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Õpitu ülekanne täiskasvanuõppes 

Ajakirja New Directions for Adult and Continuing Education 2013.a kevadnumbri kaheksa           

artikli fookuseks on õpitu ülekanne täiskasvanuõppes. Teooria, näited ja praktilised          

soovitused on kirjutatud lihtsalt, mistõttu oli lugedes tunne, et tegemist on käsiraamatuga.            

Esimeses peatükis suunavad ka selle ajakirjanumbri toimetajad kasutama neid artikleid kui           

tööriistu ehk soovitavad lugeda esimese ja viimase artikli vahele jäävaid kirjutisi just selles             

järjekorras, mis hetkel on lugejale aktuaalne või kõige enam huvipakkuv. Mind võlusid            

kõikide artiklite pealkirjad ja lugesin nad järjest läbi. Kuna soovin, et see ajakiri oleks ka               

edaspidi minuga kaasas (või siis vähemalt käeulatuses riiulil), siis käsi südamel soovitan            

kõigil hetkel õppivatel andragoogidel ning juba täiskasvanuõppe praktikutel leida aega need           

artiklid läbi lugeda - tuleb kasuks. 

Õpitu ülekande mõiste on artiklites läbivalt sarnane - õppija omandatud teadmiste ja oskuste             

rakendamine erinevates situatsioonides. Selgitatakse teoreetilisi lähenemisi, mudeleid ning        

liigitusi, kuid peamiseks küsimuseks on siiski, kuidas täiskasvanuõppe spetsialist saab õpitu           

ülekannet õppeprotsessis tagada ja seda õppijates toetada. Üheks heaks näiteks, mis mind            

kõnetas, oli õpiväljundite kirjeldamine. See on vajalik element õppeprotsessi disainisel, kuid           

tihti kipub see kirjeldama saadud teadmisi ning õppeprotsessis saadud kogemust. Autorid           

suunavad lugejat mõtlema õpiväljundite kirjutamisel juba sellele, kuidas või kus võiks õppija            

omandatud uusi teadmisi või kogemusi tulevikus rakendada. Lisaks sellele, et nii on kergem             

õppijal mõista, millist kasu ta sellest õppeprotsessist saab, kasu ka täiskasvanuõppe           

spetsialistil endal. Nii on kergem teha valikud selles osas, mismoodi hakkab õppimine            

toimuma ning milliseid praktiliseid näited kasutada, et õppija suudaks mõista, millal uuesti ta             

saab omandatud teadmisi ja kogemusi rakendada. 

Ülesannete elulähedus ning praktilisus on teine läbiv teema nendest artiklites. Tihti           

mainitakse probleem-, kogemus- või projektõppe vorme. Need lähenemised on autorite          

poolsed soovitused, mida nad toetavad alati mõne elulise või väljamõeldud näitega. Nad ei             

väida, et need valikud on parimad ning kõik teised meetodid justkui ei kõlbaks. Pigem nad               

rõhuvad sellele, et ükskõik milline lähenemine osutub õppeprotsessi disainimisel valituks, siis           

õpitu ülekannet soodustab alati, kui see on põimitud võimalikult elulähedase teemaga õppija            

jaoks. Lugedes näiteid, mida autorid pakuvad, siis tundub see lähenemine iseenesest           
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mõistetav. Kuid, kui ma mõtlen oma kogemuste peale, siis kahjuks pean tõdema, et tihti              

sellist teadlikku lähenemist ma kohanud pole. Kuid selle juures jäi mind painama küsimus -              

aga kui õpitav teema on niivõrd uus või väga abstraktne, kuidas siis õppeprotsessi disainima              

peaks, et seal oleks õpitu ülekandega arvestatud? 

Lisaks võimalikele meetoditele sisaldab ajakiri ka teistel teemadel kirjutatud artikleid, mis           

õpitu ülekannet mõjutavad. Näiteks, kuidas tehnoloogia kasutamine õppetöös õpitu ülekannet          

mõjutab või kuidas ajusõbralik õppeprotsess toetab õppijat ja seeläbi uute teadmiste           

kasutamist uues olukorras. Lisaks vaadeldakse õpitu ülekannet, kui muutust indiviidis ning           

mida sellisel juhul arvestama peab ja arutletakse ka sellest, mis siis saab, kui õppija on               

muutusele vastu. Kuid enam mõtlemapanev artikkel oli minu jaoks see, mis käsitleks rassi ja              

kultuuri faktoreid. Näited olid väga USA-kesksed ehk mustanahaliste ja latiinode õppimise           

erinevusest, kuid siiski huvitav lugeda, kuidas täiskasvanuõppe spetsialistid on nende          

eripäradega õppeprotsessi kujundamisel arvestanud. Seda artiklit lugedes tõstatus mulle         

endale ka paar küsimust seoses Eestiga. Näiteks, kas ja kuidas meil arvestatakse eesti ja vene               

keelt kõnelevate õppijate kultuuriliste eripäradega? Või tuleviku peale mõeldes, kas tänased           

täiskasvanuõppe spetsialistid ning hetkel selles valdkonnas õppivad üliõpilased on valmis          

arvestama veelgi laiema hulga kultuurilist ja ka rassiliste eripäradega, millega õppijad nende            

juurde tulevad? 

Seda ajakirjanumbrit iseloomustaks ma inglise keelse väljendiga practise what you preach.           

Lisaks sellele, et ma tundsin, et tegemist on justkui praktilise käsiraamatuga, mõistsin ma             

mingi hetk, et terve selle teose ülesehitus lähtus õpitu ülekandest ehk siis kuidas nendest              

artiklitest saadud uusi teadmisi saaksid praktikud ülekanda oma töösse või õpingutesse. See            

andis isiklikult mulle veelgi rohkem kindlustunnet edaspidi õpitu ülekandega õppeprotsessi          

disainimisel arvestada, panna seda tähele oma enda õpingutes ning seda teemat edasi uurima. 
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