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Tallinna Õismäe Gümnaasiumi kursusekava 

 
Kursuse nimetus:  

Õppima õppimine 

 

Kursuse järjenumber: 1. 

Õppeaine:  

Valikkursus 

Klass:  10.klass 

 

 

Eesmärgid:  
 

1) anda ülevaade sellest, kuidas tulemuslikult ja aega säästvalt õppida; 

2) tutvustada ja praktiseerida erinevaid õpitehnikaid: keskendumine, mõtlemine ja meeldejätmine; 

3) leida õppimismotivatsioone ja selgitada, miks ja kuidas need töötavad, 

4) praktiseerida argumenteerimis- ja eneseväljendusoskusi; 

5) anda ülevaade mälu- ja mõtlemismehhanismidest ja  praktiseerida neid testide abil; 

6) arendada jälgimis- ja kuulamisoskusi ja õpetada märkama nende „saboteerimist“, 

7) õpetada ületama suhtlustõkkeid ja seeläbi tõsta suulise eneseväljenduse kindlust; 

8) anda ülevaade aja planeerimisest ja selle ratsionaalsest kasutusest; 

9) anda praktilisi näpunäiteid eksamiteks valmistumiseks; 

10) uurida mõtlemist ja tundeid, suhteid ja suhtumisi; 

11) harjutada hea kuulamise, eneseesitlemis- ja koostööoskusi; 

12) õpetada tundma ennast kui õppijat ja leidma enesele sobivaimad õpiviisid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                        

Õppesisu ja -tegevus: 

 

Mälu olemus, peaaju ehitus, uusi fakte mälu toimimisest E.Tulvingu järgi. 

Kuulamisoskused, tähelepanu koondamise võtted. Praktilised ülesanded, testid. 

Õppimisvõtted, nende sobivus ja muutumine ajas. 

Ajamaatriks. Aja ratsionaalsest kasutusest, näidisülesanded. 

Ideekaart, selektiivne mälu. Mälutreening, näidistestid. 

Selge eneseväljendamine, enese esitlemine. Praktilised ülesanded, väitluse harjutamine 

Kõnede koostamine iseseisva koduse tööna 

Argumenteerimine, enesekehtestamise võtted. Harjutused. 

Isiksuse pärilikkusest, vaimsetest võimetest ja eripäradest. 

Suhted ja suhtumised mikro- ja makrogruppides. Arutelud, järelduste vormistamine ja 

analüüs. 

Käitumisviisid: kehtestav, alistuv, autoritaarne. Ülesanded. 

Mõjutamisvõtted, märkused ja tagasiside. 

Peegeldamisoskused. Praktilised ülesanded ja analüüs. 

Grupi arengufaasid, konfliktsituatsioonid. Näidisülesanded. 

Töövestluse simulatsioon. CV koostamine. 

Tunded ja emotsioonid, nende segav või toetav mõju õpitulemusele. 

Kuidas valmistuda eksamiks ja kuidas see edukalt sooritada?  

Mõtlemiskõver ja unustamiskõver, mälujälg. Praktilised ülesanded ja näited. 
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Õppetulemused: 

 
Kursuse lõpul õpilane: 

Tunneb paremini ennast kui õppijat.  

Oskab seada õppimisele eesmärki ja leida õpimotivatsiooni. 

Suudab paremini aega planeerida ja saavutada soovitud tulemus ratsionaalseimal viisil. 

Omandab õppimisvõtted, suudab analüüsida iseenda (õppija) ja õpetaja rolle. 

Suudab vastutada oma õpitulemuse eest. 

Mõistab ja oskab arvestada seda, millised suhtlemis- ja koostööoskused mõjutavad õppimist. 

Valdab paremini hea kuulamise, eneseesitlemise ja koostööoskusi 

Omab ülevaadet mälu ja mõtlemise mehhanismidest ja eripäradest. 

Teab praktilisi näpunäiteid igapäevaseks õppimiseks ja eksamiteks valmistumiseks 

 

Hindamine: 

 

Hinded kujunevad järgmiselt: 1/3 osas hindeline iseseisev kodune töö (CV koostamine, 

eri tüüpi kõnede koostamine ja retsenseerimine: harjutused mina-teate omandamiseks), 

2/3 osas tunnitööna: 

1) Osalus tunnis, mõtteavaldused ja arutelu 

2) Testide sooritamine õigeaegselt, tunnis 

3) 1 kirjalik kontrolltööd 

4) Grupitöö hinne 

5) Väitluses osaluse hinne 

6) Essee hinne 

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

 

1) Tiit Saksakulm Eksamid. Kuidas valmistuda ja edukalt sooritada? OÜ Ellervo, 2000 

2) Avatud Meele Instituut; Tartu Ülikool.  Õppides Loon Ennast- õpi- ja 

toimetulekuoskuste kursuse materjalid. Näidisülesanded ja praktilised tööd       

3) Täiskasvanu õppimise juhendamine. Kaia Köster ja Koidu Tani-Jürisoo. Avatud Meele 

Instituut, Tartu 2005     

4) Aktiivne kuulamine, tähelepanu väljendamise oskused-  Koidu Tani-Jürisoo ja Ene 

Kulasalu, AMI Tartu 2005 

5) Endel Tulving Mälu. Tõlkinud Jüri allik, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006 

6) Jüri Allik  Psühholoogia keerukusest    

7) DVD väitlusest, erinevat tüüpi kõnedest                                                                                                                                                                                   

 

 

 


