
ELU
         UURIV 

ÕPPIJA



TEEMAD

Esindatud erialad, 
juhendajad, partnerid Rakendatud tegevused

Projekti teaduspõhisus ja 
interdistsiplinaarsus

Probleem, olulisus 
ja eesmärk

Projekti tulemused Järeldused



Esindatud erialad: 
Aasia uuringud Informaatika Matemaatika

Eesti filoloogia Infoteadus Psühholoogia

Eripedagoogika IT-juhtimine Tervisejuhtimine

Klassiõpetaja

Juhendajad: 

Merike Saar ja Anu Tammeleht

Koostööpartner: 

Õpetajate Leht



PROBLEEM, OLULISUS 
JA EESMÄRK



Õppimine on protsess, mille tulemusena tekib 
püsiv muutus teadmistes, oskustes ja / või 
hoiakutes

MIS ON ÕPPIMINE?



- Probleem: Kuidas tõhusamalt õppida?

- Projekti eesmärk:

- tutvuda teaduspõhiste õppimisviisidega;

- katsetada nende mõju oma õpioskustele ning  kaasatusele;

- luua õpistrateegiate kirjeldused, mis oleksid kasutatavad laiemalt. 

- Kuidas teame, et see on probleem?

KES ON UURIV ÕPPIJA?



- Teema olulisus: 
Infoküllus + ajanappus = vajadus 
tõhusalt infot omandada

- Üldeesmärk: 
tõsta sidusrühmade teadlikkust 
teaduspõhistest õpistrateegiatest

MIKS SEE ON OLULINE?

Allikas: ted.com

https://www.ted.com/playlists/313/talks_to_help_you_find_your_pu


SIDUSRÜHMAD
- Haridustöötajad (õpetajad, koolitajad, 

õppejõud, sotsiaalpedagoogid).
- Kõik õppijad (nt tudengid, gümnasistid), nende 

toetajad

Allikas:freepik.com

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people


RAKENDATUD 
TEGEVUSED



- MÕTTEMALLIDE MUUTMINE
- VABA MEENUTAMINE
- VAHELDUV ÕPE
- HAJUTATUD ÕPE

ÕPISTRATEEGIAD



TEGEVUSED JA TULEMUSED

Allikas: npr.org

  - Õpistrateegiatega tutvumine
  - Eneseanalüüs ja andmete kogumine
  - Uuringutulemusi tutvustavad plakatid
  - Uuringutulemuste andmekogu
  - Õpistrateegiate videote loomine
  - Veebilehe loomine ja levitamine
  - Artikli kirjutamine ja levitamine 
(Õpetajate Leht, 13. jaanuar 2023)

https://www.npr.org/2020/04/27/845797464/if-youve-always-wanted-to-write-a-book-here-s-how


TEADUSPÕHISUS  JA 
INTERDISTSIPLINAARSUS
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…. Rohkem kasutatud allikaid projekti veebilehel: https://web.htk.tlu.ee/opistrateegiad/learn-more 

ALLIKAD

https://www.tlu.ee/hti/oppimise-abc#kokkuvote-ja-allikad
https://www.tlu.ee/hti/oppimise-abc#kokkuvote-ja-allikad
https://edidaktikum.ee/et/content/%C3%B5ppimine-ja-ps%C3%BChholoogia
https://web.htk.tlu.ee/opistrateegiad/learn-more


- sisuloome
- veebileht
- keeleline korrektuur ja artikkel
- kujundused
- videod
- reklaam
- ettekanded
- andmeanalüüs

TIIMID



PROJEKTI TULEMUSED



- Artikkel Õpetajate Lehele

- Andmekogu individuaalsete uuringute tulemustega

- Õpistrateegiate veebileht (eesti ja inglise keeles):
- Praktilised tutvustused õppijatele ja õpetajatele
- Kasulikud rakendused õpistrateegiate rakendamiseks
- Lühivideod
- Uuringutulemuste plakatid
- Info õppimise mehhanismidest
- Viited ja allikad

VALMISID

https://web.htk.tlu.ee/opistrateegiad



PLAKATI NÄIDE



SIDUSRÜHMADENI JÕUDMINE



JÄRELDUSED



ÕPISTRATEEGIAD TOIMIVAD
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