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Teadushuvihariduse juhendaja koolituskursuse näidis 
Koostanud Merike Kesler/Mai 2017 

Algne struktuur arutelu ja plaanide taustaks -> lõpliku mahu, eesmärgid ja sõnastuse otsustab 

kursuse korraldaja 

Maht: 

3 + 3 EAP (3 EAP juhendamise koolitus ja 3 EAP juhendamise praktika), kokku tundides xxx tundi, millest 

konkattunde on xx tundi, iseseisvat tööd xx tundi ja praktikat xx tundi 

Valitavus: 

Vabalt valitav kursus 

 

Kellele: 

Tudengitele, kes on huvitatud oma teadusala populariseerimisest või pedagoogikasuunaga seotud 

tudengitele, kes tahavad juhendada teadusringe. 

 

Hindamine: 

0-5, või sõnaline ->  koolitaja määratleb 

Lektorid: 

? 

Oskustega seotud eesmärgid: 

Kursusel osalenu oskab kasutada erinevaid meetmeid ja materjale planeerides ja korraldades lastele ja 

noortele suunatud teadushuviharidusega seotud tegevust. Ta saab aru teisalt tegevuste pedagoogilistest 

aspektidest ja teisalt loodusteadustega seotud eripäradest ning oskab neid omavahel sidustada. Osalenu 

oskab kasutada erinevaid hindamismeetodeid tegevuste sisu ja oma töö hindamisel ja edasiarendamisel. 

Peale kursust 

 tudengil on piisavalt teadmisi ja oskusi viia läbi loodusteaduste, matemaatika, programmeerimise 

või teiste teadushuviharidusega seotud teemade ringe, laagreid ja teemapäevi 

 tudengil on piisavalt oskusi ja teadmisi motiveeriva ja innustava tegevuste planeerimiseks 

 tudengil on piisavalt oskusi kasutada selliseid kooliväliseks tööks sobivaid töömeetodeid nagu 

näiteks uurivat õpet, probleemikeskset õpet, projektipõhist õpet, või teisi  

 tudengil on olnud võimalus saada juhendamispraktikat (lasteaias, koolis, gümnaasiumis; või laagris; 

või teemapäeval) kursuse jooksul vähemalt 12 tundi 

 tudengil on oskuseid hinnata järjepidevalt tegevuste sisu ja selle põhjal arendada ennast 

juhendajana 

 tudengil on oskuseid toota kvaliteetset tegevuste sisuga seotud juhendmaterjali 

Mida hinnatakse: 

Aktiivset loengutel osalemist, kirjalikke töid, praktika sooritamist. Kursus on jagatud kaheks – juhendaja 

koolitus ja juhendamise praktika. Soovitatav on, et tudeng osaleb kursusele kogu mahus, kuid on ka 

võimalik teha ainult juhendaja koolitus. Ainult juhendaja praktikat ei ole võimalik sooritada, kui ei ole 

osalenud varem juhendaja koolitusele. 



2 

 

Juhendaja koolitusele osalenule 

- loengud 1, 2, 3, 4 ja 6 

- kirjalikud ülesanded 1, 2 ja x 

Juhendaja praktikale osalenule lisaks 

- loeng 5 

- individuaalsed kohtumised mentoriga 

- praktikatundidega seotud reflektsioonid 

- praktikatunnid 

- kirjalik ülesanne 3 

Meetodid: 

Kursusel kasutatakse aktiivse õppimise meetodeid, töötubasid, kirjalikke töid, loenguid, sotsiaalset meediat 

ja Moodli keskkonda. 

Materjalid: 

Kursusel kasutatav kirjandus: 

nt raamat „Arenev teadushuviharidus“ http://www.etag.ee/wp-

content/uploads/2014/01/teadushuvihariduse_raamat_veebi.pdf  

Lisamaterjale http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/teamepluss/teadushuviharidus/  

jne. 

Sisu: 

Kursusel sidustab teooria ja praktika. Tööd tehakse suures rühmas ja väiksemates rühmades või paaridena. 

Kursuse jooksul reflekteeritakse ja hinnatakse jätkuvalt oma kasvu juhendajana ning oma pedagoogilisi ja 

teemadega seotud sisulisi oskuseid. Kõik loengud on kohustuslikud. 

Registreerudes kursusele tudengitelt palutakse infot selle kohta, kas nad on huvitatud rohkem 

pedagoogilistest või LTT aspektidest. Tööpaarid viiakse kokku selle alusel. 

*** 

Kursus on pandud kokku järgnevate põhimõtete alusel: 

Kursusel edendatakse LTT valdkonna teemasid mitteformaalse/koolivälise õppe abil. LTT valdkond seob 

endas nii erinevate teadustega seotud teooria, kui ka meetodid, mille abil õppele seatud eesmärgid 

saavutatakse. Seega nii valdkond ise, kui ka meetodid pakuvad praktiliselt lugematul hulgal võimalusi 

mitmekülgsete tegevuste planeerimiseks. Näiteks teaduslaagris lapsed võivad ehitada teatud standarditele 

vastava puust silla kasutades disainipedagoogika meetodeid, kuid nad peavad saama ka teadmisi näiteks 

voolava vee füüsikast, jõe elukeskkonnast, puidu ja metallide keemiast ning struktuurist vms. 

Kursuse põhiteema on huviringi juhendaja pedagoogiliste oskuste arendamine: osaliselt oskused on 

sellised, mida võib rakendada mis tahes huviringis või vabaaja tegevustes; teisalt keskendutakse palju 

nimelt teadushuviringi pedagoogikale, mis on seotud meetodite, vahenditega ja materjalidega ning 

erinevate teadusalade mõistmisega (juhendaja ei pea olema teadusala ekspert, kuid ta peab aru saama, 

millised asjad sobivad näiteks keemia ringi). 

 

http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2014/01/teadushuvihariduse_raamat_veebi.pdf
http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2014/01/teadushuvihariduse_raamat_veebi.pdf
http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/teamepluss/teadushuviharidus/
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Kokkuvõtvalt: 

Ringipedagoogika koosneb järgnevatest osadest: 

- Meetmed ja korraldused (ringitöö üldine organiseerimine) 
- Vahendite planeerimine ja valik (teatud ringi töö sisuline planeerimine - meetodid, tööjuhendid 

jne.) 
- Inimese -tundmine (ringis tehakse tööd inimestega, mitte vahendite, materjalide või teadusalaga – 

seda peab meeles pidama) 
- Otsustus ja vahetu arusaam (aktiivne tagasiside, paindlikkus oma planeeritu ja muu suhtes, laste 

osaluse ära kasutamine) 
->Nende abil ja kaudu areneb iga juhendaja spetsiifiline pedagoogiline haare. 
 

Seega ringipedagoog 

• Võtab arvesse 
– kasvatuse ja õppimise eesmärgid 
– õpikeskkonna võimalused 
– osalejate erinevuse 
– juhendamisprotsessi paindlikkuse 
– lapse osaluse 
– toimingu elamuslikkuse 
– õnnestumise ja valmissaamise kogemuse tähtsuse 

 

 Sisu Lisainfo 

1.loeng - kursuse eesmärgid ja korraldus 
- formaalne, non-formaalne ja informaalne õppimine 

- erinevates vanuses olevate laste uurimisoskused 
- õpetamine vs. juhendamine 
- jagunemine rühmadeks mentorite juurde, tutvumine 
oma rühma liikmetega ja mentoriga 

- mõttekaart sõnast ”teadusring”, ”teaduslaager” või 
”teaduspäev” (olenevalt sellest, mida kursusel 
rõhutatakse) 
 
Peale esimest loengut tudengil peab olema hea 
arusaam, kuidas formaalne õpe erineb mitteformaalsest 
õppest ja mida see tähendab temale, kui tulevale 
juhendajale. Kohe alguses peab hakkama ka kinnistama 
oma väikerühmatööd ja seepärast oma mentoriga ja 
väikerühmaga tutvumisele tasub kasutada aega. Et 
tudeng saaks hakata juba oma mõtteid tuleva 
juhendamisega sidustama, peaks tal olema ka 
ettekujutus, millises vanuses lapsed, mida osakavad 
teha -> siis ta saab juba valida ka selle suuna, kus 
hakkab tegema praktikat. 
 

Kirjandusallikateks sobib 
selline kirjandus, kus 
käsitletakse LTT haridusega ja 
huviharidusega seotud 
terminoloogiat; laste arenguga 
ja õppimisega seotud 
kirjandus 

2.loeng - laagrid, ringid, teemapäevad 
- meetodid (laboratoorsed tööd, uuriv õpe, disaini 

Kirjandusallikateks sobivad 
sellised allikad, kus 
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pedagoogika, loova probleemilahendamise 
pedagoogika jne.) 
Täpsemalt avatakse ringitöö näitel: 
- ringitöö kvaliteedinäitajad 

- ringi planeerimine aste astmelt 
- näiteid erinevatest ringidest 
 
Peale teist loengut tudengil peab olema selge arusaam, 
kuidas erinevad tegevused teineteisest erinevad ja mis 
on nende korralduslikud põhimõttelised erinevused. Ka 
antakse sellel loengul ülevaade erinevatest meetoditest, 
millede abil LTT konteksti võib sidustada teiste elu- ja 
kasvatusvaldkondadega – need pakuvad tudengile ideid 
oma tegevuste karkassi ülesehitamisele. Rõhutatakse 
loomingulisust plaanide koostamisel. 
 

käsitletakse huvihariduse 
kvaliteeti; erinevate 
töömeetodite kirjeldusi 

3.loeng - loominguline ülesanne, mille abil juhatatakse sisse 
oma ringiplaneerimise töö 

- ringides kasutatavad vahendid ja materjalid ja ained 
- kuidas motiveerida lapsi 
- kust saada ideid tööjuhenditeks 
- ringitööjuhendaja kaustaga tutvumine (Soome 
materjalides väljatöötatud kaust koostööks koolidega) 
ja ringitöö korraldus õppekavas ja seadusandlus 
- esimene kontakt kooliga 
- kõik see mida pead teadma, enne kui alustad ringiga 
koolis 
- reflekteerimise põhimõtted (vajalik jätkuvaks 
hindamiseks kursuse jooksul) 
- tudengite jagunemine paarideks ja koolide jagamine 
paaridele 
- ringi sisulise planeerimise alustamine 
 
Peale kolmandat loengut tudengil on idee selle kohta, 
millise sisuga tegevusi ta korraldab. Tal on ka piisavalt 
infot selle kohta, kuidas luua esimene kontakt 
sihtrühmaga. Kui väikerühmas on rohkem kui 3 inimest, 
väikerühm jaguneb väiksemateks rühmadeks/paarideks 
ja tudengid hakkavad oma ideid sulandama ühiseks. 
Alles peale sihtrühmaga kohtumist ja nende soovide 
kuulmist, viimistletakse oma tegevuste ideed. Tudengil 
peaks olema nüüd teadmisi laste ealistest oskustes, 
kuidas neid motiveerida ja kust saada ideid oma 
tegevuste sisuliseks planeerimiseks. 
 

Kirjandusallikateks sobib 
selline kirjandus, kus 
käsitletakse laste 
vabaajategevustega seotud 
seadusandlust; laste 
motivatsiooniga seotud 
kirjandust (näiteks 
motivatsiooniteooriaid) 
 
Kirjalik ülesanne 1: 
Esimene tegevuste plaan: 
- teema ja ajakava ning ideid 
töömeetoditeks ja 
laboratoorseteks töödeks 
- ringi reklaamflaieri tegemine 
- ülesanne Moodlisse vms. 
- teise plaani oponeerimine 
 
Oma plaan DL xx 
Oponeerimise DL xx 

Iseseisev töö Visiit kooli või lasteaeda või teemapäevaga/laagriga 
seotud organisatsiooni 
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Ideaalvariant on, et tudengid kuulavad sihtrühma ideid 
ja ettepanekuid võimalikult mitmekülgselt – näiteks 
korraldavad küsitluse lastele ja võtavad neid soove 
arvesse oma plaanides nii palju kui võimalik. Kuid 
olenevalt sihtrühmast, võidakse tudengitele jätta ka 
väga vabad käed. Esimene visiit määrab ka selle 
milliseks kujuneb tudengite ja sihtrühma väline järgnev 
koostöö. 
 

4.loeng - rühmailmingud ja kuidas tulla toime lastega 
- kuidas saada lapsed osalema - laste osalus 
- tööjuhendite teaduslik taust (teaduse 
populariseerimine) 
- tööjuhendite muutmine erinevates vanuses olevatele 
lastele 

- lõimimine 
 
Peale seda loengut tudengitel on ettekujutus sellest, 
kuidas lastest koosnevaid rühmi hallata ja toimida 
turvaliselt. Ka on neil algteadmisi selle kohta, kuidas 
lahendada ettetulevaid probleeme. Selleks loenguks 
tudengitel on juba oma tegevuste planeerimine täies 
hoos ja loengult nad saavad veel ideid selle kohta, 
kuidas plaani lisada laste osalusega seotud ülesandeid 
ning lõimida eri meetodeid ja teadusalasid. 

Kirjandusallikateks sobib 
selline kirjandus, kus 
käsitletakse rühmailminguid; 
laste osalisusega seotud 
kirjandus; 
ringitunniplaneerimisega 
seotud kirjandus; nähtuste, 
lõimisega seotud kirjandus 
 
Kirjalik ülesanne 2: 
Oma plaani täiendamine peale 
tagasisidet ja visiiti 
- laboratoorsete tööde ja 
meetodite lõplik valik 
- töövahendite ja materjalide 
kirja panemine 
- plaani Moodlisse viimine DL 
xx 
 

Kohtumine 
mentoriga 
1 nädala 
jooksul peale 
4. loengut 

Kohtumine mentoriga ja koos plaani läbivaatamine 
enne esimest kontakti lastega 
- antakse tuge 
- veel täpsemalt, kuidas kaasata ja motiveerida lapsi 
- rühmailmingud 
- võimalike probleemide lahendamine 
 
On tähtis, et kogenud juhendaja annab tudengitele 
tagasisidet nende plaanide kohta, kuid mentori 
ülesanne ei ole anda ”õigeid vastuseid”. Mentor võib 
jagada siis ka oma kogemusi või pöörata tähelepanu 
näiteks ajakavadele vms. Tudengitele peab jääma 
tunne, et mentor on nende tugiisik, mitte õpetaja. 
 

1h/juhendatav rühm või paar 

Labor Vabatahtlik kohtumine mentoriga (tavaliselt üks 
mentoritest, kes kusagil olemas kohapeal), kui tekib 
probleeme sisu või pedagoogika osas 
 
Laborit võib kasutada ka näiteks erinevate 
laboratoorsete tööde testimiseks või kui oma mentoriga 

1-2 tundi 



6 

 

ei ole olnud aega oma plaanide muutustest rääkida 
peale esimest kohtumist. See on ka koht, kus tudengid 
saavad lahendada võimalikke omavahelisi probleeme. 
 

Labor Vabatahtlik kohtumine mentoriga, kui tekib probleeme 
sisu või pedagoogika osas 
 
Laborit võib kasutada ka näiteks erinevate 
laboratoorsete tööde testimiseks või kui oma mentoriga 
ei ole olnud aega oma plaanide muutustest rääkida 
peale esimest kohtumist. See on ka koht, kus tudengid 
saavad lahendada võimalikke omavahelisi probleeme. 
 

1-2 tundi 

u. 2 
nädalane 
periood 

Vajadusel oma isikliku mentoriga kohtumine või muul 
moel suhtlemine ja plaanide lihvimine ning materjalide 
koostamine ja vajaliku hankimine 
 
Aeg, mille jooksul testitakse kõik laboratoorsed tööd, 
ostetakse kõik materjalid, tehakse kõik tööjuhendid jne. 
 

 

5-7 nädalane 
periood 

Tegevuste läbi viimine 
 
Tegevuste ajal tudengid reflekteerivad jooksvalt oma 
toiminguid ja kuidas nad arenevad juhendajatena 
(näiteks peale igat ringitundi, igat laagripäeva vms.) 
 

Reflektsiooniga seotud 
ülesanded 
 

5.loeng - loovad hindamismeetodid 
- eakaaslaste hinnang 
- tagasiside 
- tagasiside oma paarilisele 
- mentorite tagasiside oma tudengitele  
 
 
Peale seda loengut tudengil on ettekujutus oma enda 
edasiminekutest – teda on hinnatud ja ta oskab 
kasutada erinevaid hindamismeetodeid ja teab, mida 
nendega tahetakse välja selgitada. Ta oskab koostada 
tagasisideme ankeete erinevatele sihtrühmadele ja 
oskab ka käsitleda saadud tagasisidet. Loeng on 
praktika keskel, kuna siis tudengitel on juba võimalus 
aru saada hindamise kontekstist. 
 

Kirjandusallikateks sobivad 
hindamisega seotud 
materjalid 
 
Kirjalik ülesanne 3: 
Raporti/portfooliumi vms. 
tegemine (kogutakse kõik 
tundide tööjuhendid näiteks 
ühtsete kaante vahele) 
DL xx 
Kursuse hindamiskriteeriumite 
läbikäimine 
 

3-4 nädalane 
periood 

Tegevuste läbi viimine 
 
Tegevuste ajal tudengid reflekteerivad jooksvalt oma 
toiminguid ja kuidas nad arenevad juhendajatena 
(näiteks peale igat ringitundi, igat laagripäeva vms.) 
 

Reflektsiooniga seotud 
ülesanded 
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6.loeng - kursuse kokkuvõte 

- juhendajate palgatrendid 
- kriminaalse tausta selgitamine 
- ringijuhendaja meelespea 
- kursuse tagasiside 
- mõttekaart sõnast ”teadusring” ja esimese ja teise 
oma tehtud kaardi võrdlemine – mida oled õppinud 
 
Kokkuvõttev loeng, kus antakse infot tulevaks tööks 
juhendajana. Tähtis on, et tagasisidemele ja vestlusele 
ning kogemuste vahetamisele on piisavalt aega – neil ei 
ole ehk nii pea enam võimalik kohtuda teiste 
ringijuhendajatega. 
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