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Kas põlvkondadevahelisi erinevusi tuleks arvestada 
koolituste planeerimisel? 

Reeves, T. C., & Oh, E. J. (2008). Do generational differences matter in instructional design?. Instructional 
Technology Forum, University of Georgia.



Võgotski

• "madalamad vaimsed funktsioonid" need on: a) bioloogilised; b) 
geneetiliselt päritud; c) reguleerivad automaatset otsest reageerimist 
teatud tingimustel; d) ei ole vahendatud sotsiaalsete ja kultuuriliste 
tähiste ja tööriistade kaudu, e) inimeste ja kõrgemate loomade (nagu 
ahvide) puhul sarnane ja (f) sarnane erinevate ajalooliste ajastute ja 
kultuuride vahel. 

• "kõrgemad vaimsed funktsioonid": a) neid vahendavad mõne 
sotsiaal-kultuurilise kogukonna ühised märgid ja vahendid, mis on 
oma olemuselt sotsiaalsed ja kultuurilised; b) need on spetsiifilised 
inimestele ja (c) need on erinevad erinevatel ajaloolistel perioodidel ja 
erinevate sotiokultuuriliste rühmade puhul. 





Põlvkonnad Eestis 
“Esimese vabariigi lapsed”,“Stalini aja” põlvkond - enne 1939. sünd

“Sulaaegne” põlvkond - 1940–1949 sündinud
“Stagnatsiooniaja” põlvkond - 1950–1972 sündinud

“Võitjate” põlvkond - 1965 ringis, 60-ndatel sündinud
“Perestroika”, “Strateegiline” põlvkond - 70-ndatel sündinud

“Tiigrihüppe põlvkond” 80-ndad - 2000
“Laulva revolutsiooni ajal sündinute põlvkond” - esimene
taasiseseisvunud Eestis üleskasvanud põlvkond

“Nutiseadme põlvkond” alates 2000 sündinud 



Mis on õpikäsitus?
Õpikäsitus on
• arusaam sellest, 

• mis eesmärkidel ja mil viisil (meetodid, keskkond) õppimine 
toimub,

• millistes suhetes on õppeprotsessis osalejad, ning 
• nende tõekspidamiste sihipärane rakendamine.

Õpikäsitus on osa laiemast koolikultuurist.

vt ka www.hm.ee/et/opikasitus



Mis on õpikäsituse komponendid?

õpetamisprotsess

õpikeskkond

arusaam õppimisest

pedagoogiline areng

planeerimine

õpetamispraktikad

hindamispraktikad

õpetaja roll

õpilase roll

seosed ja suhted

atmosfäär

oma õpetamise 
arendamine

pedagoogiline 
teadlikkus

Postareff ja Lindblom-Ylänne, 2008

õpilaste vajadused, eelteadmised, koos planeerimine, 
avatus situatsioonist lähtuvatele muudatustele

sõltuv õppijatest, teadmiste konstrueerimine, teadlikkus 
õppijate individuaalsetest erinevustest, arvestamine

sügav teadmine, erinevad hindamisviisid

aktiivse ja kriitilise hoiaku julgustamine, õppimise 
toetamine, õppija-õpetaja võrdsus, mõlemad õpivad

aktiivne osaleja, otsib lahendusi, vastutab õppimise eest

õppija-õpetaja ja õppija-õppija suhted toetavad tulemuste 
saavutamist, ühine teadmiste konstrueerimine

lihtne küsida, turvaline vaateid esitada, julgustav

arusaamine, teadmiste rakendamine, vaadete 
kujundamine, kriitiline mõtlemine, sügav arusaamine, 
teadmiste konstrueerimise protsess

huvi oma õpetamisoskuste arendamise vastu, enda 
õpetamisoskuste areng toetab õpilaste saavutusi

teadlikkus oma õpetamisoskustest, 
õppimine läbi refleksiooni
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Simons, P. R. J. & Ruijters, M. C. P. (2008). Varieties of work related 
learning. International Journal of Educational Research, 47, 241-251.



Omandamise (acquisition) metafoor 
• Kognitivism
• Kesksel kohal ajutegevuse protsessid 

õppimise käigus (taju, mälu, 
mõtlemine).

• Bruner, J. (1986). Actual minds, 
possible worlds. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 

• Anderson, J. R. (2000). Learning and 
memory (2nd ed.). New York: Wiley.



Omandamise (acquisition) metafoor 
• Õppimise eesmärk: individuaalne 

kasvamine
• Õppimine: millegi omandamine
• Õppija: vastuvõtja, teabe taas-looja (re-

constructor). 
• Õpetaja: teabe andja, toetaja, vahendaja. 
• Teadmine: omandus (isiklik, sotsiaalne)
• Teadma: midagi omama



Osalemise metafoor

• Sotsiaal-kultuurilised 
õppimiskäsitlused 

• Kogukonna liikmeks saamine, 
kogukonnas osalemine. 

• (E. Wenger, community of
practice)



Osalemise metafoor
• Õppimise eesmärk: kogukonna loomine
• Õppimine: osalejaks saamine
• Õppija: õpipoiss
• Õpetaja: ekspert osaleja, praktika hoidja 
• Teadmine: praktika/diskursuse/tegevuse 

aspekt
• Teadma: kuuluma, osalema, suhtlema 



Avastamise/teadmise loomise metafoor
• Keskmes tähenduste loomine

• Paavola, Lipponen, and Hakkarainen 
(2002) 

• Engeström(1999), Bereiter (2002); 
Nonaka &Takeuchi (1995).



Avastamise/teadmise loomise metafoor
• Õppimise eesmärk: elamist ja õppimist ei saa 

lahutada
• Õppimine: kõik on õppimine, mitte-õppimist ei 

ole olemas. Situatsioonide mõistmine ja oma 
tee leidmine.  

• Õppija: Vabadust armastav, väga huvitatud, 
loov. 

• Õpetaja: inspireerija 
• Teadmine: õppija poolt loodud
• Teadma: sügav mõistmise poole püüdlemine, 

tähendust otsima



Planeerimatuse metafoor
• Esilekerkiv (emergent) õppimine – ei 

ole planeeritud (Meggison, 1996)
• Kaudne, hägus (implicit) õppimine. 
• Bandura (1986) Sotsiaalse õppimine 

teooria – vaatlus, imiteerimine.
• Kontekstis, kus kogetakse probleeme 

ja pettumust. 



Planeerimatuse metafoor
• Õppimise eesmärk: reaalelulisi 

keerulisi probleeme kiiresti ja tõhusalt 
lahendada

• Õppimine: hektiline, 
mitteplaneeritud, pingelises olukorras, 
reaalses situastioonis

• Õppija: reaalsete probleemide 
lahendaja 

• Õpetaja: ekspert, rolli-mudel
• Teadmine: parim praktika
• Teadma: lahendama reaalseid 

probleeme



Harjutamise metafoor

• Ericsson deliberate practice 
theory.

• HARJUTAMINE teeb meistriks. 
10 000 harjutamist!

• Õppiv organisatsioon Senge
(1990) õppimisvõimete max
kasutamine välise eesmärgi 
jaoks.



Harjutamise metafoor
• Õppimise eesmärk: harjutamine, 

oskuste arendamine
• Õppimine: reaalne, turvaline 

harjutamise keskkond, selge 
(explicit) õppimine. Vigadest 
õppimine. 

• Õppija: õpipoiss 
• Õpetaja: ekspert 
• Teadmine: praktika seisukohalt 

oluline teave
• Oskama!



Kuidas koolitajana erinevatesse põlvkondadesse 
kuuluvate täiskasvanute ootusi täita?



•http://lingid.ee/xXqGy

Suur tänu!


