustikuga 

(Lisa 7) 

 

Info kogumine kolleegidelt (15 minutit) 

On olemas kaks enamlevinud metoodikat info kogumiseks kolleegidelt:  

- Õppetöö vaatlus 

- Eel- ja järelanalüüs 

 

Õppetöö vaatlus võib olla nö ühesuunaline või vastastikkune. See võimaldab osalejatel pakkuda 

vastastikkust tuge andes konstruktiivset tagasisidet, arutledes tugevusi ja nõrkusi ning luues ideid 

uuendusteks ja kompetentside arenguks. Õppetöö vaatlust võivad korraldada kolleegid omavahel 

või siis läbi määratud mentorluse.  

 

http://geoffpetty.com/for-teachers/self-assessment/
http://geoffpetty.com/for-teachers/self-assessment/
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5 sammu, mida arvestada tunnivaatluse planeerimisel ja läbiviimisel: 

1) Vaatluse teema ja eesmärkide kokkuleppimine 

2) Konkreetsete näitajate (indikaatorite) valik, mille alusel hinnata kokkulepitud protsessi ja 

eesmärkide saavutatust. 

3) Vaatlus ja vaatluslehe täitmine (vajadusel võib vaatlusi olla mitu).  

4) Vaatluse tulemuste läbiarutamine 

5) Teadmiste ja kogemuste analüüs, ideede genereerimine „Mida ja kuidas tulevikus muuta?“  

(Kohandatud allikast:  „Praxishilfen zur Selbstreflexion und Selbstevaluation von Unterrichts- und 

Lernprozessen an Fachoberschulen und Berfsoberschulen“, zusammengestellt von Heidi Hübner, 2008) 

 

Üheks kolleegilt-kolleegile tagasiside saamise metoodikaks on  eel-ja järelanalüüs. Selle 

metoodika kasutamine võimaldab saada tagasisidet oma ’kriitiliselt sõbralt’ ilma, et ta osaleks 

tundides.  

Eelanalüüsina vaadatakse enne õppetööd koos üle tunniks kavandatud tegevused ning proovitakse 

tuvastada võimalikke probleeme ja kavandada meetmed, kuidas neid kõige paremini ennetada.  

Järelanalüüsi raames analüüsitakse tunni läbiviimisel saadud värskeid kogemusi tuues välja 

edukohad ja raskused.   

Samuti on kolleegid väga kasulikuks allikaks tunnimaterjalide väljatöötamisel, näiteks 

lugemismaterjalid, hindamisjuhised jne. Oma kolleegile võib lihtsalt anda ühe koopia ja paluda tema 

tagasisidet.  

(Evaluating your teaching, Oxford Learning Institute, 

https://www.learning.ox.ac.uk/support/teaching/resources/evaluate/) 

 

Enesehindamine (30 minutit) 

Enamik õpetajaid on ülikoolis õppinud, kuidas õpetada, kuid igapäevases tööpraktikas tuginetakse 

siiski rohkem töö käigus omandatud kogemustele. Enesehindamine võimaldab oma tööd 

süsteemselt analüüsida ja toetab õpetaja arengut oma kogemuste mõtestamisel.  

Enesehindamiseks võib kasutada näiteks blogi pidamist, kirjalikke hindamislehti, audio-või 

videosalvestusi oma tundidest, et koguda infot ja reflekteerida oma kogemuste üle.  

 

https://www.learning.ox.ac.uk/support/teaching/resources/evaluate/
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Õpetamise blogi võimaldab regulaarselt oma õpetamiskogemust kirja panna, kasvõi mõne 

märksõna või kirjareana, mis väljendaksid õpetamisel kogetut. Oma muljete hilisem ülevaatamine 

võib anda võimaluse märgata arenguid või asjaolusid, mida hetkesituatsioonis ehk silma ei 

torganud. (Evaluating your teaching, Oxford Learning Institute, 

https://www.learning.ox.ac.uk/support/teaching/resources/evaluate/) 

 

Heli- ja videosalvestused: õpetajad võivad heli- või videosalvestada oma õppetunde, mis 

võimaldab situatsioone ja toimetulekut hiljem detailselt analüüsida. Salvestusi võib vaadata ka koos 

kolleegidega, et arutada parendusvõimalusi. Heli- ja videosalvestuste näol saab koguda objektiivset 

infot klassiruumis tegelikult toimuva kohta. On hea, kui salvestusi on võimalik teha mitu korda 

õppeperioodi jooksul ( nt perioodi algul, keskel ja lõpus), et hinnata arenguid konkreetsetes 

eesmärgistatud valdkondades. Salvestuste põhjal eraldi blogi pidamine võib aidata edusammudel 

silma peal hoida.  

(Prepared by Michelle Schwartz, Research Associate, for the Learning & Teaching Office, 

http://www.ryerson.ca/lt/) 

 

Näiteid küsimustikest, mida oma vajadustele kohandada: 

 

Lisa 4: Standard oma töö vastavuse hindamiseks õpetamise tipptasemele (Geoff Petty) 

http://geoffpetty.com/for-teachers/self-assessment/ 

Lisa 5: Küsimustik õpetaja õpetamismetoodikate analüüsimiseks, et hinnata nende vastavust õppija 

õpistiilidele (kasutamiseks koos õppijate õpistiilide küsimustikuga Lisas 1), Geoff Petty 

(http://geoffpetty.com/for-teachers/self-assessment/)  

Lisa 6: Stuktureeritud tagasisidestamise vahend õppetöö analüüsiks, Graham Gibbs (inglise keelne) 

(https://www.learning.ox.ac.uk/media/global/wwwadminoxacuk/localsites/oxfordlearninginstitute/doc

uments/supportresources/lecturersteachingstaff/resources/resources/Structured_Teaching_Reflectio

n_Tool.pdf ) 

Lisa 7: Enesehindamise küsimustik õpetajatele hindamaks kompetentse, mis on vajalikud töös 

erivajadustega inimestega. Küsimustikku saab kasutada koos õppija tagasiside küsimustikuga (Lisa 

3) 

 

 

https://www.learning.ox.ac.uk/support/teaching/resources/evaluate/
http://www.ryerson.ca/lt/
http://geoffpetty.com/for-teachers/self-assessment/
http://geoffpetty.com/for-teachers/self-assessment/
https://www.learning.ox.ac.uk/media/global/wwwadminoxacuk/localsites/oxfordlearninginstitute/documents/supportresources/lecturersteachingstaff/resources/resources/Structured_Teaching_Reflection_Tool.pdf
https://www.learning.ox.ac.uk/media/global/wwwadminoxacuk/localsites/oxfordlearninginstitute/documents/supportresources/lecturersteachingstaff/resources/resources/Structured_Teaching_Reflection_Tool.pdf
https://www.learning.ox.ac.uk/media/global/wwwadminoxacuk/localsites/oxfordlearninginstitute/documents/supportresources/lecturersteachingstaff/resources/resources/Structured_Teaching_Reflection_Tool.pdf
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Praktiline töötuba arvutiklassis (45 minutes): kõik osalejad saavad harjutada küsimustike 

loomist ja täitmist Google Drive keskkonnas. Näitena kasutatakse lisas 3 olevat küsimustikku 

õppijatelt tagasiside kogemuseks. 

 (https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=en ). 

 

Esimese koolituspäeva lõpus saavad kõik osalejad järgmise iseseisva töö.  

 

Iseseisev töö (sooritamiseks 2 nädala jooksul) 

1. Paluge oma õppijatel täita tagasiside küsitlus (Lisa 3). 

2. Täitke enesehindamise küsimustik (Lisa 7). 

3. Kandke tulemused graafikule, mille leiad lisas 7 olevalt enesehindamise vormilt.  

4. Analüüsige tulemusi. 

  

https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=en
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2 päev 

4. Enesehindamise tulemuste kasutamine ( 2 x 45 minutit) 

 

Sissejuhatus (30 minutit) 

Kasu, mida enesehindamisest võib saada sõltub sellest, kuidas kasutatakse enesehindamise 

tulemusi organisatsioonis tervikuna. Kui asutuses väärtustatakse oma töö analüüsi ja töötajate 

arengut ning on välja kujunenud töökultuur, kus töötajad üksteisega oma teadmisi ja kogemusi 

jagavad pakkudes seeläbi võimalusi iga töötaja professionaalseks arenguks, on seal head 

võimalused kasutada oma enesehindamise tulemusi oma igapäevase töö kvaliteedi tõstmiseks.  

Kui mitte, saate te siiski oma kompetentse arendada, kuid see nõuab rohkem vaeva ja 

enesejuhtimist. 

Isikliku arenguplaani koostamine ja elluviimine võib siinkohal olla heaks vahendiks, mis võimaldab 

oma teadmisi ja oskusi süsteemsel viisil arendada. 

 

5  sammu, mida jälgida isikliku arenguplaani koostamisel ja elluviimisel:  

 

1. Tulemuste analüüs ja eesmärkide püstitamine 

 

Igaüks siin ilmas on milleski hea ja teatud aladel jällegi alla keskmise.  

Tehke nimekiri mõlema punkti kohta: 

a) Minu tugevused: 

b) Minu arenguvajadused: 

Pange kirja oma eesmärgid järgmiseks perioodiks (nt 3 kuud, 6 kuud või 1 aasta) 
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2.  Meetodite valik parendustegevusteks (üksteiselt õppimine, kovisioon meeskonnas, 

koolituse taotlemine, iseseisev õppimine, mentori taotlemine)  

Mõelge läbi, kuidas oma eesmärke saavutada, milliseid tegevusi selleks tuleks teha? (kogenud 

kolleegi töö vaatlemine, koostöö mentoriga, nõustamine, koolituse taotlemine, iseseisev õppimine, 

rotatsioon, projektis osalemine)  

Kes saab Teid toetada? (kolleegid, valitud mentor, vahetu juht)  

Missuguseid ressursse on vaja? (rahalised ressurssid koolituskulude katteks, lisatasu mentorile, aeg 

iseseisvaks õppeks jne) 

3. Kirjaliku arenguplaani koostamine 

 

4. Arenguplaani elluviimine vastavalt eesmärkidele, tegevustele ja ajakavale kasutades 

kolleegide ja juhtkonna tuge.  

 

5. Parendustegevuste tulemuste hindamine (õppijatelt tagasiside kogumine, kolleegide 

tagasiside, enesehindamine, arenguvestlused jne)  

 

Praktiline töötuba (45 minutit): kõik osalejad koostavad isikikliku arenguplaani, mis võimaldab 

neil õppida ja tõsta oma igapäevase töö kvaliteeti. Tegevus võib toimuda nii individuaalselt kui 

paaristööna.  

Isikliku arenguplaani koostamine etteantud vormile. 

1. Kirjutage välja oma tugevused ja arenguvajadused.  

2. Pange kirja eesmärgid õppimiseks ja arenguks  

3. Planeerige tegevused koos ajakava ja ressurssidega 

 

Lisa 8: Isiklik arenguplaan 

Koolituse tagasiside (15 minutit) 

Osalejate eesmärkide ja vajaduste ülevaade (esimesel koolituspäeval koostatud loetelu). 

Osalejate tagasiside koolitusele ja eesmärkide saavutamisele (arutelu ja kirjalikud tagasiside 

küsitlused). 
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Töövahendite näidised:  

 

Lisa 1: Õppimisstiili eelistuste küsimustik õppijatele, Geoff Petty (http://geoffpetty.com/for-teachers/self-
assessment/). Küsitlus sobib kasutamiseks koos õpetaja õpetamismetoodikaid analüüsiva küsitlusega (Lisa 5)  

Lisa 2: Näidisvorm „ühe minuti küsimustiku“ loomiseks  

Lisa 3: Tagasiside küsimustik õppijatele hindamaks kompetentse, mis on vajalikud töös erivajadustega 
inimestega. Küsimustikku saab kasutada koos õpetaja enesehindamise küsimustikuga (Lisa 7) 

Lisa 4: Standard oma töö vastavuse hindamiseks õpetamise tipptasemele (Geoff Petty) 
http://geoffpetty.com/for-teachers/self-assessment/ 

Lisa 5: Küsimustik õpetaja õpetamismetoodikate analüüsimiseks, et hinnata nende vastavust õppija 
õpistiilidele (kasutamiseks koos õppijate õpistiilide küsimustikuga Lisas 1), Geoff Petty 
(http://geoffpetty.com/for-teachers/self-assessment/)  

Lisa 6: Stuktureeritud tagasisidestamise vahend õppetöö analüüsiks, Graham Gibbs (inglise keelne) 
(https://www.learning.ox.ac.uk/media/global/wwwadminoxacuk/localsites/oxfordlearninginstitute/documents/su
pportresources/lecturersteachingstaff/resources/resources/Structured_Teaching_Reflection_Tool.pdf ) 

Lisa 7: Enesehindamise küsimustik õpetajatele hindamaks kompetentse, mis on vajalikud töös erivajadustega 

inimestega. Küsimustikku saab kasutada koos õppija tagasiside küsimustikuga (Lisa 3) 

Lisa 8: Isiklik arenguplaan 
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Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav  
selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest. 
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