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Õpetajate täienduskoolitus ja kutseaasta keskuse juhataja



Ülikool täiendusõppe pakkujana

Ülikooli ülesandeks on ühiskonna teenimine, sh elukestva õppe 
võimaluste pakkumine.

Täiendusõppe pakkujana pikaajaline kogemus ja lai valik 
koolitusi ning professionaalseid õppejõude – koolitajaid.

2018. a osales ligi 1305 koolitusel üle 39 000 õppija.



Paindlikud õppimisvõimalused 
haridustöötajatele

• avatud registreerimisega koolitused
• tellimuskoolitused e asutusesisesed koolitused 
• õppeained ülikooli tasemeõppe õppekavadest
• koostööprojektid

https://www.ht.ut.ee/et/taienduskoolitus

https://www.ht.ut.ee/et/taienduskoolitus


„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning
kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja 

Tartu Ülikoolis”

• Baaskoolitused
• Täiendusõpe
• Lisaeriala

• Õpetajakoolitus
• Õpiabiõpetaja
• Põhikooli matemaatikaõpetaja
• Põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia- või 

füüsikaõpetaja lisaeriala
• Informaatikaõpetaja

https://koolitus.edu.ee/calendar

https://koolitus.edu.ee/calendar




Mida ütleb kutsestandard

Õpetaja 

• kogub kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetoditega andmeid õppijate arengu ja motivatsiooni kohta;

• rakendab süsteemselt erinevaid õppimist  toetavaid tagasiside ja hindamise viise;

• toetab ennastjuhtiva õppija kujunemist, suunates õppijat õpieesmärkide seadmisele ja 
eneseanalüüsile;

• koostab hindamismudeleid/ -kriteeriume ja hindab õppijaid nende alusel;

• kaasab organisatsiooniväliseid partnereid õpiprotsessi;

• analüüsib õpiprotsessi, määratleb probleemid, sõnastab haridusuuringu /sh tegevusuuringu) 
eesmärgi(d) ning kavandab ja viib läbi uurimistööd, kasutades sobivaid meetodeid ning arvestades 
valdkonna uurimistöö eetikat; analüüsib ja tõlgendab nii oma kui ka teiste uurijate uurimistulemusi
ning rakendab neid õpetamise parendamisel ja enesearendamisel; üldistab, sünteesides oma ja teiste 
teadusuuringute tulemusi; juhendab kolleege uurimistööde kavandamisel, läbiviimisel ning tulemuste 
analüüsil ja tõlgendamisel; levitab pedagoogilist teadmust (teaduslikke seisukohti) õppijatele, 
lapsevanematele ja kolleegidele sobival viisil. 



Täiendusõppe õppekavad

• Tähenduslik õpetamine

• Probleemide lahendamine arvutipõhise statistika keskkonnas

• Uurimuslik õpe loodusainetes

• Uuriva õpetaja enesearendamine tõenditel põhineva õpetamise ja koostöö kaudu

• Uuriv õpetaja: refleksioon ja uurimistöö õpetaja arengu toetamiseks

• Uurimistöö kirjutamine ja juhendamine koolis

• Uurimisviisid ja –strateegiad õpilasuurimustes

• Kirjutamisprotsessi õpetamine ja juhendamine

• Loovtöö põhikoolis ja praktiline töö gümnaasiumis

TASEMEÕPPE AINED!



Lõpetuseks

• Lisaks uutele teadmistele ja kogemustele saavad koolituse läbinud Tartu Ülikooli 
tunnistuse koos akadeemilise õiendiga.

• Täiendusõppes kogutud ainepunkte on võimalik kasutada tasemeõppe õppekavade 
täitmisel sobiva õppeaine olemasolul kõrgkoolis.

EHA ( Eesti haridusteaduste ajakiri) ootab meid

eha.ut.ee



Täiendusõpe Tartu Ülikoolist

www.ut.ee/koolitus

www.ht.ut.ee/taienduskoolitus


