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Tulemuslik õpikogemus. Mis võiks olla 
oluline tudengi seisukohast?

Enesejuhitud (enesearengut toetav) õppimise käsitlus 
(Pintrich,1999, 2004; Boekarts, 1997, 1999; Zimmermann ja Schunk, 2001). 

Fookus õppija oskustel enda õppimisprotsessi suunata ja 
planeerida. Sh. pööratakse tähelepanu 

- motivatsioonilistele teguritele (autonoomne motivatsioon õpisituatsioonis, 

personaalse huvi tekkimine (sh. vajalikkuse tajumine), õpieesmärgid ning õppimisega seotud 
uskumused)

- õpioskustele (sügav ja pinnapealne õppimine, õpitegevuse planeerimine ja analüüs) 

- üldisele heaolule (koostöö kaaslastega, töö ja koolielu ühendamine, toimetulek pingeliste 

olukordadega ja suuremate muutustega). 

…ning sealjuures ei jäeta tähelepanuta ka õpitava sisulist aspekti



Kuidas saaks keskkond toetada õppijat? Mis võiks 
olla oluline õppejõu seisukohast?

Enesejuhitud õppija kujunemist mõjutab 

- Autonoomia (õppija vastutuse suurendamine enda õpingute eest, valikute 

tegemine ning teadlik õppimine ), 

- seotuse (teemadesse haaratud olemine, põnevus, kursusel aktiivne osalemine 
sh. mõtte tasandil, teemade vajalikkuse mõtestamine, kontakt kaaslaste ja õppejõuga),

- ning kompetentsuse (erinevate teemade mõistmine ning ülesannetega 
toimetulek. Pingutuskogemuse säilimine)

toetamine keskkonnas (Reeve, 2006; Reeve, Bolt ja Cai, 1999; Levesque, Zuehlke, Stanek ja Ryan, 

2004; Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon ja Deci, 2004). 



Miks on see oluline?
Muuhulgas on näidatud, et õppijad on siis
- paremate õpitulemustega (Niemiec, Lynch,Vansteenkiste, Bernstein,Deci ja Ryan, 2006; Niemiec ja
Ryan, 2009)

- rohkem kaasatud ja huvitunud (mõtestavad enda õpikogemust) (Black ja Deci,

2000).

- kõrgema usuga enda hakkamasaamisesse ka keerukamates 
ülesannetes (Black ja Deci, 2000).

- suunatud arusaamisele ja mõistmisele (Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon ja Deci, 
2004). 

- pingutavad ka siis kui õpitav on raske ning igav (Reeve, Williams ja Decy, 1996).

Kokkuvõttes on see võimaluseks toetada õppijate üldpädevuste arengut 
ning luua keskkond, kus nii tudeng kui ka õppejõud tunnevad end 
paremini (Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon ja Deci, 2004).



Milline võiks olla tagasisidesüsteem, mis 
seda kõike toetab?

- Teaduspõhisus: Tähelepanu kasutatavate mõõdikute 
usaldusväärsusel ning sisend ülikooliga seotud uurimustele 
(võimalused pidevaks täiendamiseks)

- Muutused ajas: Struktuur võimaldab muutuste jälgimist ajas nii 
õppijaga seotud tegurites kui ka õppejõupoolselt

- Individuaalsem lähenemine: Individuaalne automatiseeritud 
tagasiside nii õppijale kui ka õppejõule, mis võimaldab olulisi 
teemasid paremini teadvustada.

- Infomaterjalid: Tagasisides käsitletud teemade kohta 
infomaterjalid ning võimalus mõtestada enda tulemusi ning 
õppimiskogemust tuginevalt teaduspõhisele infole.

- Sisend arendustöösse: Õppekavapõhised raportid instituutidele 
ning võimalus jälgida õppijate arengut ja hinnanguid 
õpikeskkonnale, kus info on kooskõlas ülikooli arengueesmärkidega



Erinevad plaanitavad osad 
tagasisidesüsteemis

TAGASISIDE 

Õppekursustest 
lähtuv

Õppejõupoolsed 
tegevused 
keskkonna 

kujundamisel

Tajutud autonoomia, kompetentsus ja seotus 

Aine tervikuna, 
sh. muu 

keskkonna osa

Seotus õpikaaslastega, struktureeritus (sh. 
eesmärkidele vastavus), seosed õppekavaga, 

õppimist toetavad tegurid (materjalide 
kättesaadavus, digivahendid)

Õppija ise 
õpikeskkonnas

Kursuse teemade väärtustamine ja huvi, 
kompetentsuse tajumine ning pingutus

Üldine

Üldpädevused 
ja heaolu

Akadeemilised uskumused, saavutuseesmärgid, 
õpioskused, ettevõtlikkus, kurnatus, tunnetatud 

erialavaliku õigsus

Õppekorraldus

Erialavaliku põhjendus, sisseastumisprotsessiga 
rahulolu, info TLU kohta, töötamine õpingute ajal, 

üldine rahulolu õppekorraldusega , erinevad infokanalid 
ja nende kasutamine , nõustamine ja tugitegevused, 

üldisem tagasiside õppekavale tervikuna
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Teemade jaotumine

Ajajoon näitena BA tudengi jaoks

Sisseastuja

küsimustik

Ainete TS 1 

+ lisablokk

Ainete TS 2 

+ lisablokk

Ainete TS 3 

+ lisablokk

Ainete TS 4 

+ lisablokk

Ainete TS 5 

+ lisablokk

Ainete TS 6 

+ lisablokk

Lõpetaja 

küsimustik

- Korrapärasus küsimuste loogikas ja esitamises

- Mõned küsimused esitatakse mitmel korral

- Võimalus vaadata ajas erinevate küsitluste tulemusi

- Süsteem võimaldab valida küsimuste esitamise sihtgruppe



Muudatused käesoleval aastal

- Talvel käivitus õppekursuste tagasiside

- Tagasiside kohustuslik kahe õppekursuse ja sh. vähemalt ühe seotud 
õppejõu kohta (tudengi enda valikul). Võimalus anda tagasisidet kõigile.

- Kevadel lisandus õppekursuste tagasisidele ka lisaküsimuste blokk ning 
käivitus lõpetajate tagasiside

- Tudengil oli võimalus saada ülevaade küsitluse tulemustest koos abistava 
tugimaterjaliga 

- Õppejõule tugimaterjal ning võimalus anda tudengitele omakorda 
tagasisidet.

- Lisaks keskmistele on lisatud õppejõududele ka sagedustabelid vastuste 
jaotuse nägemiseks

- Õppejõudude pilootkoolitus tagasisidesüsteemi teemadel



Näidis tudengite ekraanivaatest
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Näidis tudengite ekraanivaatest



Näidis tudengite ekraanivaatest



Näidis tudengite ekraanivaatest



Materjal tagasiside mõtestamiseks



Näidis õppejõudude ekraanivaatest



Mida õppisime esimesest tagasisidest ja millised 
on sellega seotud muudatused?

- Surve esitada tagasisidet enne ainete valimist. Ei ole võimalust 
koormust jaotada. See oli algselt eesmärk. Lahendus oleks 
pikendada aega ning juurutada tudengitele täitmise võimalust 
juba varem

- Segadused nn. paljude reeglitega süsteemis. Tegime reeglid 
selgemaks.

- Ei erista õppijaid, kes tegelikult vastavad sisukalt või niisama 
libistavad läbi. Lisasime „jäta vahele“ linnukese. 

- Üldine tagasisidega seotud „läbipaistvus“ ja eesmärgistamine. 
Tagasisidekultuuri pidev arendamine ei ole veel liiga hästi sisse 
juurdunud.

- Kommunikatsioon... Ei ole ikka veel liiga hea 


