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Koolituse kogumaht kokku 6 

sh auditoorne töö 4 
sh praktika õppekeskkonnas 2 

sh praktika töökeskkonnas - 
sh koolitaja poolt tagasisidestatav iseseisev töö - 

  

Õppekava koostamise 
alus 

Õppekava koostamise alus: Õpetaja kutsestandard tase 7. kompetentsid: 
B.2.1 Õppija toetamine 
B.2.2 Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine 

Klassijuhataja eneseanalüüsimudel (Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2022) 

Sihtgrupp  
Üld- ja kutsehariduskoolide õpetajad, kes töötavad või soovivad tööle asuda 
klassijuhatajana või õpperühma juhendajana. 

Õppe alustamise 
tingimused 

Sihtgruppi kuulumine ning õppekeele valdamine vähemalt B2 tasemel. 

Õppe eesmärk 

Koolituse eesmärk on avardada õpetajate  teadlikkust klassikultuuri 
kujundamisest ja arendada selleks vajalikke oskuseid. 
 
Lisaeesmärgid: 

 tõsta õpetaja teadlikkust tema rollist ja arendada kutseoskusi; 
 toetada õpetajat tema professionaalse ja isiksusliku arengu 

suunamisel. 

Õpiväljundid 

Koolituse tulemusel osaleja: 
 analüüsib klassikultuuri kujundamisel olulisi hoiakuid, väärtuseid ja 

tegevusi; 
 kavandab tegevusi klassikultuuri kujundamiseks. 

Koolituse sisu 

Koolitusel leitakse praktiliste tegevuste kaudu vastuseid küsimustele: kuidas 
käivitada uut õppijate gruppi; kuidas kaasata õppijad väärtuspõhiste 
kokkulepete sõlmimisse ja miks see on oluline; kuidas selgitada välja grupi 
ühised väärtused; kuidas luua koostöine õhkkond; kuidas luua ja hoida 
grupis traditsioone. Koolitusel mõtestatakse klassijuhataja muutuvat rolli ja 
teadvustatakse arenguprotsesside süsteemseid seaduspärasusi.  

Õppemeetodid 
Koolitust iseloomustab mitmekesisus temaatilises lähenemises ja 
õppevormides. Õpikeskkonna kujundamine toimub õppijate ja õppimise 
olemusest lähtudes. Koolitus toimub aktiivõppe ja mentorluse meetodil, kus 
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uute teadmiste omandamine on põimitud arutelude, harjutuste, grupitööde 
jt reflekteerivate ja praktiliste tegevustega. Rakendatavad õppemeetodid 
võimaldavad omandatut praktiseerida ja reflekteerida, et suurendada 
osalejate kaasatust ja koolituse praktilist väärtust. 
Koolitusel kasutatakse valdavalt osalejaid kaasavaid meetodeid selleks, et 
ärgitada osalejaid välja tooma enda jaoks olulisi küsimusi ja väljakutseid 
ning püüda koolituse raames saadud teadmiste põhjal soodustada ideede  
ja lahenduste ellu rakendumist. 

Iseseisev töö Puudub 

Õppematerjalide loend 
Koolitusel osalejad saavad elektroonselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud 
koolitajate poolt vastavalt õppesisu teemadele. Õppematerjalid on 
osalejatele tasuta. 

Nõuded õpingute 
lõpetamiseks, sh 
hindamismeetodid ja 
hindamiskriteeriumid 

Õpingute lõpetamise eeltingimuseks on: 
 Osavõtt auditoorsest tööst; 
 Praktiliste harjutuste sooritamine ja grupitöödes osalemine. 

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: 
 Õpiväljundeid hinnatakse praktiliste harjutuste lahendamise kaudu 

vastavalt püstitatud väljunditele.  
 Kõik ülesanded on sooritatud ja saanud koolitajatelt positiivse 

tagasiside. 
Hindamine on mitteeristav. 

Kursuse läbimisel 
väljastatav dokument 
(tunnistus või tõend). 

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  
Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt 
osaletud kontakttundide arvule.  

Koolitaja kompetentsust 
tagava kvalifikatsiooni 
või õpi- ja töökogemuse 
kirjeldus. 

Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas 
ja täiskasvanute koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on 
võimalik lugeda kodulehelt konkreetse koolituse toimumise juures. 

Õppemaksu tasumine ja 
tagastamine 

http://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine 

Õppekorralduse alused https://www.reiting.ee/oppekorraldus 

Vaidluste lahendamine 
 

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, 
lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus. 

Õppekeskkonna 
kirjeldus 

https://www.reiting.ee/koolitusruumid-ja-oppekeskkond 

Kvaliteedi tagamise 
tingimused ja kord 

https://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused 

Õppekava kinnitamise 
aeg: 

03.10.2022 

 


