
ENESEANALÜÜS 

KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 7 

B.2 Kompetentsid 

B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine 

Õppeprotsessi kavandamisel pean oluliseks järgnevaid punkte: määrata eesmärgid, hinnata 

sihtgruppi, valida materjal, tehnilised vahendid ja õpetamise mudelid, metoodikad ning 

strateegiad, määrata hindamise, tagasiside meetodid ja analüüsida õppimist ning õpetamist. 

Tehnoloogia õppeklasside jälgin ohutus-, esmaabi- ja tervisekaitsenõudeid ning iga õppetund 

algab tööohutusalase instrueerimisega. 

Osalen koolide kodukorra, põhimõtete ja väärtuste loomisel ning pean oluliseks jälgida 

kokkulepitud reegleid koostöös õpilaste, õpetajate ja lapsevanematega. 

Teadmised: 

TalTech STEM Tehnikaõpetaja lisaeriala 2017-2018 /IGIP kvalifikatsioon, 2018 

"Muutuste mõtestamine - mida tähendab muutuv õpikäsitus MÕK" , 2018 

 

B.2.2 Õpikeskkonna kujundamine 

Leian, et õpetamine võiks baseeruda süsteemsusele ja teadlikule õppeprotsessi juhtimisele, 

kuid samas on oluline luua tingimusi iseseisvaks mõtlemiseks, loomingulise keskkonna 

loomiseks ja loovuse arendamiseks. Õpetamise kunst on edukalt kohaneda uute sihtgruppide, 

keskkondade ja tehnoloogiatega, et leida õige lähenemine igale noorele arvestades nii 

individuaalseid kui grupi eripärasid. 

Teadmised: 

TalTech STEM Tehnikaõpetaja lisaeriala 2017-2018 /IGIP kvalifikatsioon, 2018 

Haridusinnovatsioon, koolitaja Margus Pedaste, 2019 (Programm EHE) 

 

B.2.3 Õppimise ja arengu toetamine 

Minu õpetamisfilosoofias on tähtsal kohal selged sihid ja väljundid, mida põimin 

erinevate  metoodikate ja tehnoloogiatega. Minu eesmärgiks on panna noori mõtlema 

käsitletavatel teemadel, arendada nii individuaalset kui meeskondlikku 

probleemilahendusoskust ning luua seoseid reaalsete kogemuste ning praktikatega. Seega 

ettekannetesse lisan juurde nii pilte kui videosid, teemasid käsitlen läbi erinevate 

individuaalsete, paaris- kui meeskondlike ülesannete ning õppeprotsessid viin lõpuni läbi 

mõtestamise ja tagasisidestamise. 

 



Teadmised: 

TalTech STEM Tehnikaõpetaja lisaeriala 2017-2018 /IGIP kvalifikatsioon, 2018 

 

B.2.4 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 

Bob Kizlik on kirjutanud õpetamise kohta „Me õpime õpetama ja õpime paremateks 

õpetajateks läbi õpetamise, läbi tulemuste analüüsimise ja tagasiside tulemustega 

arvestamise“.  Õpetamine  on kindlate sihtide seadmine, tõhusaima metoodika valimine ja 

õpiprotsessi mõtestamine ning analüüsimine koondtulemus. Läbi erinevate 

õpetamiskogemuste, õpperühmade ja -keskkondade õpib õpetaja õpetama, õppetegevusi 

analüüsima ning uusi õpiväljundeid seadma nii iseendale kui noortele. 

Reflekteerin oma õppetegevusi igapäevaselt, kuna see on minu esimene aasta õpetajana. 

Katsetan erinevaid metoodikaid, et leida kõige sobivamad ja efektiivsemad lahendused 

erinevatele vanusegruppidele. Ma soovin innustada noori katsetama ja käed-külge 

õppeülesandeid läbi proovima.  

• Tegelen aktiivselt enesetäiendamisega ja osalen erinevate koolide koostööprojektides. 

Nt „Digitehnoloogia ainetunnis“ (TEHNOLOOGIAKOOL) – Lääne-Virumaa 9 kooli 

koostööprojekt, et rakendada igapäevaselt digivahendeid õppetöös, töötada välja uuenduslikke 

ja praktilisi õppemetoodikaid, arendada noorte probleemilahendusoskuseid, ettevõtlikkust, 

loovust innovatsiteadlikkust. 

• Analüüsin õppeprotsesse ja tegelen valdkondlike probleemkohtadega.  

Nt HITSA Arenguprogramm EHE - https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/ehe  

Viimase kahe aasta vältel olen korraldanud tehnoloogia ja inseneeria valdkonna töötubasid 

mitteformaalse õppe kaudu ning „Mobiilsete töötubade“ teenus on saanud üle-eestiliselt 

positiivset tagasisidet. See on innustanud mind välja töötama uudseid digitaalseid, 

interaktiivseid kui praktilisi õpilahendusi (õpikeskkond, õpetamis- ja õppimisprotsess). 

Seega sooviksin anda oma panuse uute innovaatiliste lahenduste väljatöötamiseks 

tehnoloogiatundide raames. Leian, et minu praktilised kogemused töötubade arendaja kui 

juhendajana aitavad kaasa uute ja innovaatiliste ideede rakendumiseks haridussüsteemis. 

Minu uuendusideed on seotud arvjuhitavate pinkide õppemoodulite väljatöötamisega (CNC, 

laser, 3D-printer), et viia noorteni reaalsed tootearendusprotsessid, et innustada noori õppima 

kasutama moodsaid tehnoloogiaid ja ise tooteid arendama ning praktiliselt valmistama.  

• Töötasin välja mobiilse tehnilise ja sisulise lahenduse tehnoloogia ja inseneeria 

valkonna erialade ja tegevuste populariseerimiseks koostöös Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöö Keskusega. 

https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/ehe


"Mobiilse teenusena läbi viidavad töötoad puidu- ja metallitööstuse sektori ametite 

tutvustamiseks noortele 2016-2018" 

Olen sportlik, aktiivne ja tervislike eluviisidega. Hindan koostööd õpetajate, kooli 

tugispetsialistide ja juhtkonnaga. 

Teadmised: 

TalTech STEM Tehnikaõpetaja lisaeriala 2017-2018 /IGIP kvalifikatsioon, 2018 

Lego robootika, Tehnoloogiakool, 2018 

Fusion 360, workshop, 2017 

 

B.2.5 Nõustamine ja mentorlus 

Nõustan õpilasi õpi- ja huvitegevustes, olen õpilaste loovtööde ja projektide juhendaja, 

osaleme õpilastega riiklikel konkurssidel, jagan karjääri ja ettevõtlusega seotud infot, kaasan 

erinevate valdkondade esindajaid õppetegevusse. 

Teadmised: 

TalTech STEM Tehnikaõpetaja lisaeriala 2017-2018 /IGIP kvalifikatsioon, 2018 

Varasemad mentorlusega seotud koolitused (CV) 

 

B.2.6 Arendus-, loome- ja teadustegevus 

Osalen koolide arengut suunavate dokumentide koostamisel, kuulun Eesti 

Tehnoloogiakasvatuse, Teadushuvihariduse ja Eesti Tööõpetajate Seltsi.  

Olen andnud sisendit uute õppe- ja arengukavade ning strateegiate koostamiseks. 

Olen riiklikul tasandil osalenud uudsete mitteformaal- ja formaalharidusse suunatud 

projektide meeskondades, töötanud välja ja rakendanud innovaatilisi õppelahendusi 

 (nt „Mobiilsete töötubade“ teenus, „Digitehnoloogia ainetunnis“, HITSA EHE programmi 

arendustegevused, Change4 Industry, IMATEII TalTech). 

Teadmised: 

TalTech STEM Tehnikaõpetaja lisaeriala 2017-2018 /IGIP kvalifikatsioon, 2018 

 

  

http://change4industry.eu/
https://www.researchgate.net/project/IMATEII-Innovative-methods-for-implementing-interdisciplinarity-in-career-counseling


B.2.7 Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis 

Töötan kolmes koolis tehnoloogiaõpetuse õpetajana ja igas koolis osaleb minu õppetundides 

hariduslike erivajadustega õpilased. Hindan õppeprotsessi planeerimisel ja tundide andmisel 

õppijate eripära, arvestan eakohast arengut, jälgin individuaalset arengut ja teen koostööd 

tugispetsialistidega ning lapsevanematega. Loon toetava ja positiivse õpikeskkonna, kus 

õpilased saavad rakendada tegevusi, mis vastavad nende arengutasemele ja eripäradele. 

Hariduslike erivajadustega õppija toetamine on minu jaoks uus kogemus ja näen, et 

tehnoloogiaõpetuse teemad ja käelised tegevused sobivad hariduslike erivajadustega noortele 

ja loovad positiivse arengukeskkonna erinevatele ealistele gruppidele. 

Teadmised: 

TalTech STEM Tehnikaõpetaja lisaeriala 2017-2018 /IGIP kvalifikatsioon, 2018 

HEV-teemade koolitus „Lapse arengu, oskuste ja tunnetusprotsesside mõju õppimisele“ , 

koolitaja Ly Erg, 2018 

 

 


