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Metoodiline töö augustis

RAKENDUSKAVADE KORRASTAMINE

Palun

1. kirjeldage teemad/alateemad 2-tunni täpsusega; 

praktilised tunnid vastavalt 4, 6 või 8 tunni kaupa;

2. vaadake üle hindamisülesanded ja –kriteeriumid;

3. sõnastage võimalikult täpselt tööde juhised;

4. Jälgige iseseisvate tööde mahtu ja põhjendatust.



ÕPPEAASTA ALGUSES PALUN 

1. tutvustage oma aine/mooduli rakenduskava: selgitage, mis

õpilasi ees ootab, millal ja milliseid kodu- ja iseseisvaid töid

teha plaanite;

2. tutvustage teisi õpetajaid ja teemasid, kes/mis on teiega

samas moodulis;

3. tutvustage, kuidas ja millal on plaanis moodulit hinnata;

4. tutvustage tagasiside andmise võimalusi ÕIS-s.

NB! Kutseõpetajad, palun teadvustage, et õpetate oma

teema/mooduli raames ka üldpädevusi!



ÕPILASTE PALVE ÕPETAJATELE

1. Õppematerjal/tunnimaterjal ÕIS-s: oleks hea kui 

oleks kõik ühes kohas, st ÕIS-s koos hinnetega.

Õppematerjal võib olla ka Moodles.

1. Sooviks rohkem õppekäike ja ekskursioone

2. Sooviks sõbralikke ja mõistvaid õpetajaid 



õppemetoodika

Õpilastel jääb õpitav paremini meelde, kui

• õpetaja toob näiteid elust enesest

• arutleb ja küsib õpilaste arvamust

• õpetaja paneb/suunab õpilasi iseseisvalt mõtlema ja  

uurima

• tunnis saab teha erinevaid asju



Me kõik oleme erinevad

Mõned õpivad paremini

*uurides ja reflekteerides 

* mõned kuulates ja kaasa mõeldes

*mõned tegutsedes



Hindamisnädalad on selleks, et

1. hinnata ühiselt mooduleid

2. külastada praktikakaitsmisi

3. viia läbi järelevastamist, konsultatsioone

4. korraldada õppekäike, jm tunniväliseid üritusi

5. olla õpilase ja kolleegi jaoks olemas 



Sellist tagasisidet enam kuulda ega lugeda ei soovi

Õpilastelt:

„Kui peab terve tund slaididelt teksti maha kirjutama ja nii terve 

aine vältel“

„Kirjutada ja kuulata samaaegselt on keeruline ja igav“ 

„Igav on siis, kui arutlemine on keelatud“

„Käi tunnis, siis saad ka õppematerjali!“



Sellist tagasisidet enam kuulda ega lugeda ei soovi

Õpetajalt:

„Mul on tunnid kuhugi ära kadunud!“

Võimalikud lahendused:

1. Palun tutvuge aegsasti oma koormuse ja planeeringutega

2. Päevikud tuleb täita esimesel võimalusel

3. „kadunud tunnid“ leiate rakenduskavast. Palun tehke 

rakenduskavast omale töödokument.

Rakenduskavad kinnitame 30.08.2016



Õpitoad

Õpitoad 2016./2017. õppeaastal

• Elementaarne õigekiri

• Nutiseadmete kasutamine õppetöös

• Haridustehnoloogi töötoad (teemad vajaduspõhised)

• Elukestva õppe pädevused

• Keeleoskuse tasemed ja keeleoskuse mõõtmine

• Lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted

• Võtteid terminoloogia õpetamise lihtsustamiseks

• Veel midagi? 
Palun anna oma soovist teada kristina.johannes@teeninduskool või 6053106 või 

astu läbi A-214.

mailto:kristina.johannes@teeninduskool


Tänan tähelepanu eest!


