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Valisin oma magistritöö uurimisviisiks autoetnograafia kuna see võimaldab uurijal uurida 

iseenda kogemusi neid mõtestada ja analüüsida. Autoetnograafilise loo jutustamise tõukeks 

oli sisemine vajadus vaadelda enda kujunemist kutseõpetajaks läbi mitteformaalse 

mentorluse. 

Magistritöö eesmärgiks on selgitada läbi autoetnograafilise uurimuse oma ametiidentiteeti 

kutseõpetajana ja mentori rolli kutseõpetajaks kujunemisel. Kirjeldasin ja analüüsisin enda 

kokkupuuteid mentoriga ehk, kuidas see mõjutas mind kui õpetajat, minu õpetamise väärtusi, 

millist tuge ma sain, millest jäi puudu, mis oli hästi ja mis tekitas probleeme. Lähtuvalt 

eelnevast on uuringuküsimusteks: 

● Milline on minu ametiidentiteet kutseõpetajana? 

● Kuidas koostöö mentoriga on mõjutanud minu ametiidentiteeti ja kujunemist 

kutseõpetajaks? 

Magistritöö teoreetilises osas annan ma ülevaate identiteedi ja professionaalse identiteedi 

olemusest, seda mõjutavatest teguritest, kutseõpetaja koostöö ja mentorluse olulisusest. 

Metoodika osas räägin ma autoetnograafiast kui uurimismeetodist, tutvustan osalejat, 

andmete kogumist ja analüüsi. Olen oma uurimistöös nii uurija kui ka uurimisobjekt ning 

uurimistöö on stiililt analüütiline ja vormilt jutustav. Lähtun enda kogemuste ja mõtete 

jutustamisest, mille läbi illustreerin analüütilist reflektiivust, mis põhineb minu enda päeviku 

sissekannetel ühe õppeaasta vältel. 

Uuringutulemustena selgus, et see, kuidas ennast ametialaselt määratlen on see, kuidas 

ennast õpetajana nägin, kuidas tegutsesin ja mõtestasin oma tööd. Samuti see, millised olid 

minu teadmised õppeprotsessist ja õpetamisfilosoofiast. Minu enesekonseptsioon väljendus 

selles, milline ma olen, milline tahtsin olla ja mida minult ka eeldati. Pidasin kutseõpetajana 

oluliseks õpikeskkonda, õppeprotsessi planeerimist, läbiviimist, tulemuste hindamist ja 

refleksiooni. Oluliseks pidasin õpilaste motivatsiooni ja tähelepanu juhtimise oskusi ning 

baasvajadusi nagu seotus, kompetentsus ja autonoomia jälgimist. Vaadeldava õppeaasta 

jooksul kogesin nii eduelamusi kui ebakindlust ja kahtlusi. Koostöös mentoriga sain nii 

vaimset kui professionaalsust tõstvat toetust. Sain uusi kogemusi ning ilmnes ka vajaka 

jäämisi. Tundsin ennast tihti üksikuna, sest kool kui organisatsioon ei toetanud mind 

piisavalt. 

Minu autoetnograafia on kirjutatud mõeldes nii iseendale kui ka potentsiaalsetele lugejatele, 

et analüüsida ja tõlgendada oma läbielatut ning seeläbi teha järeldusi kujunemaks edukaks 

kutseõpetajaks. 
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Abstract: 

I chose autoethnography as the research method for my thesis because it allows the 

researcher to explore their own experiences, make sense of them and analyse them. The 

motivation for telling the autoethnographic story was an inner need to look at one's own 

development as a vocational teacher through non-formal mentoring. 

The aim of the master's thesis is to clarify one's professional identity as a vocational teacher 

and the role of the mentor in becoming a vocational teacher through a self-ethnographic 

study. I described and analysed my encounters with my mentor, i.e. how it affected me as a 

teacher, my teaching values, what kind of support I received, what was missing, what was 

good and what caused problems. On the basis of the above, this research question was 

raised: 

● What is my professional identity as a vocational teacher? 

● How has working with a mentor influenced my professional identity and 

development as a vocational teacher? 

In the theoretical part of the thesis, I will give an overview of the nature of identity and 

professional identity, the factors influencing it, and the importance of cooperation and 

mentoring. In the methodological part, I will introduce the participant and talk about 

autoethnography as a research method, about data collection and analysis. 

In my research, I am both the researcher and the researched, and the research is analytical in 

style and storytelling in form. The source includes the narration of my own experiences and 

thoughts, through which I will illustrate an analytical reflection based on my diary entries 

during one academic year.  

As a result of the research, it became clear that the way I define myself professionally is 

how I saw myself as a teacher, how I acted and thought of my work. Also what was my 

knowledge of the learning process and teaching philosophy. My self-acceptance was 

expressed in what I was like, what I wanted to be, and what I was expected to be. As a 

vocational teacher, I attached importance to the learning environment, planning and 

implementation of the learning process, evaluation of results and reflection. I considered it 

important to monitor students' motivation and attention management skills, as well as basic 

needs such as attachment, competence and autonomy. Over the course of the studied 

academic year, I experienced successes but also uncertainties and doubts. Working with a 

mentor, I received both mental and professional support. I gained new experiences and also 

found shortcomings. I often felt lonely because the school as an organisation did not support 

me enough. My autoethnography is written with both myself and potential readers in mind, 

in order to analyse and interpret what I have experienced, and thereby draw conclusions to 

become a successful teacher. 
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SISSEJUHATUS 

 

Inimene õpib kogu elu, olgu see siis teadvustatud või teadvustamata. Õppimise käigus 

omandatud teadmised, oskused, hoiakud, väärtused kujundavad inimese isiksuse, 

kompetentsi ja eneseteadvuse (Kadajas, 2005). Edukaks õppimiseks on vajalik häid ja 

sobivaid tööriistu ning jõuda selleni, et õpitut mõista, kasutada ja seostada (Tartu Ülikooli 

Õppekava Arenduskeskus, 2005). Teadmised tuleb igal indiviidil ise omandada ning 

siinkohal on oluline roll ka õpetajal, kes toetab, et õppimine oleks kvaliteetne ning efektiivne 

(Rüütmann, 2018). Ka mina õpin ise ja kasutan õppimiseks nii ülikooli, kui tööelu tööriistu. 

Olen õppinud turismikorraldust kutsekoolis, oman bakalaureuse kraadi loodusteadustes ning 

hetkel olen lõpetamas kutseõpetaja õpinguid. Olen töötanud nii teenindusvaldkonnas kui 

teinud müügitööd. Hotellinduses olen töötanud üle kümne aasta. Oman töökogemust nii 

hotelli vastuvõtutöös kui ka müügivaldkonnas ning tellimuste koordineerimises. Oman 

töökogemust ka välismaal. Täpsemalt elasin ja töötasin poolteist aastat Saksamaal.  

Olen läbinud nii õpetajakoolituse kui ka kutsepedagoogilised praktikad erinevates 

kutsekoolides. Läbi praktikate olen osalenud tunni vaatlustel, osalenud õppetöö 

planeerimises ja läbiviimisel, mis on toetanud minu kohanemist õpetaja rolliga. Kõik eelnev 

on loonud eeldused kasvatusteaduslike ja ainedidaktika alaste teadmiste seostamiseks kooli 

tegelikkusega. Mul on erialased teadmised nii loodusturismi kui ka hotellinduse valdkonnas 

aga pedagoogilised teadmised nii teoorias kui praktikas vajavad veel lihvimist ja rohkem 

kogemusi. Siinkohal on abiks mentorlus, mis suunab ja toetab minu arengut kutseõpetajana 

sügavama mõistmise ja arenguvõimaluste poole. Sageli tekib vajadus mentori toetuse ja abi 

järele siis, kui toimuvad muudatused inimese karjääris või elus ning soovitakse liikuda 

mõnelt identiteedi- või karjääri tasemelt teisele (Tõnismäe ja Gern, 2008). Selline vajadus 

tekkis ka minul, kus läbi iseenda julguse pakkuda abi, õnnestus mul saada tööpakkumine 

kutseõpetajaks. Tegemist oli osalise tööajaga kutseõpetaja kohaga käsunduslepingu alusel. 

Ma ei osalenud ametlikus kohanemisprogrammis, mistõttu tekkiski idee uurida mitte 

formaalse mentorluse protsessi kutseõpetajaks kujunemisel kuna uuritud on rohkem 

formaalset mentorlust ja teiste kogemusi. Iseendast on vähem kirjutatud ja uuritud. Leian, et 

oma kogemuste jagamine aitab minul endal oma läbielatut paremini mõtestada ning annab 

võimaluse lugejale sellest midagi õppida, saada uusi ideid või mõtteid, mida tulevikus ise 

kasutada või vältida. 
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Antud uurimistöö eesmärgiks on selgitada läbi autoetnograafilise uurimuse oma 

ametiidentiteeti kutseõpetajana ja mentori rolli kutseõpetajaks kujunemisel.  

Otsin vastuseid küsimustele: 

● Milline on minu ametiidentiteet kutseõpetajana? 

● Kuidas koostöö mentoriga on mõjutanud minu ametiidentiteeti ja kujunemist 

kutseõpetajaks? 

Uurimistöö koosneb neljast peatükist, mis jagunevad omakorda alapeatükkideks. 

Esimeses peatükis annan ma ülevaate identiteedi ja professionaalse identiteedi olemusest,  

seda mõjutavatest teguritest, kutseõpetaja koostöö ja mentorluse olulisusest. Teises peatükis 

räägin ma autoetnograafiast kui uurimismeetodist, tutvustan osalejat, andmete kogumist ja 

analüüsi. Olen oma uurimistöös nii uurija kui ka uurimisobjekt ning uurimistöö on stiililt 

analüütiline ja vormilt jutustav. Lähtun enda kogemuste ja mõtete jutustamisest, mille läbi 

illustreerin analüütilist reflektiivust, mis põhineb minu enda päeviku sissekannetel. 

Uurimustöö andmete analaüüsi tulemused esitan kolmandas peatükis, millele järgnevad 

arutelu, järeldused ja kokkuvõte. 
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1.TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 

 

Antud peatükis annan ülevaate identiteedi olemusest, professionaalsest identiteedist seda 

mõjutavatest teguritest, kutseõpetaja koostöö ja mentorluse olulisusest. 

 

1.1 Identiteedi olemus 

 

Identiteedi mõistet defineeritakse erinevate allikate poolt erinevalt ning arusaam selle 

olemusest on endiselt segane (Ehala, 2018). Erinevates teadusharudes on identiteedil kui 

mõistel erinev kujunemislugu ja käsitlemise teooriad (Timoštšuk, 2011). Identiteedi kui 

mõiste kasutamist on seostatud eelkõige uusaja filosoofide nagu Locke´i või Hume`i 

mõttevahetustele inimeste enesetajust, minapildi kujunemisest ning seostest teiste inimeste, 

rühmade, moraali ja religiooniga (Gleason 1983). Valk (2003) defineerib identiteeti kui 

arusaama iseendast, mille abil ta suhtleb ja hindab nii iseend kui teda ümbritsevat. 

Tuginetakse nii autoritele Mead (1934), kes suhestas identiteeti “mina” mõistega, kus see 

võib tekkida ainult sotsiaalses keskkonnas suhtlemise teel (Beijaard, jt 2004). Kui ka Erik 

H. Eriksonile, kes uuris personaalset identiteedi ja selle arengu etappe ning arendas 

identiteediteooria sellest, kuidas erinevad identiteedid on seotud ühiskonnaga (Ehala, 2018). 

Tema arvates saab identiteedi areng alguse sünnihetkest ning kujuneb elu jooksul (Valk, 

2003). Ta eristas ego, personaalset ja sotsiaalset identiteeti (Ehala, 2018). Kui ego identiteet 

on indiviidi varjatud osa siis personaalne identiteet on see, mida ühiskonnale 

presenteeritakse ehk tema hobid, maitse ja stiil. Sotsiaalne identiteet näitab aga inimese 

kuulumist teatud sotsiaalsetesse gruppidesse, mida on mõjutanud teda ümbritsev ühiskond. 

Kokkuvõttes näitavad need indiviidi “mina” kokkupuudet sotsiaalse kontekstiga (Ehala, 

2018). Hiljem 21. sajandil lisandus Erik H. Eriksoni teooriale rolliidentiteet, mille tõi välja 

Sheldon Stryker (2008). Rolliidentiteet on laiem ning kindla eesmärgiga, mida ühiskonnas 

täidetakse. Selle alusel identifitseeritakse indiviidi tegevust, mis ei ole alati ainupärane. 

Minapildi ja identiteedi loovad kogemused, viimased kujunevad läbi indiviidi klassi, 

rahvuse, soo, vanuse ning sotsiaalsete struktuuride ning palju muu koosmõjul (Stryker, 

2008). Jones ja McEwen (2000) toovad välja identiteedi mudeli, mille keskmes on 

personaalne identiteet ehk enesetunnetus, personaalsus ja  isikuomadused ning seda 

ümbritsevad dimensioonid nagu kultuur, rass, religioon, amet, sugu, seksuaalne 

orientatsioon ja kontekst nagu sotsiaal- kultuurilised mõjutused,elukogemused, perekond ja 
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taust. Seega eristatakse erinevaid identiteete, mis erinevates situatsioonides muutuvad. 

Identiteeti mõjutavad erinevad aspektid, nii pere, sõpruskond, töö, eriala kui ka kutseala ja 

ühiskond (Valk, 2003). Identiteeti uuritakse nii mikro- kui ka makrotasandil. Esimese puhul 

uuritakse üksikisikut, tema käitumist, arusaamu iseendast, tema emotsioone ja veendumusi. 

Makrotasandil pööratakse tähelepanu identiteedi sisule ja struktuurile ning sellele, kuidas 

erinevad identiteedid omavahel suhestuvad (Ehala, 2018). 

Antud magistritöös on vaatluse all minu kui kutseõpetaja ametiidentiteedi 

kujunemine. 

 

1.2 Kutseõpetaja professionaalne identiteet 

 

Ametialane identiteet ehk professionaalne identiteet on enese ametialane määratlus, 

hõlmates sealjuures küsimusi “kuidas olla”, kuidas tegutseda” ning “kuidas mõista oma tööd 

ja kohta ühiskonnas” (Beijaard jt, 2004). Tehakse vahet professionalismi ja 

professionaalsuse vahel, kus esimene on sotsioloogiline kontseptsioon ehk õpetajakutse 

staatus ning teise puhul mõeldakse õpetajatöö elemente nagu teadmised või oskused 

(Loogma, 2012). Professionaalsuse mõistet pedagoogikas on kasutatud defineerimaks 

õpetajate ülesannete ja töötingimuste eripära (Helemäe, 2004). Pellikka (2006) kirjeldab 

professionaali kui moraalset isikut, kes oma tegevustega rakendab väärtusi, millele tugineb 

ka tema autoriteet ja erialane voli. Professionaalne identiteet kujuneb õpetaja omaenese 

kontseptsiooni, emotsioonide, narratiivide, eneserefleksiooni ja tegijapositsiooni kaudu 

(Beauchamp ja Thomas, 2009). Enesekonseptsioon väljendub selles, kes ta on ja milline ta 

tahaks olla ning mida see eeldab ja mida temalt oodatakse. Olulisel kohal on ka emotsioonid, 

mida kogetakse ja läbi elatakse ning lugudel, mida endast räägitakse või kuulatakse. Suur 

roll on eneserefleksioonil, kus saadakse ülevaade oma tööst, rollist, õnnestumistest, 

ebaõnnestumisest ja enese mõistmisest. Määrav on ka subjektsus, meisterlikkus, 

eneseteostus ning enesetõhusus (Beauchamp ja Thomas, 2009). Õpetaja ametialast 

identiteeti võib nimetada kui rännakuks, hõlmates sisemist teekonda kui mõtestatust 

õpetajaks olemisest ja välist teekonda, mis mõjutab identiteeti väljastpoolt (Thi Tran ja Thi 

Nguyen, 2013).  

Kutseõpetajad annavad oma teadmisi ja oskusi edasi erialast lähtuvalt ning nende 

kvalifikatsiooninõudmised erinevad üldharidusainete õpetaja omadest, mis soodustab 

õpetamise võimalust ka erialaspetsialistidele. See loob head tingimused siduda õpe 
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tööturuga (Cedefop, 2017). Seega koosneb kutseõpetaja identiteet nii kutse- kui ka õpetaja 

identiteedist ehk eriala ja akadeemilisest identiteedist (Fejes ja Köpsén, 2014) ning nende 

omavaheline seos loob igale kutseõpetajale omase ja isikupärase identiteedi (Tanggaard, 

2007). Kutseõpetajatelt oodatakse töökogemust ja kvalifikatsiooni oma erialal, mis näitab 

kindlat kutseidentiteeti (Köpsén, 2014). Rahvusvahelise mitmekesisuse tõttu puudub 

kutseõpetaja identiteedist üldine arusaam ning kutseõppe värbamis-ja 

kvalifikatsiooninõuetes puudub ühine traditsioon Euroopas (Köpsén, 2014). Kutseõpetaja 

identiteeti mõjutavad samuti professionaalsed huvid, nägemus õpetamisest, õppeprotsessist 

ja tulevikuvisioonist (Beijaard jt, 2004). Samuti kutseõpetaja enda teadmised 

õpetamisfilosoofiast, töökeskkonnast ning sotsiaal-kultuurilisest keskkonnast kutseõppe 

ümber (Thi Tran ja Thi Nguyen, 2013). Läbi eelneva loob kutseõpetaja oma identiteedi, 

kujundades seeläbi arvamuse kutseõppest (Thi Tran ja Thi Nguyen, 2013). 

 

1.3 Kutseõpetaja professionaalset identiteeti mõjutavad tegurid  

 

Mõistmaks üksikisiku käitumist ja ühiskondlike arusaamu, hakati identiteedi küsimusi 

tugevamalt uurima 20. sajandil (Sarv, 2013). Sealhulgas ka õpetajate ametialast identiteeti, 

mis kujunes eraldiseisvaks uurimisvaldkonnaks (Beijaard, jt 2004). Erinevates uuringutes 

on uuritud õpetajate ametiidentiteeti lähtudes õpetajate “mina pildist”, rollidest, arengust, 

suhtumisest hariduse muutustesse, refleksioonist, enesehindamisest, professionaalsest 

arengust või ootustest ja teadmistest, mida nõuab õpetajalt ühiskond (Beijaard, jt 2004). 

Uuringute tulemusena on selgunud, et tihti ei suudeta eristada isikliku arengu 

eesmärgil õppimist professionaalsest õppimisest, sest professionaalne identiteet on isikuga 

nii tihedalt seotud, olles tähenduseks oma tööle ja töö spetsiifilistele osadele. Samuti 

peegeldades töönõudmisi ja seda, mida töö isikule pakub (Salling Olesen, 2000). Ollakse 

arvamusel, et õpetajate ametialane identiteet pole püsiv ja stabiilne, vaid pidevas 

muutumises ja arengus, mida kujundavad isikuomadused, varasemad kogemused, 

teadmised, hoiakud, ametialane taust ja veel palju muud (Pillen, jt, 2013). Samuti on ka 

kutseõpetajatega, kus identiteet on individuaalne ning ajas muutuv, mida mõjutab kaasatus 

ja osalemise aktiivsus (Fejes ja Köpsén, 2014) 

Pidevad muutused nõuavad professionaalseid, paindlikke ning kohanemisvõimelisi 

õpetajaid ning koolitajaid. Vähesed elukutsed on muutunud nii palju ja mõjutatud nii 
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erinevatest arengutest. Tuleb kohaneda nii hariduspoliitiliste muudatuste kui reformidega 

(Paju, 2008). Kutseõpetajatel on kutseharidus reformide elluviimisel nii muutuste subjekti 

kui ka objekti roll, esimene väljendub muutuste mõjutamises ja elluviimises ning teine 

teadmiste ja oskuste täiendamisel, et vastata ootustele ja nõuetele (Sirk, jt, 2017). Evans 

(2008) toob välja, et õpetaja arengu määratlused uuringutes ja kirjanduses peaagu täielikult 

puuduvad ehk pole välja toodud, mida selle all täpselt mõeldakse. Ühe vähestest 

saadaolevast määratlusest on välja toonud Day (1999), kirjeldades professionaalset arengut 

kui protsessi, mille käigus uuendatakse ja laiendatakse õpetamise moraalsed eesmärgid 

õpetaja igas eluetapis koostöös kolleegide ja õpilastega. Evans ise (2008) tõlgendab 

professionaalsust laiema ja vähem spetsiifilisemana, kujutades professionaalsust 

elukutselise arengu protsessina, mis koosneb teadmistest, oskustest ja praktikast ning 

hõlmates elukutset ja indiviidi. Evans (2002) jagab professionaalse arengu funktsionaalseks 

ja hoiakuliseks arenguks. Kui funktsionaalne areng on seotud väljastpoolt tulevate teguritega 

(õppekava, standardid, määrused, seadused) ja on nn pealesurutud, siis hoiakuline areng on 

seotud individuaalsete teguritega (intellektuaalsus, motivatsioon, suhtumine), mis arenevad 

omal soovil ja neid on võimatu peale suruda. Ideaalne ametialane areng sisaldab nii 

funktsionaalset kui hoiakulist arengut (Evans, 2008). Enesekontseptsiooni kujundamine ja 

professionaalne areng sõltuvad eelkõige õpetaja enda biograafiast, õpetamiskoolitusest ja 

elu ja töökoha kontekstist ning kõigepealt on algaja õpetaja fookus iseendal, siis õppekaval 

ja õpetamisel ning viimaks õpilastel (Eisenschmidt, 2006). Samale viitab ka Chong jt. 

(2011), et professionaalse identiteedi kujunemist mõjutavad õpetaja iseenda õpetamis-ja 

õppimiskogemused, mis on enne õppima asumist tavaliselt autobiograafilised ja enesele 

osutavad liikudes õpilaskesksete murede poole. 

Kõige üldisemalt ilmneb õpetaja professionaalne areng tema õpetamise 

kompetentsuse ehk teadmiste oskuste, väärtuste ja hoiakute kasvus (Eisenschmidt, 2006). 

Olulisel kohal on ka didaktiline kompetents, sotsiaalne kompetents ja refleksiivne 

kompetents (Märja jt, 2003). Seega peab õpetaja pidevalt õppima, olema teadmiste 

vahendaja, tegema koostööd erinevate osapooltega, olema kohanemisvõimeline, kandma 

väärtusi, looma sotsiaalseid õppimissituatsioone, kandma erinevaid rolle ning kriitiliselt 

suhtuma oma töösse. Nii võib öelda, et õpetamine on mitmedimensiooniline ja keeruline 

tegevus ning eeldab asjatundlikkust ja pidevat enesearengut (Karm, 2007). Iseküsimus on 

aga see, kas eelnev on ka õpetaja iseenda poolt omaks võetud ja identiteedi osaks kujunenud. 

Seega on professionaalsus suhteliselt individuaalne, isikupärane ning õpetaja enda hool ja 

tahe pidevalt areneda ning elukestvalt õppida (Karm, 2007). 
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Kompetentside alla kuuluvad ka rollid, mida õpetaja paratamatult peab omama, et 

edukalt hakkama saada. Eristatakse õppeprotsessiga seotud rolle (kavandaja, koostaja, 

esineja, hindaja jne) ja suhtlemisega seotud rolle (suhtleja, kuulaja, mõjutaja, info andja ja 

vastuvõtja jne (Märja jt, 2003), samuti sotsiaalseid rolle nagu kodanik, pereliige või 

kogukonna liige (Aarna, 2007). Nii ongi ka identiteet seotud ja mõjutatud erinevate rollide 

poolt, mida õpetaja kogeb, kuigi tihti ei suudeta rollide paljususe tõttu enda professionaalset 

identiteeti määratleda (Salling Olesen, 2000).  

Professionaaliks kujunemist võib vaadelda ka akadeemiliselt, kus läbitakse 

bakalaureuse, magistri ja doktorantuuri õpingud (Aarna, 2007), kus kompetentse toetavad 

ka kutsestandardid. Viimases tuuakse samuti välja kutseõpetaja rollid ja nende täitmiseks 

vajalik asjatundlikkus ning pädevuste kirjeldused (Karm, 2007). Eestis võeti õpetaja esimene 

kutsestandard ehk pädevusmudel vastu 2005. aastal (Eisenschmidt ja Koit, 2014). Standard 

oli hea abivahend, kuid ei võimaldanud õpetajal oma karjääri planeerida ega pädevusi 

laiemalt hinnata kui õppimisega seotud tegevused. Uutes kutsestandardites lepiti kokku 

2013, mis eristavad algajat meistrist (Eisenschmidt ja Koit, 2014). Kutseõpetaja 

kutsestandard hõlmab kolme taset (5, 6 ja 7 taseme kutseõpetaja), kus 5 tase ei eelda 

kutseõpetajalt kõrgharidust, 6 tase eeldab bakalaureuse haridust ning 7 tase magistriharidust 

(Kutseõpetaja, tase 5, 2020; Kutseõpetaja, tase 6, 2020; Kutseõpetaja, tase 7, 2020) 

Õpetamise olulisemaks alustalaks on ka see, et õpetamine ja õppimine peavad olema 

läbipõimunud hõlmates põhiküsimusi (Märja jt, 2003):  

● miks õpetad- eesmärk ja vajadus 

● mida õpetad- õppeprotsessi sisu, õpiväljundite saavutatus 

● keda õpetad- õppijate iseärasused, õppija õppijad  

● kuidas õpetad- õppemeetodid, õppimise iseärasused 

Samuti on olulisel kohal õpikeskkond, õppeprotsessi planeerimine, läbiviimine, 

tulemuste hindamine ja tagasiside (Märja jt, 2003).  

Kutsekooli kui õppeasutuse kontekstis on oluline professionaalsuse osatähtsus, mis on 

seotud ka eetiliste oskuste ja väärtustega. Väärtused on kollektiivsed arusaamad, koostöö 

põhimõtted ja püsiva iseloomuga uskumused, mis annavad kogu tegevusele oma olemuse ja 

eesmärgi. Kõik eelnev kujuneb ajaloo, kogetud edu ja probleemide põhjal (Helakorpi, 2009). 

Kutseõpetajale kehtib nii õpetaja kutse-eetika kui ka eriala kutse-eetika, mida ta õpetab. 

Seega on eetika õpetamises olulisel kohal ning õpetamisel tehtavad valikud peavad olema 

kooskõlas eetika printsiipide ja -koodeksiga. Õpetaja kutse-eetika hõlmab õpetamise, 

õppimise, kasvamise ja kasvatamisega seotud eetikat, mis kinnitab õpetaja professionaalse 
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tegevuse korrektsust (Pellikka, 2006).  Läbi eetika ja käitumisnormide toimub ka õpetamine. 

Eriti oluline on see just teenindusvaldkonna erialade puhul. Kutse- eetika seab 

professioonide esindajatele ette kindlad eetikanormid, mida on kohustus järgida ning, mis 

annab võimaluse välja selekteerida ametisse sobimatuid isikuid (Tuulik, 2008). Eestis on 

kehtestatud õpetajaeetika koodeks, mis toob välja õpetaja individuaalsed ja sotsiaalsed 

eetilised väärtused. Individuaalseteks väärtusteks peetakse õpetaja väärikust, ausust, õiglust 

ja iseseisvust ning sotsiaalseteks väärtusteks suhteid õpilaste, kolleegide ja üldsusega 

(Tuulik, 2008). 

Olulisel kohal on autentsus. Autentse õpetaja professionaalsus väljendub tema 

arengus inimesena ja selles, kuidas toimub eneseteostus tema ameti rollis järgides õppijate 

ja ühiskonna vajadusi (Siiner, 2011). Toetudes Saul (2012) artiklile, avaldub autentsus: 

● eneseteadlikkuses ehk õppejõud teab, kes ta on ja mida usub ning tegutseb vastavalt 

sellele 

● teadlikkusest teistest ehk tunneb ja mõistab õpilaste vajadusi ja tunnuseid 

(motivatsioon, võimed tugevused, kogemused) 

● õpetaja ja õpilase suhtest ehk õppejõud suhtleb õppijatega avatult, selgitades kõike, 

mis puudutab antud õpet 

● õpetamise kontekstist ehk kuidas õppejõud tajub iseennast, õpikeskkonda, 

kultuurilisi aspekte, õpilasi ja nende vahelisi suhteid 

● kriitilisest refleksioonist ja eneserefleksioonist ehk õppejõud on kriitiline nii 

õpetamise kui õppimise suhtes  

Autentne õpetaja austab iseennast ja teisi, suhtleb ning tema eneseväljendust juhib 

tahe olla tõeline ehk autentne (Siiner, 2011).  

Elukestev õpe võib tuua kaasa vajaduse uurida lähemalt või muuta oma 

tõekspidamisi ja arusaamu, mis võib olla ajendiks transformatiivse õppimise protsessile 

(Karm, 2007). Transformatiivsus protsessi võib vallandada mõni aktiveeriv sündmus, 

refleksioon, arutelud, uued mõtteviisid või emotsioonid (Karm, 2007). Tegemist on keerulise 

protsessiga, nõudes kriitilist refleksiooni ja isiksuse seotust tervikuna, tekitades tugevaid 

emotsioone ja vastupanu, sest kaitstakse olemasolevat identiteeti, mida tegelikult peaks 

muutma. Transformatiivse õppimise käigus muudab täiskasvanu piiravaid tõlgendusi 

avatumaks, reflektiivsemaks ja kohasemaks. Protsessi käigus läbitakse mitmeid etappe, 

millest mõnda ka korratakse. Nii õppijatel kui õpetajatel ei pruugi olla valmisolekut 

transformatiivseks õppeks ja õpetamiseks ning kõikides õppimisprotsessides ei ole see ka 
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tingimata vajalik. Siiski on õpetaja üheks ametirolli keskseks ülesandeks toetada ja suunata 

õppijat tema arenguteel (Siiner, 2011).  

Olulisel kohal on ka eneseareng, enesetäiendused ja refleksioon. Oluline on 

tähelepanu pöörata kogemuste teadvustamisele, jagamisele ja analüüsimisele, mis annab 

õpetajale teadlikuse oma pädevustest ning annab võimaluse vastutada oma enese arengu eest 

(Poom-Valickis ja Löfström, 2014). 

Loomulikult on tähtsal kohal ka kool ja koolikeskkond, mis ühel või teisel moel 

professionaalset identiteeti mõjutab (Ruus, 2010). Töökeskkond, mis pakub 

professionaalseks arenguks soodsaid tingimusi meelitab ja hoiab õpetajaid (Fullan, 2006). 

Kool on oluline institutsionaalne arengukeskkond õpetajale (Aarna, 2007) ning ilma 

õpetajateta poleks kooli, sest neid peetakse  kooli selgrooks (Ingersoll ja Collins, 2018). 

Õpetaja esindab koolis osa oma sotsiaalse institutsiooniga seotud ametlikust õpetajaks 

olemisest, mitte ei esinda ainult iseennast (Antikainen jt. 2009). 

Õpetaja peab olema professionaal nii teoorias, praktikas ning täita tuleb erinevaid 

rolle (Paju, 2008). Muutunud töö ja mitmekesistunud rollid loovad vajaduse kutseõpetajate 

professionalismi ja professionaalsuse ümbermõtestamise järele. Varasemalt käsitelti 

õpetajate professionalismi seoses autonoomiaga, kuid tänapäeval on järjest olulisemaks 

teguriks õpetajate töös kujunenud koostöö. Siiski leidub ka õpetajaid, kes ei ole koostöö 

aldid ning rõhutavad autonoomiat (Sirk, jt, 2017). Kollegiaalsel otsustamisel võiks säilida 

teatud valikuvabadus, mille piires professionaalid langetavad otsuseid, lähtudes oma 

asjatundlikkusest ja raamidest (Sirk, jt, 2017). 

Uuringutest on selgunud, et õpetajaks õppijate hulgas võib öelda, et õpetajakoolitust 

alustatakse sinisilmsete ettekujutustega õpetajatööst arvestades peamiselt isiklikku kooli 

kogemust. Õpingute lõpuks arusaamad muutuvad ning oluliseimaks mõjutaks peetakse 

pedagoogilist praktikat (Poom-Valickis ja Löfström, 2014). 

 

1.4 Kutseõpetaja koostöö ja mentorlus 

 

Õpetajaks saamine ei tähenda ainult teadmiste, oskuste ja kompetentside arendamist. 

Tegemist on keerulise protsessiga, mis saab alguse juba ennem õpetajakoolitust ning oluline 

roll lisaks eelmainitule on ka inimese isiksusel (Pellikka, 2006). Õpetajaks ei saada 

õpetajakoolituse läbimise jooksul. Kutsepädevused kujunevad nii õpetajakoolituse jooksul, 

sellele järgneval kutseaastal ning elukestva õppe jooksul (Eisenschmidt ja Koit, 2014). 



14 
 

Kutseõpetaja amet on üks keerukamaid tänapäeval. Selle ameti mitmemõõtmelist konteksti 

mõjutavad välised tegurid nagu Euroopa haridus kui ka poliitilised prioriteedid, Eesti 

haridusmaastik kui tööturu arengud. Kõik välja toodud tegurid mõjutavad üksteist ning 

peavad olema kooskõlas. Samuti mõjutavad kutseõpetajaid ja kutseharidust ka sisemised 

tegurid nagu metoodika, lähenemisviisid õppimisele, õppijakesksus ning autentsus (Paju, 

2008). Viimane eeldab tugevat koostööd töömaailmaga. Koostöö on vajalik ka haridus 

institutsioonides. Haridusasutusi nähakse õppivate organisatsioonidena, mis kaasavad kõiki 

oma liikmeid tuleviku arendamisse ja kujundamisse. Teadmisi ja oskusi ei omandata enam 

ainult koolides, põhiliselt õpitakse ning osaletakse innovatiivsetes võrgustikes ja 

meeskondades. Koostöö töömaailmaga nõuab suhtlemis ja meeskonnatöö oskust ning on 

värskendav murdes töörutiini koolis (Paju, 2008). Globaliseerumine toob kaasa erinevate 

keelte oskuse, tegevusalade ja -nõuete ning kultuuridevahelise suhtlemisoskuse vajalikkuse 

(Paju, 2008). 

Koostöö puhul on olulisel kohal ka mentorlus. Kutsehariduses mõistetakse 

mentorlust kui protsessi kus kogenud kutseõpetaja pakub alustavale kutseõpetajale 

emotsionaalset, sotsiaalset ja professionaalset tuge (Cedefop, 2015). Mentorlus on koostöö, 

kus üheks osapooleks on algaja õpetaja (mentee) ja teiseks osapooleks kogenud õpetaja 

(mentor) (Eisenschmidt, 2006) samuti suhted ja keskkond, milles nad tegutsevad (Inzel ja 

Crawford, 2005). Vajadus mentorluse järele tekib tänu muudatustele ja soovidele jõuda 

kõrgemale arengutasemele, kus mentor ehk toetaja seda edukalt realiseerida aitab (Tõnismäe 

ja Gern, 2008). Mentoriks võib olla igaüks, kes jagab väärtuslikke kogemusi, teadmisi ja 

tarkusi, mis on vajalikud menteele (Inzel ja Crawford, 2005). Eestis peab siiski olema 

vähemalt 3-aastane õpetamiskogemus (OECD, 2019). Mentori ülesandeks on juhendada ja 

toetada alustava õpetaja tööalast kohanemist ja reflekteerida tema kutsealaste oskuste 

kujunemist (Eisenschmidt, 2006). Mentorlus võib toimuda nii ametlikus kui mitteametlikus 

vormis. Ametlikku mentorlust korraldab organisatsioon koos struktuuri ja programmiga ning 

mitteametlik mentorlus toimub tavaliselt spontaanselt ja organisatsiooni sekkumiseta 

(Cedefop, 2015). Ehk ametliku mentorlussuhte korral on tegemist kahe osapoole töösuhtega, 

mida reguleerib organisatsiooni poolne ametlik tegevus või programm, mis kehtestatakse 

kindlaks ajaperioodiks. Mitte ametliku mentorlussuhte korral erinevate osapoolte töösuhteid 

ei reguleerita, vaid need on vabatahtlikud ning kestavad tihti kauem kui formaalse suhte 

puhul. (Inzel ja Crawford, 2005). Eestis on kasutusel nii formaalsed kui ka mitte formaalsed 

kohanemisprogrammid. Eestis toimib alates 2004.aastast formaalse kohanemisprogrammina 
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kutseaasta programm ja erinevad kohanemistegevused ning uus algatus „Alustavat õpetajat 

toetav kool“, kus tegutsetakse õpetaja arengu teotamisega (OECD, 2019). 

Mentorlust käsitletakse erinevalt ning eristatakse mitmeid suundi ja tõlgendusi 

(Tõnismäe ja Gern, 2008). Oluline on seejuures aga see, kuidas mõtestatakse õpetajaks 

õppimist ja õpetaja professionaalset arengut. Wang ja Odell (2002) toovad välja järgneva 

mentorluse käsitluse: 

● humanistlikku ehk isiksusliku arengu käsituse, kus mentorlus pakub emotsionaalset 

tuge psühholoogiliste pingete vähendamiseks: tähtsal kohal on mentee 

enesehinnangu tõstmine ning isiksuslik areng. 

● koolikeskkonnas toimuva kutsealase arengu keskne käsitus, kus rõhutatakse, et 

teoreetilised teadmised ühendataks praktiliste tegevustega ning luuakse 

professionaalset arengut toetav sobiv keskkond. 

● kriitlis- konstruktivistlik käsitus- kus olulisel kohal on algaja õpetaja suunamine 

enserefleksioonile ja arengule. 

Hudson (2004) toob välja mentorluse raamistiku, mis hõlmab mentori ja mentee 

suhteid, arengut ning konteksti. Suhete all mõistetakse julgustamist, kaasamist, tuge ja 

kollegiaalsust, arengu all funktisoone ja protsessi ning konteksti all tööd ja käitumist (Crisp, 

jt. 2018). Hudson (2004) mudel esindab viiest tegurist koosnevat konstuktivisliku mentorlust 

õpetajahariduses, milleks on isikuomadused, süsteeminõuded, pedagoogilised teadmised, 

modelleerimine ja tagasiside (Hudson, 2004). Ehk siis mentor peab olema julgustav ja 

tähelepanelik ning toetav, peab oskama menteesid suunata, kontseptualiseerida tõhusaid 

õpetamistavasid ning läbi tagasiside tekitama usaldust (Hudson, 2004). Seega eeldab 

mentorlus juhendamis- ja analüüsioskusi, omaenda kutsetegevuse analüüsimist ning 

parimate kogemuste edastamist (Eisenschmidt, 2006). Samuti aitavad mentorid luua 

menteele karjääri soodustavaid funktsioone nagu eeskuju, rolli organisatsioonis ning 

arendada professionaalset identiteeti ja enesearengut (Ritchie ja Genoni, 2002). 

Kõikides organisatsioonides, kus tuleb läbida kutseaasta, kaasatakse tihti algajad 

õpetajad mentorprogrammi, et toetada sisseelamist koolikultuuri. OECD (2019) toob välja 

tulemused, mis näitavad, et Eestis lahkub esimese õppeaasta jooksul koolist ligi 30% 

õpetajatest, seega on oluline õpetajate toetamine ja abistamise uues ametis või sisseelamisel. 

Kohanemisprogrammi olemaolu ja selles osalemine on tugevat seotud ka õpetajate 

enesetõhususega kutsekindluse tagamiseks (OECD, 2019). Ensetõhusus väljendub usus 

endasse ja oma oskustesse (Bandura, 1977) ning mõjutab mõtlemist, tundeid ja motiveeritust 

(Bondura, 1995). Kõrgema enesetõhususega on lihtsam toime tulla raskuste ja 
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tagasilöökidega (Meristo, 2016). Hea mentorlussuhe tugineb ühistele väärtustele, on aus, 

vaba ja väärtust ning kogemust loov. See saab alguse vajadusest, on aega nõudev, toimib 

hoiakute vabalt ning vahetu kontaktina  (Tõnismäe ja Gern, 2008). The Mentor Handbook 

toob välja erinevad etapid mentorluses. Eristatakse järgnevaid etappe, mida illustreerib ka 

(joonis 1): 

1. Kontseptsioon/Taassünd (Conception): Mentorsuhte kontseptsiooni omaksvõtmine 

ja  pühendumine mentorlussuhtele. 

2. Sünd (Giving birth): Mentorsuhte loomine ühistel arusaamadel mentorlusest, 

üksteise rollidest, ootustest ning tegevustest.  

3. Beebiaeg (Babyhood): Mentorsuhte toimimiseks vajalike professionaalsete 

vajaduste väljaselgitamine, eesmärkide püstitamine ja tegevuste kavandamine. 

4. Lapsepõlv (Childhood): Ühiste arusaamade väljatöötamine mentorluse stiilist, 

tõhususest ja toimimispõhimõtetest. 

5. Noorukiiga (Adolescence): Mentori poolne abi menteele eesmärkide seadmisel. 

6. Täiskasvanuiga (Adult maturity): Ühine õppimine ja areng. 

7. Vanadus (Old age): Ühine tagasisidestamine mentorsuhtele ja hinnangud eesmärkide 

saavutatusele. 

8. Hääbumine (Death): Kokkuvõtete ja järelduste tegemine koostööst, saavutuste 

lõpetamine ning tulevaste eesmärkide püstitamine. 

9. Taassünd (Rebirth): Edaspidiseks koostööks vajalike vajaduste väljaselgitamine ehk 

tagasi algusesse (The Mentor Handbook, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Etapid mentorluses ( Miller 2005, viidanud The Mentor Handbook, 2013) 

   
TAASSÜND 
 

 
ETAPID 

MENTORLUSES 

NOORUKIIGA 
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Eristatakse ka teatavaid ohte, mida mentorlus kaasa toob. Nendeks võivad olla algaja õpetaja 

liigne sarnasus oma mentoriga, kus ei rakendu hariduseesmärgid ja ei toimu arengut. Võivad 

esineda ka isiksuslikud konfliktid või pika staažiga mentor ei kasuta kaasaegseid 

õppemeetodeid või ei olda õppijakesksed (Eisenschmidt, 2006). Siiski on mentorluses pigem 

rohkem positiivseid kui negatiivseid külgi. 

Kokkuvõttes saab öelda, et eristatakse erinevaid identiteete ning professionaalset 

identiteeti mõjutavad erinevad tegurid. Seega see, kuidas õpetaja tunnetab enda 

professionaalset identiteeti mõjutab õpetaja ametialast professionaalsust, muutustega 

kohanemist ja uuendusi (Beijaard jt, 2000). Õpetajaks kujunemise protsess arendab 

õpetajaks olemise mõistmist ja konstrueerib isiklike teadmisi. Varasemad nii perekondlikud 

kui ka lapsepõlve kogemused ja tõekspidamised on algaja õpetaja identiteedi üheks 

komponendiks kujundades iseenda ja õpetamise perspektiive ning mõjutades 

õpetamiskäsitusi (Chong jt, 2011). 
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2. METOODIKA 

 

Antud peatükis keskendun ma iseenda ametiidentiteedile ehk, kes ma olen kutseõpetajana ja 

kuidas on mentorlus minu kujunemist mõjutanud, kasutades selleks autoetnograafilist 

uurimisviisi. Sellest lähtuvalt on uurimistöö eesmärgiks selgitada oma ametiidentiteeti 

kutseõpetajana ja mentori rolli kutseõpetajaks kujunemisel.  

Otsin vastuseid küsimustele: 

● Milline on minu ametiidentiteet kutseõpetajana? 

● Kuidas koostöö mentoriga on mõjutanud minu ametiidentiteeti ja kujunemist 

kutseõpetajaks? 

Metoodika peatüki alapeatükkides annan ülevaate autoetnograafiast kui 

uurimismeetodist. Tutvustan osalejat, andmete kogumist ning seda, kuidas analüüsisin 

andmeid.  

 

2.1 Autoetnograafia kui uurimismeetod 

 

Autoetnograafia on kvalitatiivne uurimisviis, mis võimaldab uurijal kirjutada 

personaliseeritud viisil tuginedes oma kogemustele ühiskondlikest nähtustest (Wall, 2006). 

Autoetnograafiat peetakse alternatiivseks meetodiks ja kirjutamise viisiks, mis jääb 

antropoloogia ja kirjandusteaduste vahele. Autoetnograafiline kirjutamisviis on väga isiklik 

tuginedes autori kogemustele (Denshire, 2014) ning ühendades meetodina autobiograafia ja 

etnograafia (Ellis jt, 2011). Autoetnograafiat kirjutatakse tagasiulatuvalt ja selektiivselt, 

kasutades meenutamiseks erinevaid vahendeid nagu intervjuud, tekstid, fotod, salvestised 

või muud, vahendid, mis aitavad ajas tagasi minna (Ellis jt, 2011). Kirjutamise stiilid võivad 

olla kirjeldavad, analüütilis-tõlgendavad, emotsionaalsed-ülestunnistavad või loovad 

(Chang, 2008). Anderson (2006) eristab autoetnograafia puhul emotsioone esilekutsuvat 

(evocative) ja anlüütilist (analytic) autoetnograafiat.  Emotsioone tekitava autoetnograafia 

puhul tõlgendatakse ja anlüüsitakse teksti lugeja poolt aga analüütilise autoetnograafia puhul 

esitatakse lugejale juba koostaja poolt analüüsitud autoetnograafia. Samuti toob ta välja 

akadeemilise teadustöö vajalikkuse olla analüütiline. Tema poolt pakutud viis 

põhifunktsiooni analüütilises autoetnograafias on: 

● uurija kui sotsiaalse grupi liige 
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● analüütiline refleksiivsus 

● uurija enese narratiivne nähtavus 

● dialoog ümbritsevaga 

● pühendumine teoreetilisele analüüsile  

Seega on analüütilise autoetnograafia puhul uurija ise uurimisrühma liige, nähtav 

oma kirjutatud tekstides ning keskendunud analüütilisele uurimiskavale sotsiaalsete nähtuste 

teooriate arusaadavamaks muutmiseks (Anderson, 2006). Kirjutades peab autor jääma 

ausaks ja mitte tööd ilustama, vaid välja tooma ka kahtlusi, vigu või eelarvamusi (Chang, 

2008) ning seda mida muidu tähele ei paneks (Anderson, 2006). Personaalsete lugude 

jutustamine võib autorile mõjuda ka teraapiliselt, sest on võimalik mõista iseennast, ära 

rääkida lood ja kogemused, mis aitab meil ennast ja ümbritsevat paremini mõista (Chang, 

2008) . 

Esimeseks väljaantud autoetnograafiaks peetakse Keenia presidendi Kenyatta (1962) 

väljaantud kirjutist „Facing Mount Kenya“, mida kritiseeriti olles kirjutisena liiga 

subjektiivne ja vähe kriitiline (Denshire, 2014). Järgmisel kümnendil 1975 tutvustas 

autoetnograafia terminit antropoloog Karl Heider (Denshire, 2014) ning mõned aastad 

hiljem 1979 David Hayano (Wall, 2006), kes väitis, et üha rohkem uuritakse sotsiaalset 

maailma ja subkultuuri, mille osaks ollakse (Anderson, 2006). 

Autoetnograafiat on viimastel aastatel Eestis kasutatud uurimaks ka õpetajaharidust. 

Näitena võib välja tuua Kärt Petersoni (2014) magistritöö: „Mina Koolitajana“, kus ta uuris 

arusaama endast kui koolitajast ning millised olid tema arenguperspektiivid. Täiskasvanud 

õppija mina konstrueerimise kogemusest on kirjutanud Maia Petraitis (2018). Külli Kolde 

(2019) kirjutas endast kui inglise keele õpetajaks kujunemisest. Täiskasvanud õppija 

õppimisest ja sellest, kuidas autor ise õpib on kirjutanud Iiris Saluri (2020). Õpikogemusest 

mikroõppe näitel on kirjutanud Karin Meremaa (2020) ning õpetajate koostööst õpilaste 

enesereguleeritud õppimise toetamisest Maret Võrno (2020). 

 

2.2 Osaleja 

 

Valisin oma töö uurimismeetodiks autoetnograafilise uurimuse, sest autoetnograafia on 

muutunud järjest populaarsemaks kvalitatiivseks uurimisviisiks (Anderson, 2006) ning on 

minu jaoks uudne ja huvitav kogemus. Autoetnograafia on subjektiivne ja emotsionaalne 

lähenemisviis, mis on mõjutatud uurijast (Ellis jt, 2011). Olen uurimuses nii 
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uurimisobjektiks kui uurijaks. Tehes oma uurimust olen analüütiline oma reflektsioonis 

ümbritsevast ehk mentorlusest. Kuna loon oma narratiivi siis olen ka tekstis nähtav. Lähtun 

narratiivis enda kogemuste ja mõtete jutustamisest, mille läbi illustreerin analüütilist 

refleksiivsust (Anderson 2006). 

Olen 38-aastane naine, abielus ning tütre ema. Olen töötanud erinevatel 

ametikohtadel. Viimane pikim oli 12-aastane töökogemus hotellinduses, kus töötasin nii 

vastuvõtu administraatorina kui ka tellimuste koordineerijana. Tänu pikale töökogemusele 

hotellinduses, kui ka bakalaureuse kraadile loodusteadustes tekkiski idee õppida Tallinna 

Ülikoolis kutseõpetajaks, et oma kogemusi teistega jagada. Kutseõpetajana töötamist 

alustasin 2019-aasta sügisel, mille kogemustest läbi mentorluse ka antud uurimistöös 

jutustan. 

Autoetnograafia on enesekeskne ja konteksti põhine (Chang, 2008). Kui ma vaatan 

ennast kui uurijat olen ma antud kontekstis ühe kutsekooli ehk sotsiaalse grupi 

liige.  Liikmeks olemine annab täiusliku kohal olemise tunde, kuigi  see ei tähenda  ning 

sellega ei kaasne probleemideta kohalolu (Anderson, 2006). Minul kui uurijal on antud 

grupis erinev roll ning sotsiaalteaduslik vaatenurk. Minu ülesandeks on dokumenteerida 

vaadelda, salvestada ja  analüüsida ümbritsevat. Arusaamad ei tulene eraldiseisvatest 

avastustest vaid dialoogist ümbritsevaga ehk mentorlusest. 

Uuringu tulemusi võivad mõjutada asjaolud, et olen abikaasa, alaealise lapse ema, 

üliõpilane, töötav naine, lapselaps ning õde. See on relevantne ehk see tähendab, et mul on 

erinevaid kohustusi ja vähem aega jääb iseendale. 

 

2.3 Andmete kogumine 

 

Autoetnograafia on kvalitatiivne uurimismeetod, mis võimaldab uurijal kirjutada oma 

isikupärastatud stiilis tuginedes oma kogemustele (Wall, 2006). Seda tegin ka mina,  

kasutades peamise mõõtevahendina oma töös refleksioonil põhinevat uurimispäevikut, mida 

täitsin süstemaatiliselt perioodil oktoober 2019 a. kuni juuni 2020 a., mil alustasin 

kutseõpetajana tööd. Alustasin sissekannete tegemist enne õppetöö algust ja jätkasin 

sissekannete tegemist kord nädalas, kolmel nädalal kuus kuni märtsikuuni 2020 a. Päevik on 

koostatud kronoloogilises järjekorras. Kokku tegin päevikusse 17 sissekannet: 3 sissekannet 

oktoobris, 3 sissekannet novembris, 3 sissekannet detsembris, 3 sissekannet jaanuaris ja 3 

sissekannet veebruaris. Kuna minu õpetatavad tunnid lõppesid veebruarikuus 2020 a. tuli 
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sissekannetesse paus märtsikuust maikuu lõpuni. Kaks päeviku viimast sissekannet tegin 

juunis 2020 a., kui osalesin moodulihindamisel ja mõtestasin lahti oma ametiidentiteedi. 

Tavaliselt tegin sissekanded kohe pärast tundide lõppu koju jõudes, et kogetu võimalikult 

hästi meeles oleks. Päevikuna kasutasin Google tekstidokumenti, mis sisaldas 14 350 sõna. 

Päevikusse kirjutasin teksti täislausetega, toetudes Gibbsi (1988) refleksiooniringile, mida 

illustreerib (joonis 2). Kirjeldasin seda, millega kokku puutusin, mida tundsin ja mõtlesin, 

mis oli head ja halba, analüüsisin seda ning tegin järeldusi ja plaane, kuidas asjaolusid muuta 

või paremaks teha. Püüdsin päevikus olla võimalikult aus nii palju kui see autoetnograafias 

võimalik on. 

 

 

 

Joonis 2. Refleksiooniring (Gibbs, 1988, viidanud Oviawe, 2020) 

 

Kogutud andmetest ja sissekannetest kujunes lugu, mis toob välja minu seisukohad, tunded, 

läbielatu ning koostöö mentoriga, mida kirjeldan läbi minu autoetnograafia. Minu 

autoetnograafia on lisatud (LISA 1) alla. 

2.4 Andmete analüüs 

 

Minu uurimus on stiililt analüütiline ja vormilt jutustav. See tähendab, et toon välja kirjaliku 

jutustava autoetnograafia ning selle analüüsi. Kasutasin andmete analüüsimiseks teoreetilist 

 

 
Kirjeldus  

Mis 
toimus? 

  

Tunded  
Mida 

tundsin ja 
mõtlesin? 

 

 
Hindamine  

Mis oli head ja 
halba? 

 

 

Analüüs  

Kuidas 
toimunut 
mõista? 

 
 

Järeldus 
Mida oleks 
saanud veel 

teha? 

 

 

Tegevusplaan 
Mida teha samas 

situatsioonis 
teisiti? 
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kodeerimist, mida on tutvustanud Laherand (2008) raamatus „Kvalitatiivne uurimisviis“. 

Andmete analüüsimist alustasin minu autoetnograafia korduva läbilugemisega. Otsisin minu 

autoetnograafia jutustusest vastavalt minu töö teoreetilistest lähtekohtadest tulenevad 

tähendusrikkad teemad. Milleks on: 

● Identiteediga seonduvad teemad 

● Minu emotsioonide ja tunnetega seonduvad teemad 

● Koostöö ja mentoriga seotud teemad 

● Minu arenguga seotud teemad 

Jätkasin teksti avatud kodeerimisega lõik-lõigult, nummerdades lõigud ning otsides 

igale lõigule koodnimetusi, mis iseloomustaksid lõigus olevat teksti. Tõin välja erinevaid 

koodnimetusi, sest lõigud sisaldasid erinevaid teemasid ja märksõnu. Jätkasin 

telgkodeerimisega ehk kogusin teemad ja koodid kokku ning kombineerisin need saades neli 

põhikategooriat, mis jagunesid omakorda alakategooriateks. 

 Antud protsessi kirjeldab (tabel 1). 

 

Tabel 1. Kodeerimistabel (Helstein, 2021) 

 

Põhikategooria Alakategooria Näide 

1) Identiteet 1. Arusaam iseendast 

 

Olen üldiselt selline inimene, kes 

tehtud otsuseid hiljem kahetsema 

ei kipu. 

2. Ametialane määratlus Usun, et kutseõpetajana on minu 

ülesandeks õpetada õppijaid 

mõtlema ja õppima ning eelöeldu 

edasiandmiseks pean tundma 

erinevaid õpiteooriaid ning 

mõistma, kuidas toimub 

õppimine. 

3. Õpetamismeetodid  

 

Õppetöö läbiviimisel lähtun 

Adolf Melezineki  poolt 

koostatud psühhodidaktilisest 

põhimudelist.  

 

4. Koolikeskkond identiteedi 

mõjutajana 

Selles osas tundsin, et õpetaja, 

kes töötab käsunduslepinguga, 

ei kuulu organisatsiooni kui 

tervikusse. Tundsin, et olen 

kuidagi teisejärguline. 

2) Emotsioonid ja tunded 1. Eduelamus 

 

Rääkisin, et esimesel aastal 

ülikoolis õppisin seda keskkonda 

kasutama, mille üle oli tal hea 

meel. Samal ajal ise mõtlesin, kui 

tore, et mul on ka juba teatud 

spetsiifilisi oskusi, millega 

hiilata. 

2. Ebakindlus 

 

Tundsin muret vene keelt 

kõneleva õpperühma pärast, 

kuna ma ei valda vene keelt 



23 
 

sellisel tasemel, et õppetööd läbi 

viia. 

3. Kahtlused Ei näidanud välja pahameelt. Või 

kas oleksin pidanud? Ei suutnud 

kohapeal otsustada. Jäin 

neutraalseks. Olin paindlik. Ei 

tahtnud esimesel tunnil kohe 

kurjustavana õpilastele meelde 

jääda. 

3) Mentori roll 1. Mentor kui vaimne toetaja 

 

Kokku saades tundis ta huvi, 

kuidas mul läheb, kuidas tunnid 

on möödunud, milline on mu 

meeleolu ja kuidas on  õpilastega 

läbisaamine.  

2.  Mentor kui professionaalsuse 

toetaja 

Soovitus siinkohal oli mitte tööde 

hindamist ja kontrolltöid jätta 

viimaseks tunniks, sest siis võiks 

hinded juba välja 

panna.  Viimane tund võiks jääda 

ka kokkuvõtete, järelvastamiste 

ja võlgade likvideerimiseks. 

3. Mentor kui koolikeskkonnas 

hakkama saamise toetaja 

Ta näitas kuidas kõik toimib, 

kuidas saan tuled põlema 

(muideks käisid nipiga nii 

uskumatu kui see ka pole), kuidas 

projektor töötab, kus on 

materjalid, mida võib vaja minna 

jne. 

4. Areng 1. Arenguvajadused  Oluline on toetada enesearengut 

ehk käia koolitustel ning 

stažeerimas nii Eestis kui ka 

välismaal. Siinkohal mõtlesin, et 

mina pole veel kusagil käinud. 

2. Uued kogemused Minu jaoks uus teadmine oli ka 

see, et kuigi kursustel on eristav 

hindamine ei pea jooksev 

hindamine alati eristav olema. 

 

 

Põhi-ja alakategooriad kirjeldavad seda, kuidas ma määratlen ennast kui kutseõpetajat, 

millised on minu õpetamismeetodid ning kuidas koolikeskkond seda mõjutas. Millised olid 

minu eduelamused, ebakindlused ning kahtlused. Milline oli mentori roll minu kujunemisel 

ning kuidas ma arenesin? 

Andmete analüüsi esitan peatükis 4: „Tulemused“  näitlikustades põhi- ja 

alakategooriate kaudu iga kategooriat kursiivkirjas tsitaatidega minu autoetnograafia 

tekstist. 
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3.TULEMUSED 

 

Antud peatükis esitlen ma minu autoetnograafia andmete analüüsi tulemusi kategooriate 

kaupa, näitlikustades iga kategooria kohta käivaid näiteid kursiivkirjas tsitaatidega minu 

autoetnograafia tekstist. 

 

3.1 Identiteet 

 

Esimene suurem põhikategooria, mida ma oma autoetnograafia loos otsisin oli identiteet. 

Antud põhikategooria jaguneb omakorda alakategooriateks milleks on:  

● Arusaam iseendast 

● Ametialane määratlus 

● Õpetamismeetodid 

● Koolikeskkond identiteedi mõjutajana 

 

Arusaam iseendast 

Sellesse kategooriasse liigitasin kõik mõtted minu autoetnograafiast, et aru saada sellest, kes 

ma olen, millised on minu iseärasused, tugevused ja nõrkused või mis mulle meeldib või ei 

meeldi nii palju kui antud töö raames punkte leida õnnestus. Defineerisin ennast: 

Olen 38-aastane naine, abielus, tütre ema, õde, lapselaps, üliõpilane ning 

kutseõpetaja. 

Olen üldiselt selline inimene, kes tehtud otsuseid hiljem kahetsema ei kipu. Mõtlen 

alati, et ju siis oli nii vaja ja ehk oli see millekski just hea. 

Õppisin majandusõppe klassis, kuigi olen rohkem humanitaar- kui reaalainete 

inimene. 

Tegelikult tahtsin juba lapsepõlves õpetajaks saada. 

 

Ametialane määratlus 

Sellesse kategooriasse liigitasin kõik mõtted minu autoetnograafiast, et aru saada sellest 

kuidas ma iseennast ametialaselt määratlen ehk kuidas ma tegutsen ja mõistan oma tööd. 

Pean oluliseks kutseõpetajana järgnevaid asjaolusid: 
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Õpetajaks arenemine ja kujunemine algab oma enda õpetaja- mina ja õpetaja 

identiteedi ülesse ehitamisest. See hõlmab arusaamist sellest, kes ja milline ma olen 

õpetajana, kes ma olen kolleegide hulgas ning millised on meie vahelised suhted. 

Usun, et kutseõpetajana on minu ülesandeks õpetada õppijaid mõtlema ja õppima 

ning eelöeldu edasiandmiseks pean tundma erinevaid õpiteooriaid ning mõistma, 

kuidas toimub õppimine. 

Leian, et kutseõpetajana pean orienteeruma erinevate õpiteooriate vahel ning 

vastvalt õpisituatsioonile leidma sobiva teooria ning õppe meetodid ja vahendid, et 

õppimine toetaks õpilaste arengut, loovust ning samal ajal arvestaks ka õpilaste 

vajadusi ning eelnevaid õpioskusi. 

Õpetamisel pean oluliseks õppijakeskse kutsepedagoogika mitmedimensioonilist 

raamistiku, mis hõlmab kaheksat mõõdet: 

See hõlmab nii kutse-identiteedi kujunemist, ülesande autentsust, orienteeritust, 

materjali seostamist, konstrueerimist, kohandatud juhendamist, eneseregulatsiooni 

oskuste kui ka refleksioonioskuse arendamist. 

Kokkuvõtlikult on minu jaoks oluline: 

Kokkuvõttes pean oluliseks oma õppetöös edasi kanda üldinimlikke väärtusi- ausust, 

hoolivust, inimväärikust, lugupidavust ja kindlasti ka ühiskondlike  väärtusi nagu 

asutust emakeele ja kultuuri vastu, sallivust ning vastutustundlikkust. 

 

Õpetamismeetodid 

Sellesse kategooriasse liigitasin kõik mõtted minu autoetnograafiast, et aru saada sellest, 

kuidas ma õpetan ja mida selle juures oluliseks pean: 

Õppetunde läbiviies tuginen õppegruppidele vajalikest õppekavadest ja mooduli 

rakenduskavadest, mis on olnud aluseks moodulite ja teemade läbiviimiseks. 

Oluliseks pean nüüdisaegset õpikäsitust, mis tugineb konstruktivistlikule 

lähenemisele ehk õppimine ja õpetamine on õppijakeskne, ennastjuhtiv ja koostöine. 

Lähtun õppetöös selle planeerimisest, realiseerimisest, hindamisest ja 

reflekteerimisest. 

Püstitan küll tunni eesmärgi, õpiväljundid, koostan tunnikava, aga üritan toetuda ka 

interaktsioonile ehk õpikäsitluses toetun sotsiaal- interaktsioonilisele käsitlusele. 

Õppetöö läbiviimisel lähtun Adolf Melezineki  poolt koostatud psühhodidaktilisest 

põhimudelist. 
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Oluliseks pean motivatsiooni ja tähelepanu juhtimise oskusi. Püüan õpetades jälgida 

baasvajadusi nagu seotus, kompetentsus ja autonoomia: 

Üritasin anda kõigile tähelepanu, kuigi see oli raskendatud ka seetõttu, et õpilaste 

nimed ei tahtnud meelde jääda. 

Püüdsin enda arvates õpilaste motivatsiooni toetada nii väliselt kui sisemiselt. 

Autonoomia väljendus minu poolses kiituses, soovitustes abivajajatele, ning õpilaste 

huvis ja aktiivses osaluses. Kontrolliv pool väljendus ehk sellest, et vähem oli neil ise 

mõelda ja probleeme lahendada. 

Tavaliselt alustasin tundi tunni eesmärgi tutvustusega ja lõpetasin kokkuvõtte ja tagasiside 

küsimusega, et veenduda õpiväljundite saavutatuses: 

Alustasin tundi sissejuhatusega. Rääkisin tunni eesmärgist ja sellest, mis plaanis. 

Enne tunni lõppu tegin kokkuvõtte ja palusin igal õpilasel tuua välja mõned 

märksõnad, mida ta tunnist kaasa võtab. 

Toimus varasemalt õpitu meenutamine ja võrdlemine ning hindamine uute 

teadmistega- toimis pidev uue ja olemasoleva materjali seostamine. 

Jõudsin järeldusele, et tunnid olid struktureeritud ja eesmärgistatud ja jõudsime 

lahendusteni. Toimis ka kokkuvõte ja tagasiside. 

 

Koolikeskkond identiteedi mõjutajana 

Sellesse kategooriasse liigitasin kõik mõtted minu autoetnograafiast, et aru saada sellest, 

kuidas keskkond, kus ma töötasin mind mõjutas. 

Tundsin ennast üsna sageli üksinda ning puudu jäi ühtekuuluvuse tundest. Olukorra tegi 

keerulisemaks ka see, et ma ei tundnud oma kolleege ja  mind ei kutsutud koolis olevatele 

üritustele. Koolikeskkonda sisseelamine oli minu jaoks raskendatud: 

...aga siiski jäi millestki puudu. Mõtlesin selle peale ja täheldasin, et organisatsioon 

kui selline oli see, millega ma väga rahul polnud ja  sisseelamist raskendas.  

Mulle tundus, et  ma nagu olen üks osa koolist ja tegelikult ei ole ka. 

Tihti tundsin ennast üksinda, kuna ma kolleege ei tundnud. 

Ma ei teadnud tegelikult mis koolis toimus. Mul polnud oma e-maili aadressit 

(koolipoolset) ja ma ei osalenud ühelgi kooliüritusel. Võisin lugeda ainult kooli 

koduleheküljelt, mis toimus või mis ootab ees. Samuti ei pakutud mulle võimalust 

osaleda erinevatel koolitustel. 

Selles osas tundsin, et õpetaja, kes töötab käsunduslepinguga, ei kuulu 

organisatsiooni kui tervikusse. Tundsin, et olen kuidagi teisejärguline. 
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3.2 Emotsioonid ja tunded 

 

Teine suurem põhikategooria, mida ma oma autoetnograafia loos otsisin oli emotsioonid ja 

tunded. Antud põhikategooria jaguneb omakorda alakategooriateks milleks on: 

● Eduelamus 

● Ebakindlus 

● Kahtlused 

 

Eduelamus 

Sellesse kategooriasse liigitasin kõik mõtted minu autoetnograafiast, et aru saada sellest, mis 

rõõmustas, tõstis enesekindlust, andis positiivset tagasisidet ja hakkama saamise tunnet. 

Eduelamust pakkus eelkõige iseenda julgus pakkuda abi, et saada tööle: 

Tema juttu kuulates mõtlesin, et pakun abi, kuigi ei lootnud sealt midagi, aga võta 

näpust. Veidi aja möödudes praktikal olles ja vesteldes küsis ta minult, kas oleksin 

tegelikult ka nõus õpetama tulema. 

Õppetööd ettevalmistades tundsin samuti heameelt. Oluline on, et oleks tehtud eeltöö kodus 

ning, et koolis olles kõik sujuks: 

Seekord olin kodus ette valmistanud ka palju lisaküsimusi. Mõtlesin küsimuste 

koostamisel reaalset selle peale, mida mul vaja läheb, mis võib ette tulla, millega 

võin kokku puutuda jne. 

Koolimaja sisenedes kõik laabus, sain kätte klassi võtme ja läksin klassi. Tegin akna 

lahti, et klassi tuulutada, panin tuled põlema, seadsin arvuti valmis. Kõik töötas. 

Projektor töötas, wifi parool oli õige, seadsin asjad valmis, panin projektorile 

sissejuhatava slaidi ja jäin õpilasi ootama. 

Olin saanud uusi teadmisi ka hindamise kohta, mis tegelikult alguses minule probleeme 

valmistas: 

Minu jaoks uus teadmine oli ka see, et kuigi kursustel on eristav hindamine ei pea 

jooksev hindamine alati eristav olema. 

Sain oma teadmisi näitada ka digilahenduste esiletõstmisel: 

Rääkisin, et esimesel aastal ülikoolis õppisin seda keskkonda kasutama, mille üle oli 

tal hea meel. Samal ajal ise mõtlesin, kui tore, et mul on ka juba teatud spetsiifilisi 

oskusi, millega hiilata. 

Mõtlesin, et olen väga õnnelik, et ülikoolis digipädevust arendatakse. 

Sain uusi teadmisi ka tutvudes koolikodulehekülejle oleva infoga: 
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Mõtlesin natuke tutvuda ka õpikeskkonnaga. Seega võtsin lahti kooli kodulehekülje 

ja proovisin tutvuda infoga, mis seal kirjas on. 

Positiivne tagasiside nii mentorilt kui õpilastelt lisas enesekindlust: 

Olin saanud kinnitust, et kõik see, mis ma olin teinud on hästi tehtud ja ma olen 

asjadest õigesti aru saanud. Mul oli hea tuju ning rõõmus meel. 

...paberi peal ehk teoreetiliselt on küll kõik väga hästi ettevalmistatud ning minu 

küsimused olid tema arvates kõik põhjendatud. 

Ta väga kiitis mind selles osas ja küsis, kas ma mõtlesin selle ise välja?  Jah, olin 

ülesande ise algusest lõpuni välja mõelnud. 

Ta kiitis mind, et olen suure eeltöö ära teinud. 

Ta oli meeldivalt üllatunud. Ta nentis, et olevat kohe näha, et tulen ülikoolist, sest 

olen metoodiliselt kõike planeerinud, töömaailmast tulnud praktikud nii metoodilised 

ei pidanud olema. 

Tund oli korda läinud ning lõpuks sain mentorilt ka konstruktiivset tagasisidet.  

Tundsin ennast hästi, sest olin saanud positiivse tagasiside. 

Ta mainis ära ka selle, et kõik kogemused ja enda paremaks muutmine toimub 

õppetöö käigus. Seega ta andis positiivset tagasisidet ning julgustas olema 

enesekindel. 

Mõtlesin, et see tõstis enesekindlust ja julgustas edasi minekul. 

Õpilased olid jätnud näiteks järgneva tagasiside kirjalikult, kui kokkuvõtet tegin: 

Kodus kokkuvõtet tehes selgus, et üle poolte õpilastest jäi üldjoontes tunniga rahule. 

...naeratav ja sõbralik. 

...kui ma ei saanud aru, siis õpetaja selgitas. 

... edu teile! 

... suured tänud! 

Klassi ees seistes ja õppetööd läbi viies on oluline, et ma ise ennast hästi tunneksin ja seeläbi 

tunnevad ennast hästi ka õpilased ning kokkuvõttes on päev korda läinud: 

Minule tundus, et klassis oli kokkuvõtteks positiivne meeleolu. 

Tõdesin, et klassi ees seismine on tegelikult päris huvitav kogemus. 

Õpilased olid sõbralikud ja tundus, et töötasid kaasa.  

Tundus, et õpilased said aru. Ma ise tundsin ennast hästi. Mõtlesin, et seda ma ka ju 

oskan väga hästi, miks siis ei peaks minema hästi. 

Ei täheldanud pahameelt, ju siis olin andnud endast kõik, et arusaadav olla. Olin 

positiivselt meelestatud. 
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Õnnestus! Päev muutus kohe palju paremaks. 

 

Ebakindlus 

Sellesse kategooriasse liigitasin kõik mõtted minu autoetnograafiast, et aru saada sellest, mis 

tekitas minus ebakindlust ja hirmu.  

Esiteks joonistus selgelt välja ebakindlus iseendas. Tundsin hirmu, et ei saa hakkama, mul 

on vaja palju õppida ja ette valmistada: 

Mõtlesin tihti, et minul on veel nii palju õppida. 

Olin närvis ja püüdsin oma emotsioone varjata. 

Tundsin, et palju tööd on ees ootamas (tunni ettevalmistused, moodle kursuse 

loomine, tunnisisude välja mõtlemised, õppemeetodid, hindamismeetodid, 

tunnikontrollid, kontrolltööd, iseseisvad tööd jne). 

...kuna olin ärevil, ei suutnud ma neisse süveneda. 

Ta küsis, kas mul on veel lisaküsimusi, aga selleks hetkeks oli mul pea pulki täis ja 

ega ma midagi tarka küsida ei osanud. 

Olin natuke ärevil, mõtlesin teemadele, millest olime plaaninud rääkima hakata. 

Ma täpselt ei teagi, kas sain sellega hakkama.  

Teiseks joonistus välja ajanappus, mis tekitas ebakindlust: 

Tegelikult olin natuke mures ka, sest olin ettevalmistamised jälle viimasele minutile 

jätnud. Töö ja kooli kõrvalt on raske sundida ennast keskenduma 

Kolmandaks joonistus välja ebakindlus õppetöö ettevalmistamisel. Peamisteks mure 

kohtadeks olid õpilaste motiveerimine, võõrkeeleoskus, hindamise kogemuse puudumine, 

mure õppevahendite pärast ning selles, mida minust arvatakse: 

Peas ringlesid jälle uued mõtted, kuidas planeerida õppetööd nii, et see oleks 

motiveeriv? 

Tundsin muret vene keelt kõneleva õpperühma pärast, kuna ma ei valda vene keelt 

sellisel tasemel, et õppetööd läbi viia. 

Ma pole ju kunagi kellegile hindeid pannud. Hindamiskriteeriumite koostamine on 

veel raskem. See tundus ikka suhteliselt hirmutav. 

Põhimõtteliselt pole õpikuid ega töövihikuid mida õppetöö läbiviimiseks aluseks 

võtta. 

Ma olin nii närvis ja ei suutnud ülesande püstitust ehk õpijuhist välja mõelda. 

Ma ei tea, mida õpilased võisid arvata. 

Kõige suurem mure muidugi oli see, mida mentor minu ettevalmistusest arvab? 
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Oli olukordi, kus tundsin ka piinlikkust ja häbi. Tundsin valehäbi, et äkki ei saa hakkama, 

koostasin korra liiga keerulise õppeülesande ja eksisin järelevastamise osas, kui lubasin 

õpilasel tunnis järele vastata: 

Kuidagi piinlik oleks kui ma ei saaks hakkama või ta ei ole rahul sellega, mida ma 

olen mõelnud ja ette valmistanud. 

Miks ma küll nii keerulise ülesande vene keelt kõnelevale rühmale välja mõtlesin? 

Oli piinlik, et ma seda ei teadnud. Vabandasin nagu väike laps, et järgmisel korral 

seda enam ei juhtu.  

Tundsin meeletut piinlikkust. Kohutav läbikukkumine! 

Tundsin ebakindlust ka õppetööd läbi viies. Kas õpilased on ikka motiveeritud, kas kõik on 

arusaadav, kas ma teen ikka kõike nii nagu vaja: 

Tundus nagu oleksin katki läinud magnetofon, kes alustab ja lõpetab sama jutuga. 

Tundsin tihti, et õpilased ja ei ole motiveeritud ja tunnis läbiviidu on nende jaoks 

igav. Ehk siis madal motiveeritus, vähene autonoomia- loodan, et vähemalt 

juurdekasvu toetav. 

Kuidas õpilasi rohkem motiveerida? 

Tundus, et nad ei saanud väga hästi teatud mõistetest ja terminitest aru. 

Hindamine tundus minu jaoks keeruline: 

Eristav hindamine tekitab minus siiani kehva enesetunnet. 

Ebakindlust tekitas ka asjaolu, et soovisin kangesti, et mentor minu eeltööle pilgu pelae 

viskaks: 

Minu põhiline mure oli see, et ma soovisin, et mentor minu õppetundidele pilgu peale 

viskaks ja oma hinnangu annaks 

Olin juba mitmeid tunde õpetanud, aga mentoriga kokkupuudet veel polnud. Tundsin 

sellest tegelikult puudust. 

Samas ei tahtnud ma mentroti ka pidevalt segada: 

Kui ma koolis viibisin siis ei tahtnud alati teda ka segada, üritasin ise hakkama 

saada.  

 

Kahtlused 

Sellesse kategooriasse liigitasin kõik mõtted minu autoetnograafiast, et aru saada sellest, 

millised olid minu kahtlused ja dilemmad millega kokku puutusin: 

Enne mentori poolset tunnivaatlust olid tunded kahetised: 
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Ühelt poolt tundsin  rõõmu, et saan varsti seda teha, millest olen unistanud ning mida 

olen õppinud. Teiselt poolt oli ka ärevus ja hirm selle ees, mida ei ole veel kogenud. 

Ma olen ikka imelik küll, ühelt poolt tahtsin, et minu tundi vaadeldaks ja teiselt poolt 

tekitas see lisastressi. 

Kahtlusi tekitas minus ka õppetöö ettevalmistamine, kus tundsin, et võin lõpmatuseni 

ettevalmistusi muuta: 

Muutsin ja parandasin, lugesin läbi, kirjutasin juurde, kustutasin ja lisasin juurde-

tahtsin, et oleks ideaalne. Mõtlesin, mis küsimusi võib õpilastel  tekkida, ega pole 

trükivigu, kas kõik on loetav ja arusaadav. 

Ma ei jäägi vist millegagi rahule. Mõtlesin, et kaua ma neid muudatusi teen? 

Kahtlusi tekitas ka klassi ees seismine, ning selles, kas kõik mis ma teen ja ütlen on õpilastele 

arusaadav ja vastuvõetav: 

Tegelikult ma ei pabistanud, aga peas oli tuhandeid mõtteid sellest, kuidas ma tundi 

alustan, mida ma räägin jne. Tund võiks juba alata! 

Vene keelt kõnelevale rühmale pidi rohkem üle rääkima ja selgitama. Tundus, et nad 

ei saanud väga hästi teatud mõistetest ja terminitest aru. 

Mis ma küll teen? On see kõik, mida ma teen ikka arendav? 

Kahtlusi tekitas ka hirm teadmatuse ja eesooleva ees: 

Nimekirjas oli neliteist õpilast ja mitte ühtegi hingelist ei olnud kohal.  Korraks 

torkas pähe mõte, et äkki keegi ei tulegi. 

Ei näidanud välja pahameelt. Või kas oleksin pidanud? Ei suutnud kohapeal 

otsustada. Jäin neutraalseks. Olin paindlik. Ei tahtnud esimesel tunnil kohe 

kurjustavana õpilastele meelde jääda. 

 

3.3 Mentori roll 

 

Kolmas suurem põhikategooria, mida ma oma autoetnograafia loos otsisin oli mentori roll 

minu toetajana ja abistajana. Antud põhikategooria jaguneb omakorda alakategooriateks 

milleks on: 

● Mentor kui vaimne toetaja 

● Mentor kui professionaalsuse toetaja 

● Mentor kui koolikeskkonnas hakkama saamise toetaja 
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Mentor kui vaimne toetaja 

Sellesse kategooriasse liigitasin kõik mõtted minu autoetnograafiast, et aru saada sellest, 

kuidas mentor mind vaimselt toetas. Vaimne toetus on oluline, et tunda end vajalikuna ja kui 

tekib vigu, siis on keegi, kes lohutab või tõstab enesetunnet. Mentoriga kokku saades, tundis 

ta alati huvi, kuidas mul läheb, vajadusel lohutas ja pakkus abi.  

Kokku saades tundis ta huvi, kuidas mul läheb, kuidas tunnid on möödunud, milline 

on mu meeleolu ja kuidas on  õpilastega läbisaamine. 

Ta lohutas ja palus mitte meelt heita, palju tuleb ka kogemusega juurde. Kuskilt peab 

alustama ja järgnevatel aastatel pidi olukord lihtsamaks ja loogilisemaks kujunema. 

Ta lohutas mind, et õpilased peavad eesti keeles hakkama saama. 

Ta lubas, et tuleb peagi minu tundi külastama, et veenduda, kuidas mul läheb, kuidas 

õpilased ennast tunnevad jne. Ta ütles, et ma võin ise valida, millisesse tundi ma 

soovin, et ta tuleks. 

Oluline oli minu jaoks vaimne tugi, kui tekkis tunnis ebaõnnestumine, sest olin koostanud 

liialt keerulise õppeüelsande: 

Igal juhul oli mentor vähemalt toetav  ja mainis, et ei maksa pead norgu lasta, ka 

õpetajad eksivad ja õpilased tavaliselt ei pane seda pahaks. 

Tema arvates on sellistes sitautsioonides oluline rahulikuks jäämine ja operatiivselt 

uue asja leiutamine. 

Tundsin ennast tihti üksikuna ning vaimne tugi oli minu jaoks oluline: 

Mentor tõdes, et olukord on kehv, et koolis ei ole oma kohta, kus ettevalmistusi teha 

või printida. Siinkohal pakkus ta välja, et vajadusel saab ka tema kabinetis printida. 

Ta ütles, et võin iga kord ühendust võtta  kui tekib probleeme või küsimusi. 

 

Mentor kui professionaalsuse toetaja 

Sellesse kategooriasse liigitasin kõik mõtted minu autoetnograafiast, et aru saada sellest, 

kuidas mentor minu professionaalsuse tõusu toetas. Oli see hindamine, õppematerjalid, 

õppemeetodid, hindamine, õpilaste motiveerimine, õppetööks vajaliku keskkonna 

kasutamine, tagasiside andmine jne. 

Joonistusid välja tema nõuanded õppetöö ettevalmistusel. See oli minu jaoks oluline, sest 

esialgu pabistasin palju ja kippusin üle mõtlema: 

Samal ajal soovitas ta mul tõsisemalt tutvuda erinevate õppemeetoditega, kuigi 

tõdes, et nähtavasti olen ma seda kõike juba ülikoolis õppinud, aga siiski. “Ole 

mitmekülgne, ainult kuiva teooriga seda moodulit läbi ei vii”. 
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Uurisin õpilaste nimekirjade kohta. Siinkohal printis ta mulle nimekirjad välja ja 

saatis ka meilile. 

Õppematerjalide osas ta tegelikult mind väga ei aidanud: 

Ta soovitas mul õppematerjalid ise kokku panna ning lisamaterjale mulle ei 

pakkunud. 

Ta tundis huvi, kas oleksin huvitatud eelmise õppeaasta tunnisisude väljavõtetest, 

millest võiks tundide planeerimisel abi olla. 

Ta oli nõus, et vajadusel võin materjalid üle vaatuseks saata, aga tunnikavasid ta 

nõudma ei hakka. 

Nõuandeid andis ta ka õpilastega esmaseks kohtumiseks: 

Esimestel kohtumistel õpilastega, soovitas ta teha sissejuhatavad tunnid, kus võiksin 

esialgu rääkida enda taustast, tutvuda õpilastega ning rääkida lähemalt sellest, mis 

ees ootab. 

Nõuanne oli ka hindamise kohta: 

Soovitus siinkohal oli mitte tööde hindamist ja kontrolltöid jätta viimaseks tunniks, 

sest siis võiks hinded juba välja panna.  Viimane tund võiks jääda ka kokkuvõtete, 

järelvastamiste ja võlgade likvideerimiseks. 

Kuna õpilaste motiveerimisega oli mul samuti probleeme ja palusin temalt abi oli tema 

nõuanne järgmine: 

Rääkisime just motiveerimisest. Tema arvates oli lahenduseks erinevate 

õppemeetodite kasutuselevõtt. 

Ta aitas mind ka õppetööks vajalike keskkondadega: 

Kuna ma polnud veel ÕIS-i sissepääsu saanud, andis ta mulle paroolid ja näitas, 

kuidas seal toimetada. 

Kuna kutsekool kasutab Moodle keskkonda, küsis ta minult, kas ma vajaksin abi ka 

selles osas. Ta lubas, et IT- osakond valmistab ette kursused, kuhu saan hakata sisu 

looma. 

Küsisin Moodle keskkonnas sisu loomise kohta. Siinkohal sain vastuseks, et 

õppematerjale ja slaide võib lisada nii kompaktselt kui jooksvalt. Samuti võib 

materjale ülesse riputada juba varem, sest võimalus on neid ka õpilaste eest esialgu 

peita. 

Minu jaoks oluline oli ka tema tagasiside, mida ta andis esialgu enne õppetöö algust: 

Ta hindas väga minu süsteemsust tunni planeerimisel ning teemade ülesehitust.  
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Seega ta soovitas ennem õppetööd või teooria esitamist läbi mõelda, kuidas seda 

teha veenvalt ja huvitavalt. 

Samuti tema tagasiside õppetööle, kus oli nii kiitust: 

Tema arvates oli tund üles ehitatud lähtuvalt õpilaste eripäradest, eriti paistis see 

silma just antud tunnis, kuna tegemist oli vene keelt kõneleva rühmaga.  

Ehk ta kiitis mind, et üritasin selgitada mitmeid kordi ja sõnastada lauseid ümber, 

kui kellegile jäi midagi arusaamatuks. 

Ta tõi välja, et näha oli kogemust ning vilumust, samuti seda, et eriala praktik näeb 

ja toob esile küsimusi, mille peale teoreetik ehk õpilane veel ei tule, sest tal puudub 

praktiline kogemus. 

Tagasiside tõi välja ka vajaka jäämised ehk, kus on veel arenguruumi: 

Ta lisas, et kõne pidamisel võib kasutada ka slaide, et oleks võimalik nii kuulata kui 

ka ise kaasa lugeda. Visualiseerimise osa võib samuti kaasa aidata ettekande 

paremaks soorituseks. 

Õpilaste soorituse ja teadmistele hinnangu/hinde andmisel soovitas õpetaja olla aus 

ning konstruktiivne ehk anda hinnang selle kohta, mis oli väga hästi ja hästi ning 

millega võiks veel tööd teha ja vaeva näha. 

Rohkem tuleks õpilastega rääkida ja küsida, kuidas nad ise ka soovivad, et 

autonoomiat rõhutada, samuti küsida tagasisidet. 

Oluline ongi oma kogemuste jagamine ning vastastikune koostöö. 

Olulisel kohal on pidada diskussiooni või arutelu- ka siis kui pead kõnet või teed 

teoreetilist ettekannet. 

Oluline on õppijad kaasata, et neil oleks veel huvitavam ja, et tähelepanu ei hajuks. 

Ta jagas intervjuu käigus ka üldisi soovitusi, mida kõrva taha panna: 

Loomulikult toonitas ta õppijakeskse õppetöö/vormi olemuse tähtsust. Samuti tõi ta 

esile julguse ise mõelda ning kujundada õppeprotsessi, mitte toetuda eelmiste või 

kogenud õpetajate materjalidel ning tunniplaanidel. 

Samuti on oluline koostöö koostöövõrgustikega ning käitumisnormid ja 

eetikakoodeksid on põhialustalad, mille läbi eriala õpetada, eriti kui tegemist on 

teenindusvaldkonnaga. 

Tema arvates ei ole ilma erialase pädevuseta kutsehariduses võimalik õpetada ehk 

ei ole võimalik õpetada eriala, kus sa tead kõike pedagoogikast ja mitte midagi 

erialast. 
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Mentor kui koolikeskkonnas hakkama saamise toetaja 

Sellesse kategooriasse liigitasin kõik mõtted minu autoetnograafiast, et aru saada sellest, 

kuidas mentor mind koolikeskkonnas hakkama saamisel toetas ja abistas: 

Ta näitas kuidas kõik toimib, kuidas saan tuled põlema (muideks käisid nipiga nii 

uskumatu kui see ka pole), kuidas projektor töötab, kus on materjalid mida võib vaja 

minna jne. 

Ta rääkis ka klassiruumis olevate laudade ja toolide paigutusest, mille kohta oli 

õpetaja laual isegi plaan. Need ei olnud klassiruumi stiilis, vaid grupeeritud 

neljasteks laudkondadeks. Nii oli tema arvates mugavam läbi viia grupitöid ning 

arutelusid.  

...kus ta mind tutvustas ning näitas kuidas toimub printimine, kui see peaks vajalikuks 

saama. Käisime ka administraatori  juures, kus majja saabuvad õpetajad 

klassiruumi võtmeid saavad küsida. 

...ei saanud ma kasutada projektorit...... rääkisin oma murest ka mentroile, kes 

näitas, kuidas see probleem lahendada. 

Töövahendite kohta sain info, et enamus vajalikke vahendeid asub hotelliklassis ning 

vajadusel saab neid alati raamatukogust juurde küsida. Küsisin ka WIFI parooli, 

sest plaanis oli kasutada isiklikku arvutit.  

 

3.4 Areng 

 

Neljas ja viimane põhikategooria mida ma oma autoetnograafia loos otsisin oli minu areng. 

Antud põhikategooria jaguneb omakorda alakategooriateks milleks on: 

● Arenguvajadused 

● Uued kogemused 

 

Arenguvajadused 

Sellesse kategooriasse liigitasin kõik mõtted minu autoetnograafiast, et aru saada sellest, 

millised on minu arenguvajadused ja millega peaksin veel tegelema. 

Esimeseks arenguvajaduseks oleks osavõtmine kvaliteedijuhtimisest nagu näiteks 

õppekavade arendus: 

Seda tõi välja ka minu juhendaja öeldes, et ma pole osalenud  kvaliteedijuhtimise 

protsessis, kuid tulevikus on see ka üheks eesmärgiks, et vastata 7- ndale tasemele. 
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Mentori tunnivaatluste tagasisidest tuli välja, et arendamist vajavad kõne-, eneseväljendus- 

ja esinemisoskus: 

Ta tõi välja, et esinemisoskus vajab lihvimist ning samuti kõne voolavus. Jutt või 

kõne, mida esitatakse peab olema atraktiivne ja panema kuulama. 

Tänu mentori kommentaaridele sain selgemaks, et arendamist vajavad nii kõne, 

eneseväljendusoskus kui ka esinemisoskus. Tõdesin, et kõne pidamisel on oluline 

ettevalmistusprotsess. 

Kindlasti proovin olla tulevikus rohkem kaasavam nii kõnes kui teooria edasi 

andmisel. 

Arenguvajadus peitub ka koostöö tegemisel kolleegidega:  

Mida rohkem on koostööd õpetajate vahel nagu erinevate moodulite vahel, seda 

rohkem sidusust. Mõtlesin, et mina pole kellegagi koostööd teinud. 

Kahjuks ei ole ma oma esimesele õppeaastale tagasi vaadates saanud oma 

kolleegidega piisavat koostööd teha. 

Samuti on oluline enesearendus näiteks koolituste näol, kuhu ei õnnestunud mul kordagi 

sattuda: 

Oluline on toetada enesearengut ehk käia koolitustel ning stažeerimas nii Eestis kui 

ka välismaal. Siinkohal mõtlesin, et mina pole veel kusagil käinud. 

 

Uued kogemused 

Sellesse kategooriasse liigitasin kõik mõtted minu autoetnograafiast, et aru saada sellest, 

kuidas ma vaadeldava õppeaasta jooksul arenesin, millised olid minu uued kogemused ja 

teadmised. 

Võrreldes õppeaasta alguse ja lõpuga sai selgemaks, et tunni läbiviimine muutub minu jaoks 

rahulikumaks. Ma ei pabistanud enam nii väga klassi ees seisemisega ja sellega, kas saan 

hakkama või mida minust mõeldakse: 

Tunni läbiviimisel olin jõudnud arusaamisele, et ma enam nii väga ei pabistagi, olin 

üsna rahulik: 

Seega olin üsna rahulik ja tunnisisule mõeldes ei pabistanud. 

Endalegi üllatuseks möödus tund kiirelt. 

Õpilastele tunni ajal tagasisidet andes tundsin, et saan hakkama ja oskangi kommentaarid 

välja tuua, mida märkasin ja, mis jäi silma: 

Endalegi imestuseks, leidsin jooksvalt pidepunktid, millele tähelepanu pöörata ning 

mida kommenteerida. 
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Kuna hindamine oli minu jaoks raskendatud, oskasin selle muuta esialgu lihtsamaks, et 

saaksin hakkama: 

Hindamise osas oli lihtsam, sest kasutasin mitteeristavat hindamist. 

Hindamisest sain ka uue teadmise: 

Minu jaoks uus teadmine oli ka see, et kuigi kursustel on eristav hindamine ei pea 

jooksev hindamine alati eristav olema. 

Lisaks igakordsele suulisele tagasisidele, otsustasin õpilastelt küsida ka kirjalikku 

tagasisidet: 

Võtsin õpilastelt seekord ka kirjaliku tagasiside, mis nad tunnist arvasid? 

Uueks kogemuseks oli ka mentori toetamine ühe õpilase abistamiseks osalemaks TV-saates 

„Noor Meister“. Läbi antud protsessi tundsin ennast ka rohkem vajalikumana ja 

hinnatavamana. 

Minu roll oli teotada ja abistada ühte hotelliteenindaja erialal õppivat noort antud 

TV- saate ettevalmistusprotsessis. 

Olin mentorile abiks ettevalmistus protsessis. 

See oli huvitav kogemus jälgida ja kaasa lüüa noore õppija arendamises. 

Tänu antud protsessis osalemisele sain praktilise kogemuse võrra rikkamaks.  Sain 

praktiseerida ja edasi anda oma kogemusi, teadmisi ja oskusi. 

Sain osaleda mooduli hindamises. See oli minu jaoks oluline, et sain osa võtta hindamise 

planeerimisest ja teostamisest: 

Pidin jälgima nii sisulisi vigu kui ka õigekirja. 

Ma polnud varem kunagi eksamikomisjoni kuulunud. Natuke pabistasin ka, aga 

samas oli põnev ka. 

Sain natukene abiks olla, arvete kontrollimisel. 

Kuna hindamine toimus distantsilt oli minu jaoks uudne kogemus ka see: 

Huvitav kogemus oli läbi viia nn eksamit läbi arvutiekraani, eriti kui oli tegemist 

väga praktilise ülesandega, kus tegelikult kontaktõppes oleks saanud veel palju 

näitlikustada. 

Uueks kogemuseks võib lugeda ka koostöö tegemist teiste kolleegidega, mida mul varem 

veel polnud: 

Positiivne minu jaoks oli ka see, et kohtusin oma kolleegidega, keda ma varem ei 

tundnud. 
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4.ARUTELU JA JÄRELDUS 

 

Minu uurimistöö esimeseks eesmärgiks oli leida vastus küsimusele: 

• Milline on minu ametiidentiteet kutseõpetajana? 

Tuginedes oma uurimistöö tulemustele selgus, et defineerin ennast kui abielus naist, 

tütre ema, õde, lapselast, üliõpilast ja kutseõpetajat ehk minu identiteet erinevates 

olukordades ja rollides muutub. Soovisin saada õpetajaks juba lapsepõlves ning ei uskunud 

esialgu selle unistuse teostamisse. Aja jooksul kujunes välja aga kindel soov, mille ka täide 

viisin. Samale viitab ka Külli Kolde (2019) autoetnograafiline magistritöö, mis rääkis endast 

kui inglise keele õpetajaks kujunemisest ning, kus autor nägi end samuti eri rollides 

(õpetajana, üliõpilasena ja suure pere emana) erineva identiteediga. Ka Valk (2003) on välja 

toonud, et identiteet on arusaam iseendast, mis erinevates situatsioonides muutub arenedes 

sünnihetkest ning kujunedes elu jooksul.  

Kutseõpetajana pidasin oluliseks õpetada õppijaid mõtlema ja õppima ning pidin 

tundma erinevaid õpiteooriaid ning mõistma, kuidas toimub õppimine? Planeerisin alati 

õppetöö ette, proovisin leida vastvalt õpisituatsioonile teooria ning õppemeetodid ja 

vahendid, et õppimine toetaks õpilaste arengut, loovust ning arvestaks õpilaste vajadusi ja 

eelnevaid õpioskusi. Olulisel kohal olid minu jaoks seega õpikeskkond, õppeprotsessi 

planeerimine, läbiviimine, tulemuste hindamine ja tagasiside. Tutvusin kooli 

õppekorralduslike dokumentidega nagu kooli põhiväärtused, õppekorralduslik- ja  sisekorra 

eeskiri. Lähtusin vajalikust õppekavast ja mooduli rakenduskavast, et saavutada püstitatud 

õpiväljundid. Oluliseks pidasin välise motivatsiooni ja tähelepanu juhtimise oskusi, mis tihti 

välja ei kukkunud. Püüdsin jälgida baasvajadusi nagu seotus, kompetentsus ja autonoomia 

ning rakendasin õppetööd läbi viies mõjusa õpetamise põhimõtted. Ehk, miks ma õpetan, 

keda ma õpetan, mida, millal, kuidas ja kui palju õpetan? Oluliseks pidasin nüüdisaegset 

õpikäsitust, mis tugineb konstruktivistlikule lähenemisele ehk õppimine ja õpetamine on 

õppijakeskne, ennastjuhtiv ja koostöine. Seega see, kuidas ennast ametialaselt määratlen on 

see, kuidas ennast õpetajana nägin, kuidas tegutsesin ja mõtestasin oma tööd. Samuti see, 

millised olid minu teadmised õppeprotsessist ja õpetamisfilosoofiast (Beijaard jt, 2004; Thi 

Tran ja Thi Nguyen, 2013). Ehk minu enesekonseptsioon väljendus selles, milline ma olen, 

milline tahtsin olla ja mida minult ka eeldati (Beauchamp ja Thomas, 2009). Oman hotellis 

töötamise kogemust, mis minu arvates toetas minu ametiidentiteedi kujunemist, kuna 

kutseõpetaja identiteet koosneb nii kutse- kui ka õpetaja identiteedist ehk eriala ja 
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akadeemilisest identiteedist (Fejes ja Köpsén, 2014). Samuti oodatakse kutseõpetajalt 

töökogemust ja kvalifikatsiooni oma erialal, mis näitab kindlat kutseidentiteeti (Köpsén, 

2014). Kuna pidasin päevikut, sain oma tegevust ka paremini reflekteerida, sain ülevaate 

oma tööst, rollist, õnnestumistest, ebaõnnestumisest ja enese mõistmisest, mis on 

kujunemisprotsessis samuti oluline osa (Beauchamp ja Thomas, 2009).  

Minu ametiidentiteeti mõjutasid ka emotsioonid ja tunded, mis olid õppeaasta 

alguses üsna kahetised, sest tihti kahtlesin iseendas. Õppeaasta jooksul kogesin nii 

eduelamusi kui ebakindlust. Ebakindlus väljendus põhiliselt iseendas, hakkama saamises nii 

õppetöö planeerimisel kui ka läbiviimisel. Sain tunda ka piinlikkust ja häbi, kui valmistasin 

ette liiga rakse õppeülesande või lubasin õpilases tunnisiseselt järele vastata. Suurt mure 

põhjustas õpilaste hindamine, kus püüdsin seda asendada mitteeristava hindamisega nii palju 

kui võimalik. Võin väita, et suuri probleeme oli enesetõhususega, mis väljendus usus endasse 

ja oma oskustesse (Bandura, 1977). Nõustun väitega, et kõrgema enesetõhususega oleks 

olnud mul lihtsam toime tulla raskuste ja tagasilöökidega (Meristo, 2016). Siiski kogesin ka 

eduelamusi, mida sain paljuski tunda just õpilaste ja mentori poolses positiivses tagasisides. 

Seega olid minu ametiidentiteedi kujunemisel olulisel kohal ka emotsioonid, mida kogesin 

ja läbi elasin (Beauchamp ja Thomas, 2009). Üheks faktoriks oli ka aeg, sest jätsin tihti 

ettevalmistused ja planeeringud viimasele minutile. Seda põhjustas asjaolu, et olin mitmes 

rollis (ema, abikaasa, tütar, lapselaps jne.) ning ainult kutseõpetaja tööle oli ennast raske 

pühendada. Seega nõustun Thi Tran ja Thi Nguyen, (2013) väitega, et ametialane identiteet 

on kui rännak, hõlmates sisemist teekonda kui mõtestatust õpetajaks olemisest ja välist 

teekonda, mis mõjutab identiteeti väljastpoolt. Samuti võin öelda, et arenesin 

professionaalselt nii funktsionaalselt kui hoiakuliselt ehk areng oli seotud nii väljastpoolt 

tulenevatest teguritest (õppekava, standardid, määrused, eeskirjad) kui ka individuaalsetest 

teguritest nagu motivatsioon, enese mõistmine või tunded (Evans, 2002). 

Minu uurimistöö teiseks eesmärgiks oli leida vastus küsimusele: 

● Kuidas koostöö mentoriga on mõjutanud minu ametiidentiteeti ja kujunemist 

kutseõpetajaks? 

Tuginedes oma uurimistöö tulemustele selgus, et koostöö mentoriga sujus üldiselt hästi. Sain 

mentorilt nii vaimset kui professionaalsust mõjutavat tuge. Vaimne tugi väljendus tihti 

lohutuses, et ma ennast paremini tunneksin, selles, et mentor on vajadusel olemas ning 

samuti oli ta toeks kui ma ebaõnnestusin. Ma ei osanud õppeaasta alguses alati toime tulla 

õppetöö korraldamisega ja õpilaste tähelepanu hoidmise ja kaasa haaramisega, mis tekitas 

pinget ja frustratsiooni. Seega ebaõnnestumine mõjutas minu mõtlemist, tundeid, 
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motiveeritust ja enesetõhusust (Bondura, 1995), kuigi oluline oli mentori tugi enesetõhususe 

arenguteel. Õppeaasta lõpu poole muutusin sisemiselt kindlamaks ja tulin toime ka 

keerulistemas olukordades ning ei tajunud ebaõnnestumisi enam nii negatiivselt. 

Professionaalne tugi väljendus toetuses õppetöö planeerimisel ja ettevalmistamisel, 

õppetöö läbiviimisel, õppetööks vajalike keskkondade rakendamisel, õpilaste hindamisel ja 

motiveerimisel. Oluline oli ka tunnivaatluste refleksioon ning üldised soovitused ja 

nõuanded. Mentor toetas mind ka koolikeskkonnas hakkama saamises. Sain abi ja toetust 

klassiruumi toimimise, töövahendite kasutamise ja printimise kohta. Seega võin öelda, et 

vajadus mentori järele tekkis tänu muudatustele ja soovidele jõuda kõrgemale 

arengutasemele (Tõnismäe ja Gern, 2008). Samuti kujunes välja suhe, mis oli julgustav, 

tähelepanelik, toetav ning tekitas läbi refleksiooni ka usaldust (Hudson, 2004). Uuringust 

selgub, et puudu jäi mentoriga rohkematest kohtumistest ja kontaktist ning tagasisidest. 

Ühelt poolt soovisin, et mentor minu ettevalmistusi rohkem üle vaataks ja külastaks minu 

tunde. Kuigi teiselt poolt tahtsin tihti ise hakkama saada ja ei soovinud mentorit häirida.  

Vaadates minu arengut sain ma nii uusi kogemusi kui ilmnes ka arenguvajadusi. 

Selgus, et arendamist vajasid nii kõne, eneseväljendusoskus kui ka esinemisoskus. Samuti 

oli probleeme enese arendamisega, sest ma ei osalenud ühelgi koolitusel ega saanud osa 

kvaliteedijuhtimisest. Ritchie ja Genoni (2002) toovad välja, et mentorid aitavad menteel 

luua karjääri soodustavaid funktsioone nagu eeskuju, rolli organisatsioonis ning arendada 

professionaalset identiteeti ja enesearengut. Olen nõus, et mentor toetas mind olles eeskujuks 

ning andis nõu, kuidas arendada professionaalset identiteeti, aga arenguruumi jäi 

enesearengu ning rolli kujundamisel organisatsioonis. Tundsin ennast tihti üksikuna ning 

kool kui organisatsioon ei toetanud mind piisavalt. Mulle tundus, et ma nagu oleksin üks osa 

koolist ja teiselt poolt nagu ei oleks ka. Ma ei teadnud täpselt, mis koolis toimus, mind ei 

kutsutud kooliüritustele, ma ei osalenud mitte ühelgi kooli poolt korraldataval koolitusel, 

mul polnud oma kohta kus olla jne. Mulle tundus, et õpetaja, kes töötab käsunduslepinguga, 

ei kuulu organisatsiooni kui tervikusse. Tundsin, et olen kuidagi teisejärguline. Fullan (2006) 

toob välja, et töökeskkond, mis pakub professionaalseks arenguks soodsaid tingimusi 

meelitab ja hoiab õpetajaid. Olen selle väitega nõus, aga minu puhul see kahjuks ei kehtinud. 

Noored alustavad õpetajad vajavad rohkem aega sisseelamiseks ning kool võiks selleks luua 

paremaid tingimusi. Õppeaasta jooksul sain aru, et olen muutunud rahulikumaks ja klassi 

ees seismine ei tekita enam nii palju ebakindlust ja kahtlusi. Sain osaleda mooduli 

hindamisel läbi distantsi, toetasin mentorit, küsisin õpilastelt kirjalikku tagasisidet ning sain 
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põgusalt teha koostööd ka kolleegidega. Just viimases peitus ka üks arenguvajadusi, kuna 

õppeaasta jooksul kogemus puudus.  

Ettepanekuna koolile kui organisatsioonile toon välja pöörata suuremat tähelepanu 

just käsunduslepinguga ja osalise tööajaga töötavatele kutseõpetajatele, et nad tunneksid 

rohkem ühtekuuluvustunnet. Ebameeldiv kogemus, tõrjutus, üksindus võib algavale 

kutseõpetajale mõjuda laastavalt, kes ei pruugi antud töökohale enam naasta. Seda enam, et 

Eestis on õpetajate puudus ning järelkasvu toetamine on oluline. Samuti võiks kool kasutada 

formaalset mentorlus- või kohanemisprogrammi, et algajad kutseõpetajad saaksid veel 

rohkem tuge ja toetust, mis soodustaks kõrgemat enesetõhusust ning hakkama saamise 

tunnet. Näiteks võiks kool liituda algatusega „Alustavat õpetajat toetav kool“, kus 

tegutsetakse õpetaja arengu teotamisega (OECD, 2019). Kuna Eestis lahkub esimese 

õppeaasta jooksul koolist ligi 30% õpetajatest, on oluline õpetajate toetamine ja abistamise 

uues ametis või sisseelamisel (OECD, 2019). Kuna mitte ametliku mentorlussuhte korral 

erinevate osapoolte töösuhteid ei reguleerita, vaid on vabatahtlikud (Inzel ja Crawford, 

2005), võiks kaaluda ja edaspidiselt mõelda sellele, kuidas rohkem kaasata mentorit alustava 

kutseõpetaja tunni planeerimisel ja tunnivaatluste külastamisse. Näiteks viia sisse süsteem, 

kus mentoril on kohustus või kokkuleppe teatud aja jooksul tunni ettevalmistusi ülevaadata 

ning külastada teatud arv tunde, et parandada algajate kutseõpetajate enesetõhusust. Samuti 

võiks kaasata ka käsunduslepinguga olevaid kutseõpetajaid kooliüritustele ja erinevatele 

koolitustele. Võimalusel luua õpetajale koolis oma koht, kus oleks võimalik teha 

ettevalmistusi tunniks, parandada töid, teha pause või koondada mõtteid.  

Leian, et minu uurimustöö peamiseks piiranguks on osaleja ehk iseenda 

subjektiivsus. Minu uurimuse usaldusväärsust võisid mõjutada minu enda arusaamad, 

vaatenurgad ja eelarvamused. Laherand (2008) toob välja, et subjektiivsuse vähendamiseks 

peavad osaleja ja uuritava teema sisu olema võimalikult läbipaistvad, mida ma ka läbi 

uurimispäeviku ja minu autoetnograafia tegin. Uurimistööd võis piirata ka lühike 

uurimisprotsess ja uurimispäeviku sissekannete vähesus. Pikema uurimisperioodi ja 

rohkemate sissekannete kohta oleksid tulemused kindlasti põhjalikumad. Kindlasti piiras 

minu uurimistööd ka aeg, sest töö ja pere kõrvalt on ennast raskem kehtestada. Usun, et läbi 

uuringu sain ise antud kogemusest õppida ja areneda ning ehk annab see mõtteainet ka 

lugejale. 

Kindlasti tasuks edaspidi uurida rohkem ka teiste algajate käsunduslepinguga 

kutseõpetajate või külalisõpetajate ametiidentiteedi kujunemist, kogemusi ja emotsioone, et 

toetada enesetõhusust, hakkama saamist, kooli sisseelamist ning vähendada õpetajate 
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lahkumist ametist. Ka käsunduslepinguga töötavate kutseõpetajate või külalisõpetajate 

ettepanekud on vajalikud ning asjakohased ja väärivad kasutuselevõttu, seda enam, et 

viimaseid on vähem uuritud.  

Minu autoetnograafia on kirjutatud mõeldes nii iseendale kui ka potentsiaalsetele 

lugejatele, et analüüsida ja tõlgendada oma läbielatut ning anda võimalus lugejale sellest 

midagi õppida, saada uusi ideid või mõtteid, mida tulevikus ise kasutada või vältida. 
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KOKKUVÕTE 

 

Minu uurimistöö eesmärgiks oli selgitada läbi autoetnograafilise uurimuse oma 

ametiidentiteeti kutseõpetajana ja mentori rolli kutseõpetajaks kujunemisel. Töö kirjutamise 

vajadus tekkis kuna alustasin tööd osalise tööajaga ning käsunduslepingu alusel 

kutseõpetajana ning ma ei osalenud ametlikus kohanemisprogrammis. Tekkis idee uurida 

seda just viimasest aspektist lähtuvalt kuna rohkem on uuritud algajate kutseõpetajate 

kujunemist läbi formaalsete kohanemisprogrammide ning uuritud on rohkem teiste 

kogemusi kui räägitud iseendast. 

Uurimistöö teoreetilistes lähtekohtdes andsin ülevaate identiteedi olemusest, 

professionaalsest identiteedist seda mõjutavatest teguritest, kutseõpetaja koostöö ja 

mentorluse olulisusest. Töö alusena kasutasin analüütilist (analytic) autoetnograafiat, mille 

puhul esitatakse lugejale juba koostaja poolt analüüsitud autoetnograafia. Olin ise nii uurija 

kui uuritav ning nähtav oma kirjutatud tekstides. Andmete kogumiseks kasutasin 

refleksioonil põhinevat uurimispäevikut, millest kujunes lugu, mis toob välja minu 

seisukohad, tunded, läbielatu ning koostöö mentoriga, mida kirjeldasin läbi minu 

autoetnograafia. Andmete analüüsimisel kasutasin teoreetilist kodeerimist.  

Peamiste tulemustena selgus, et tänu minu erinevatele rollidele on minu identiteet 

erinevates situatsioonides erinev. Määratlesin ennast ametialaselt nii nagu ma ennast 

õpetajana nägin, kuidas tegutsesin,  mõtestasin oma tööd ning, millised olid minu teadmised 

õppeprotsessist ja õpetamisfilosoofiast. Pidasin kutseõpetajana oluliseks õpikeskkonda, 

õppeprotsessi planeerimist, läbiviimist, tulemuste hindamist ja refleksiooni. Minu jaoks oli 

oluline õpilaste motivatsiooni ja tähelepanu juhtimine ning baasvajaduste nagu seotus, 

kompetentsus ja autonoomia jälgimine. Kogesin nii eduelamusi kui ebakindlust ja kahtlusi. 

Koostöös mentoriga sain nii vaimset kui professionaalsust toetavat abi. Sain uusi kogemusi 

ning ilmnes ka vajaka jäämisi. Tundsin ennast tihti üksikuna, sest kool kui organisatsioon ei 

toetanud mind piisavalt. 

Lugu oli minu enda jaoks ka teraapiline, kuna sain ära rääkida oma nägemuse sellest, 

mida tundsin kogesin ja läbielasin ning sain seetõttu mõista paremini iseennast ja mind 

ümbritsevat. 

Minu autoetnograafia on kirjutatud mõeldes nii iseendale kui ka potentsiaalsetele 

lugejatele, et analüüsida, tõlgendada oma läbielatut, teha järeldusi ning ka lugejatel oleks 

võimalik sellest midagi õppida, kaasa võtta või vältida. 
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LISAD 

LISA 1- Minu autoetnograafia 

 

Kes ma olen ja kust ma tulen? 

 

Olen 38-aastane naine, abielus, tütre ema, õde, lapselaps, üliõpilane ning kutseõpetaja.Olen 

pärit Lõuna- Eestist - täpsemalt Võru linnast. Olen seal elanud suurema osa oma teadlikust 

elust. Meil oli viieliikmeline perekond- ema, isa, mina, vend ja õde. Mina olin pesamuna. 

Lapsepõlv oli päikseline ja rõõmus. Olin õnnelik. Suhted perekonnaga olid ja on siiani head. 

Käisin koolis, laulsin kooris, õppisin viiulit. Tegelesin ka spordiga. Mulle meeldis  väga 

kodus kooli mängida. Eriti jutustada oma nähtamatutele õpilastele just neid ained, mis mulle 

kõige rohkem meeldisid. Näiteks loodusõpetust, bioloogiat või geograafiat. Mulle meeldis 

minu kooli loodusõpetuse õpetaja, tahtsin olla tema moodi. Ta oli tegelikult üsna range, aga 

oskas teemadest omamoodi huvitavalt rääkida ja see pani kuulama. Tegelikult tahtsin juba 

lapsepõlves õpetajaks saada, sellest ka need mängud. Kuigi ma pean ütlema, et ma ei 

arvanud, et ma selle unistuse ka täide viin. Põhikooli lõpus tahtsin kindlasti edasi õppida 

gümnaasiumis, mida ma ka tegin. Õppisin majandusõppe klassis, kuigi olen rohkem 

humanitaar- kui reaalainete inimene. Hiljem kui gümnaasium läbi oli, mõtlesin,  et miks ma 

küll sellise valiku sel ajal tegin? Olen üldiselt selline inimene, kes tehtud otsuseid hiljem 

kahetsema ei kipu. Mõtlen alati, et ju siis oli nii vaja ja ehk oli see millekski just hea. 

Gümnaasiumi aeg oli minu jaoks kuidagi keeruline aeg. Kuidagi kiiresti pidi täiskasvanuks 

saama ja ise otsustama hakkama.  Nii ma siis mõtlesin, mida teha edasi? Kui õppida edasi, 

siis mida täpsemalt ja kus? Kuna elasin linnas, kus ülikooli polnud, otsustasin õppima asuda 

kutsekooli, kus õppisin turismikorraldust. Peale kutsekooli lõppu, tekkis võimalus minna 

Saksamaale tööle. Nimelt töötasin ma lapsehoidjana ja olin seal seal kokku poolteist aastat. 

See kogemus õpetas meeletult iseseisvust ja üksinda hakkama saamist. Olen selle üle väga 

tänulik. Minna väiksest linnast suurde linna ja üksinda. Harjuda võõras keskkonnas, elada 

koos võõraste inimestega, teises kultuuris, suhelda võõraste inimestega võõras keeles- see 

peab ikka eneseületus olema. Tegin seal kohapeal olles ära ka vajalikud keeletestid, et astuda 

ülikooli. Kahjuks või õnneks see nii ei läinud ja naasin Eestisse. Seekord asusin elama 

Tallinnasse, kus peale mitmeid töökoha vahetusi leidsin töö hotellis, mis mulle väga meeldis. 

Meeldis lausa nii, et töötasin seal kokku pikad kaksteist aastat. Selle aja jooksul jõudsin 

omandada bakalaureusekraadi loodusteadustes Eesti Maaülikoolis ning õppima asuda ka 
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Tallinna Ülikoolis kutseõpetaja erialal. Peale esimese ülikooli lõpetamist mõtlesin korduvalt 

õpetajaks õppimise peale, aga miski nagu alati takistas, kuigi hinges tahtsin kohutavalt. Ühel 

päeval avastasin ennast Tallinna Ülikooli kodulehel ja uurisin  kutseõpetajaks õppimise 

kohta. Mul läks väga napilt. Õppima asumise kandideerimiseks oli jäänud vaid veel üks päev 

ja  nii ma kohe pikema mõtlemiseta, avalduse teele saatsin. Läbisin katsed ja siin ma nüüd 

olen. Tänaseks on õppetöö ja praktikad läbitud ning jäänud on veel viimane pingutus ehk 

magistritöö. 

 

 Tööpakkumine 

 

Ülikoolis õppimise ajal oli vaja läbida praktika ning otsustasin selle läbi viia ühes 

kutsekoolis Tallinnas. Juhendajaks oli määratud kena, aktiivne ja alati rõõmsameelne 

juhtivõpetaja. Käisin tema tunde vaatlemas ja olin alati vaimustuses. Ta oli tõeline 

professionaal. Imetlesin teda alati. See kuidas ta õpilastega rääkis, kuidas ta tundi läbi viis 

ja kui enesekindel ta alati oli. Ta oskas õpilased kuulama panna, tunnis on distsipliin ja kõik 

töötasid aktiivselt kaasa. Mõtlesin tihti, et minul on veel nii palju õppida. 

Vaatlesin ühel päeval tema erialatundi ja läksime koos lõunale. Lõunalauas tuli 

jutuks õppetöö koormus ehk ma sain aru, et tal on küllaltki suur koormus ja palju teha. Tema 

juttu kuulates mõtlesin, et pakun abi, kuigi ei lootnud sealt midagi, aga võta näpust. Veidi 

aja möödudes praktikal olles ja vesteldes küsis ta minult, kas oleksin tegelikult ka nõus 

õpetama tulema. Olin tegelikult suhteliselt üllatunud, sest mul puudus igasugune õpetamise 

kogemus. Olemas olid vaid teoreetilised teadmised ning kogemus töömaailmast. Tegelikult 

olin sisimas õnnelik, kuigi kartsin hirmsasti. Lohutasin ennast mõttega, et ju ma nii lootusetu 

pole, kui mind märgati. Nii kujunes sellest välja tööpakkumine, mille ma 2019 a. sügisel 

vastu võtsin. Pidin hakkama õpetama 4.taseme kutseõppe viimase kursuse õpilasi õppekaval 

“ Majutusteenindus“ moodulis “Vastuvõtutöö korraldus”. Minu juhendada jäi kaks rühma- 

üks siis eestikeelse õppekeelega ja teine venekeelse õppekeelega rühm, kuigi õppetööd minu 

moodulis võis läbi viia eesti keeles. Tegemist ei olnud täiskohaga ja ma alustasin tööd 

käsunduslepingu alusel. 

 

Esimene kohtumine tööasjus 

 

Esimeseks kohtumiseks olin eelnevalt tutvunud õpetava mooduliga ja seal käsitlevate 

teemadega. Saabusin kooli ja parasjagu oli vahetund. Olin natuke ärevil, mõtlesin teemadele, 
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millest olime plaaninud rääkima hakata. Kohtumine oli kokku lepitud kell 10.00 ja mentor 

saabus õigel ajal. Ta tervitas mind ja küsis kuidas mul läheb? Olin närvis ja püüdsin oma 

emotsioone varjata. Naeratasin ja vastasin, et tänan küsimast läheb hästi. Ta oli sõbralik ning 

oli näha, et ka ootusärevuses eelseisva kohtumise osas. Asusime kohe asja kallale. Vaatasime 

üle õppetundide mahud, ta tundis huvi, kas saan kõigest aru. Asi oli arusaadav ning 

süvenesime moodulis õpetavatele teemadele. Ta soovitas mul õppematerjalid ise kokku 

panna ning lisamaterjale mulle ei pakkunud. Ta tundis huvi, kas oleksin huvitatud eelmise 

õppeaasta tunnisisude väljavõtetest, millest võiks tundide planeerimisel abi olla. Olin selle 

abi eest tänulik ja võtsin abi vastu. Kuna olin ärevil, ei suutnud ma neisse süveneda. Kodus 

avastasin, et ta andis mulle (nähtavasti kogemata) hoopis mitte vajalikud tunnisisu 

dokumendid, mida ma tegelikult kasutada ei saanud. Kahetsesin, et koheselt asja ei 

süvenenud. Seega oli mul plaanis järgmisel kohtumisel, neid dokumente uuesti küsida.  

Esimestel kohtumistel õpilastega, soovitas ta teha sissejuhatavad tunnid, kus võiksin 

esialgu rääkida enda taustast, tutvuda õpilastega ning rääkida lähemalt sellest, mis ees ootab. 

Kuna kutsekool kasutab Moodle keskkonda, küsis ta minult, kas ma vajaksin abi ka selles 

osas.  Rääkisin, et esimesel aastal ülikoolis õppisin seda keskkonda kasutama, mille üle oli 

tal hea meel. Samal ajal ise mõtlesin, kui tore, et mul on ka juba teatud spetsiifilisi oskusi, 

millega hiilata. Ta lubas, et IT- osakond valmistab ette kursused, kuhu saan hakata sisu 

looma. See saab olema huvitav- mõtlesin ma. 

Ma tegin ettepaneku, et saadan nädal aega ette planeeritavate tundide läbiviimise 

materjalid ning tunnikavad. Ta oli nõus, et vajadusel võin materjalid üle vaatuseks saata, aga 

tunnikavasid ta nõudma ei hakka. Siia juurde rääkis ta oma kogemusest, et ta ei kasuta 

tunnikavasid, vaid paneb kirja teemad, õppemeetodid ja -ülesanded, millest tunni 

läbiviimisel lähtub. Samal ajal soovitas ta mul tõsisemalt tutvuda erinevate 

õppemeetoditega, kuigi tõdes, et nähtavasti olen ma seda kõike juba ülikoolis õppinud, aga 

siiski. “Ole mitmekülgne, ainult kuiva teooriga seda moodulit läbi ei vii”. Need sõnad jäid 

mulle pähe kummitama. Ütlesin, et proovin hakkama saada.  

Tundsin muret vene keelt kõneleva õpperühma pärast, kuna ma ei valda vene keelt 

sellisel tasemel, et õppetööd läbi viia. Ta lohutas mind, et õpilased peavad eesti keeles 

hakkama saama. Neil on kindlasti raske, aga nii õppetöö, -materjalid kui -ülesanded võivad 

olla kõik eesti keeles. See teadmine võttis pingeid maha, kuigi ikkagi on kindlasti 

keerulisem. Ma küsisin tema hinnangut, kuidas see rühm on, kas eesti keelest saadakse hästi 

aru? Ta lisas, et on õpilasi kes oskavad hästi. On neid, kes väga hästi aru ei saa ning üldiselt 

ei ole kursus väga motiveeritud. Peas ringlesid jälle uued mõtted, kuidas planeerida õppetööd 
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nii, et see oleks motiveeriv. Vahele küsis ta ka, kuidas ma kooli ja töö kõrvalt oma aega 

õpetamiseks planeerin. Tegelikult käisin ma samal ajal ka hotellis tööl. Seega oli näha, et ta 

ka natuke muretses, kas olen ikka valmis ja pühendunud. Olin tegelikult planeerinud nii, et 

kui õpetama hakkan, tulen hotelli töölt ära. Nii talle ka vastasin. 

Ta lubas, et tuleb peagi minu tundi külastama, et veenduda, kuidas mul läheb, kuidas 

õpilased ennast tunnevad jne. Ta ütles, et ma võin ise valida, millisesse tundi ma soovin, et 

ta tuleks. Esimesel päeval pean aga ise hakkama saama, sest ta viibib komandeeringus. Ta 

palus tulla nädal enne õpetamist veel kohtuma, et üle vaadata klassiruum, kuidas tehnika 

töötab ning lubas teha ka majatuuri. Ta küsis, kas mul on veel lisaküsimusi, aga selleks 

hetkeks oli mul pea pulki täis ja ega ma midagi tarka küsida ei osanud. Tegelikult 

kokkuvõttes jäi palju asju rääkimata, mida ma koju jõudes ja päeviku sissekannet tehes 

mõtlesin. Miks ma tegelikult nii närvis olin? Ei oska endalegi vastata. Tegelikult polnud 

väga põhjust. Nii ma aga kahjuks tundsin. Avastasin kodus, et õpetavas moodulis on eristav 

hindamine. Järgmine peavalu. Ma pole ju kunagi kellegile hindeid pannud. 

Hindamiskriteeriumite koostamine on veel raskem. See tundus ikka suhteliselt hirmutav. 

Mõtlesin, et miks just see moodul alustavale kutseõpetajale määrati? Lohutasin ennast, et 

ole õnnelik, et üldse võimalus anti, pean ennast lihtsalt kokku võtma ja asjaga hakkama 

saama. Tundsin, et palju tööd on ees ootamas (tunni ettevalmistused, moodle kursuse 

loomine, tunnisisude välja mõtlemised, õppemeetodid, hindamismeetodid, tunnikontrollid, 

kontrolltööd, iseseisvad tööd jne). Selles suhtes on kutseõppe puhul alguses üsna keeruline. 

Esialgu peab kõike nullist alustama. Põhimõtteliselt pole õpikuid ega töövihikuid mida 

õppetöö läbiviimiseks aluseks võtta. Olin ikka vihane ka, et esimesele vestlusele minnes ei 

olnud teinud põhjalikku eeltööd. Mis teha, samal ajal olid kiired ajad- töö ja kool ning 

pereelu. Tegelikult olid tunded kahetised. Ühelt poolt tundsin  rõõmu, et saan varsti seda 

teha, millest olen unistanud ning mida olen õppinud. Teiselt poolt oli ka ärevus ja hirm selle 

ees, mida ei ole veel kogenud. Lõpuks lohutasin ennast, et tegelikult pole asi nii hull saan ju 

temaga veel enne esimest tundi kokku. Kokkuvõttes ta pakkus siiski igakülgset abi, kui tekib 

vajadus või soov. 

 

Kohtumine enne õppetöö algust 

 

Kuna esimeseks kohtumiseks oli kehvasti ettevalmistatud, tegin selleks korraks enda arvates 

palju eeltööd. Tutvusin mooduli rakenduskavaga ja panin paika Coggle keskkonnas tehtud 

visuaalse kursuse ülevaate. Koostasin tegevusplaani ja mõtlesin välja loogilise struktuuri, 



57 
 

kuidas õpetatavad  teemad omavahel kokku sobituda saaksid. Selleks jagasin kursuse neljaks 

teemaks ning lisasin alateemad, mis haakusid. Lisasin plaani ka iseseisvad tööd. Tasapisi 

alustasin ka Moodle kursuse sisu loomisega. Pidin tegema kõike topelt, sest õpetama tuli 

hakata kahte kursust. Tutvusin paari õpikuga, millele rakenduskavas viidati ning koostasin 

õpilastele õppematerjalide ülevaate teemade ja alateemade kaupa koos õpikute 

lehekülgedega. Kuna eelnevalt olin saanud info, et tunnikava pole vaja koostada, tegin 

esimeste tundide kohta ülevaate, mida ja kuidas ma täpselt teen. Tegelikult olin natuke mures 

ka, sest olin ettevalmistamised jälle viimasele minutile jätnud. Töö ja kooli kõrvalt on raske 

sundida ennast keskenduma. Kõige suurem mure muidugi oli see, mida mentor minu 

ettevalmistusest arvab. Kuidagi piinlik oleks kui ma ei saaks hakkama või ta ei ole rahul 

sellega, mida ma olen mõelnud ja ette valmistanud. 

Igal juhul saabusin kooli ja mentor andis teada, et hilineb. Ootasin tema kabineti ukse 

taga ja vaatasin, mis koolimajas toimub. Kõrval klassis oli peagi tund algamas. Kuulsin 

õpilasi rääkimas, et peavad täna kodutöid esitlema ja see pole väga meeldiv. Mõned olid 

lausa pabinas. Tund oli juba alanud, aga hilinejaid tundus palju olevat, mõnel oli aega isegi 

telefoniga veel rääkida. Mõtlesin, et kas tõesti nii ongi, on see lubatud? Mõtlesin enda 

kutsekoolis õppimise peale ja sellist voorimist ei mäleta. Kui tund hakkas läksime ikka kohe 

klassiruumi. See näitab ka austust õpetaja  ja teiste õpilaste suhtes. Igal juhul lõpuks mentor 

saabus. Samal ajal ilmus kuskilt välja ka veel üks teine õpetaja, kes soovis samuti mentoriga 

rääkida. Kuna neil oli plaanis minna välismaale kutse võistlustele, oli neil asjaga kiire ja ma 

olin nõus veel ootama. Lõpuks mentor saabus ja vabandas ning saime asja kallale asuda. 

Alustasin ise vestlust ja tahtsin kangesti näidata, mida olin ette valmistanud. Ta oli 

meeldivalt üllatunud. Ta nentis, et olevat kohe näha, et tulen ülikoolist, sest olen 

metoodiliselt kõike planeerinud, töömaailmast tulnud praktikud nii metoodilised ei pidanud 

olema. Tundsin ennast hästi, sest olin saanud positiivse tagasiside. Seekord olin kodus ette 

valmistanud ka palju lisaküsimusi. Mõtlesin küsimuste koostamisel reaalset selle peale, mida 

mul vaja läheb, mis võib ette tulla, millega võin kokku puutuda jne. Hakkasin küsimustega 

pihta. Mõned näited päevikust: 

Küsisin Moodle keskkonnas sisu loomise kohta ehk, kas kogu kursus peab enne 

tundide algust valmis olema või lisada materjale ka jooksvalt. Siinkohal sain vastuseks, et 

õppematerjale ja slaide võib lisada nii kompaktselt kui jooksvalt. Samuti võib materjale 

ülesse riputada juba varem, sest võimalus on neid ka õpilaste eest esialgu peita. 

Küsisin ka hindamise ja hinnete välja panemise kohta, kus oluliseks sai see, et on 

vajalik õpilasi teavitada, kuidas toimub hindamine, millised on hindamiskriteeriumid ja 
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tööde esitamise tähtajad. Koolis on küll hindamisnädalad, aga see ei puuduta minu kursuseid. 

Hinded pannakse välja kui kursus on läbi. Soovitus siinkohal oli mitte tööde hindamist ja 

kontrolltöid jätta viimaseks tunniks, sest siis võiks hinded juba välja panna.  Viimane tund 

võiks jääda ka kokkuvõtete, järelvastamiste ja võlgade likvideerimiseks. Minu jaoks uus 

teadmine oli ka see, et kuigi kursustel on eristav hindamine ei pea jooksev hindamine alati 

eristav olema. Vahehindamine võib olla ka mitte eristav ehk kui teadmiste kontrolli on raske 

üles ehitada eristavaks võib see olla ka mitte eristav. 

Küsisin ka tunniplaani kohta. Teadsin, et tunniplaane koostatakse nädal aega ette, 

aga mõtlesin, et ehk on juba teada ka kus ja mis kell tunnid algavad. Selle peale asus ta seda 

kohe uurima ning tutvustas mulle ka keskkonda, kus seda mugav on ise järele vaadata. 

Uurisin ka ÕIS-i sissepääsu kohta, sest teadsin, et pean hakkama tegema tunni sissekandeid. 

Kahjuks mulle kasutajat tehtud veel polnud ning ta lubas sellega tegeleda. Tema hinnangul 

võis sinna sissekandeid teha ka natuke hiljem.  

Uurisin õpilaste nimekirjade kohta. Kuna mul sissepääsud süsteemidesse puudusid 

ei olnud mul võimalik seda infot kuskilt hankida. Siinkohal printis ta mulle nimekirjad välja 

ja saatis ka meilile.Põletav küsimus minu jaoks oli ka materjalide välja printimise võimalus. 

Sain vastuseks, et seda on võimalus teha raamatukogus. Mõtlesin, et huvitav, kas õpetajate 

toas ei oleks seda võimalik teha? Kuna üheks õpetavaks teemaks oli ka arveldamine, uurisin 

arvutiklassi ja hotelli tarkvara ehk Fidelio programmi kasutamise võimalusi. Sellest pidime 

aga rääkima hiljem, kuna esimesel õppeperioodil, seda vajadust polnud. 

Töövahendite kohta sain info, et enamus vajalikke vahendeid asub hotelliklassis ning 

vajadusel saab neid alati raamatukogust juurde küsida. Küsisin ka WIFI parooli, sest plaanis 

oli kasutada isiklikku arvutit. Kui küsimuste ring oli läbi saanud alustasime väikse 

ringkäiguga. Liikusime hotelliklassi. Olin tegelikult klassiga juba tuttav. Olin seal käinud 

praktika ajal tunde vaatlemas. Ta näitas kuidas kõik toimib, kuidas saan tuled põlema 

(muideks käisid nipiga nii uskumatu kui see ka pole), kuidas projektor töötab, kus on 

materjalid mida võib vaja minna jne. Praktilisteks tundideks oli klassis tegelikult palju 

hotellides kasutusel olevaid  materjale. Näiteks erinevad näiteid vautšeritest, voldikutest, 

hotellitoa võtme taskutest, toa- ja linnakaartidest jne. Klassis oli eraldi ka vastuvõtulett ja 

väike näide hotellitoast. Seal õpetatakse nähtavasti pesu vahetama ja voodeid üles seadma. 

Ta rääkis ka klassiruumis olevate laudade ja toolide paigutusest, mille kohta oli õpetaja laual 

isegi plaan. Need ei olnud klassiruumi stiilis, vaid grupeeritud neljasteks laudkondadeks. Nii 

oli tema arvates mugavam läbi viia grupitöid ning arutelusid.  
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Käisime ära ka raamatukogus, kus ta mind tutvustas ning näitas kuidas toimub 

printimine, kui see peaks vajalikuks saama. Käisime ka administraatori  juures, kus majja 

saabuvad õpetajad klassiruumi võtmeid saavad küsida. 

Igal juhul oli mentor väga positiivselt minu ettevalmistuste suhtes meelestatud. Nii 

tundus mulle vähemalt. Ta kiitis mind, et olen suure eeltöö ära teinud. Ta andis mulle ka 

kontaktid, kellega saan murede või probleemide korral ühendust võtta või kellega saan 

vajadusel rääkida tunniplaanist või haiguslehest. IT-alase abi puhul saan alati abi küsida ka 

jooksvalt, näiteks kas või õppetunni ajal. Ta soovis mulle edu ja ütles, et paberi peal ehk 

teoreetiliselt on küll kõik väga hästi ettevalmistatud ning minu küsimused olid tema arvates 

kõik põhjendatud.  Ta jäi lootma, et sama kehtib ka praktikas. Nii oligi kohtumine tegelikult 

lõppenud. Kui sealt lahkusin  ja koju kõndima hakkasin oli esialgne rahutus ja ärevus 

kadunud. Olin saanud kinnitust, et kõik see, mis ma olin teinud on hästi tehtud ja ma olen 

asjadest õigesti aru saanud. Mul oli hea tuju ning rõõmus meel. Jäin esimese tunni ootusesse. 

 

Esimese tunni ettevalmistus  

 

Hakkasin koostama slaide vastavalt  oma esimesele tunnile ja teemale, jube kaua aega läks. 

Muutsin ja parandasin, lugesin läbi, kirjutasin juurde, kustutasin ja lisasin juurde-tahtsin, et 

oleks ideaalne. Mõtlesin, mis küsimusi võib õpilastel  tekkida, ega pole trükivigu, kas kõik 

on loetav ja arusaadav. Panin tööle lausa stopperi, et testida kaua võtab aega slaidide 

ettekandmine. Naljakas oli see, et teksti ja teemad kirjutasin slaididele ette, aga iga kord 

esitlesin seda erinevalt oma sõnadega ning aega kulus erinevalt. Mõtlesin, et pole hullu 

midagi, olen ülikoolis pidanud palju ettekandeid tegema. Tuleb jääda rahulikuks ja küll kõik 

välja tuleb. Vaatasin üle ka Moodle keskkonnas oleva info. Tegin veelkord muudatusi. Ma 

ei jäägi vist millegagi rahule. Mõtlesin, et kaua ma neid muudatusi teen? Nähtavasti olin 

hakanud üle mõtlema ja reageerima.  

Mõtlesin natuke tutvuda ka õpikeskkonnaga. Seega võtsin lahti kooli kodulehekülje 

ja proovisin tutvuda infoga, mis seal kirjas on. Kodulehekülg oli päris kirju ja infot palju. 

Tegin endale kokkuvõtte. Mis ma siis teada sain? 

Koolil on pikk ajalugu ulatudes aastasse 1946 ning kool on asunud erinevatel 

aadressidel ning kokku on liidetud mitmeid koole. Kooli juhib direktor, kollegiaalsse 

otsustuskoguna tegutseb nõukogu ning nõunike kogu sidustab kooli ja ühiskonda. Toimib 

ka õpilasesindus. Õpilaskond jääb 1000- 1100 õpilase piiridesse. 
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Õppetööd kavandatakse akadeemilise kalendri alusel, mille alusel on määratakse 

õppeaasta õppeperioodid, nende ajaline jaotus, koolivaheajad ja muud asjakohased 

sündmused. Õppeaasta algab reeglina 1. septembril ja lõpeb 31. augustil, siiski toimub teatud 

erialade puhul ka talvine vastuvõtt. 

Koolis on võimalik õppida kutsekeskharidusõppes, kutseõppes keskhariduse kui ka 

põhihariduse baasil või põhihariduse nõudeta kutseõppes. Õppevormina on kasutusel nii 

koolipõhine kui töökohapõhine õpe. Kutseõppe tasemeõppe õppekeeleks on eesti, vene ja 

inglise keelne õpe. 

Õppida saab erinevatel kaubandus, majutus- ja iluteenindus, pagar- kondiitri, 

teenindamise ja toitlustamise erialadel. Õppe läbiviimise aluseks on õppekavad ja moodulite 

rakenduskavad ning õppeaasta on jagatud neljaks perioodiks, milles igaühes on kümme 

nädalat. Iga perioodi lõpus ehk igal kümnendal nädal toimub hindamisnädal, kus tehakse 

kokkuvõtvaid (mooduli)hindamisi, praktikate kaitsmisi, toimuvad kooli suurüritused ja 

vajadusel järelevastamised. Mooduli rakenduskavade uuendamine toimub iga õppeaasta 

lõpul, uueks õppeaastaks. Uuendamisel arvestatakse õppijate/tööandjate/pedagoogide 

tagasisidet ning mooduli hindamisel ja kutseeksamil saavutatud tulemusi. 

Õppetöö toimub koolipõhises vormis viiel päeval nädalas, töökohapõhises rühmades 

vastavalt õppegraafikule. Kõikidel erialadel on ettenähtud teoreetilised tunnid, praktilised 

tunnid ja praktika; kodutöödeks on õppekavas ettenähtud iseseisva töö tunnid. Tunniplaan 

reguleerib õppetööd nädala kaupa ning õppetunni arvestuslikuks kestuseks on 45 minutit 

ning need toimuvad paaris tundidena. 

Hindamisel järgitakse nii kujundavat kui kokkuvõtvat hindamist. Praktika toimub 

võimalusel tulevases töökohas või õpilase poolt valitud praktikakohas, tingimusel, et 

praktikohas on võimalik täita praktikale seatud eesmärke. Kooli lõpetamiseks peavad kõik 

moodulid ning praktika olema hinnatud positiivselt. Võimalik on vahetada kursust või seda 

korrata. Õpilasel on kohustus õppeperioodi võlgnevused likvideerida järgmise 4 nädala 

jooksul alates perioodi lõpu kuupäevast. Võimalik on viibida akadeemilisel puhkusel, toimib 

VÕTA süsteem, samuti toimivad tugiteenused ja tugimeetmed nagu erivajadustega õppijad, 

individuaalne õppekava või õppegraafika. 

Põhiväärtusteks on professionaalsus, usalduväärsus, kaasaegsus ja kvaliteet. Kool 

näeb tulevikku vaadates tööandjatele parimaks partneriks teeninduse- kaubanduse 

valdkonnas, mis on ühtlasi ka kooli missiooniks. 

Vastavalt sisekorraeeskirjale on olemas tugev distsipliini tunnetus ehk õpilane on 

kohustatud täitma kokkulepitud reegleid. Vastutus toimib nii õppimise ees kui ka kooli ees. 
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Samas on tähtis ka õpilaste tunnustamine, õpilas projektides osalemine, ambitsioonid ja 

heaolu. Õpilasi tunnustatakse ka kooli kiituse näol või kutsemeistrivõistlustel eduka 

esinemise puhul. 

Kool osaleb erinevates projektides nagu Erasmus +, PRÕM ning kogemusi jagatakse 

ka rahvusvaheliselt. Osaletakse kutsekoolide ühenduses „ Meistrite Gild“, propageeritakse 

läbi koostööpartnerite vastutustundlikku trabimist, tervislikku töökohta, õpetajaid kui homse 

tuleviku loojaid ning erinevaid ettevõtlusprogramme.Koolis on olemas õpilastele erinevad 

toetused nagu sõidu-, toidu- või õppetoetus, toimuvad erinevad üritused: laadad spordinädal, 

ettevõtlusnädal, tähistatakse erinevaid tähtpäevi ning tehakse iga aastast tuleohutusega 

seotud koolitusi. Koolil on oma õpperestoran, õppe- catering ja õpilaskodu. Sain palju uut ja 

huvitavat infot, mida pidasin vajalikuks teada enne õpetama asumist. 

Esimesele tunnile eelneval õhtul, panin kodus järgnevaks päevaks kõik valmis. 

Printisin välja õpilaste nimekirja, ettevalmistatud tunnikava, vaatasin veelkord üle materjalid 

ning närveerisin ka. Tegelikult olen ma oma loomult üsna pabistaja tüüp. Alati mõtlen ja 

kalkuleerin ette. Üritasin aduda, et kõik on ette planeeritud ja valmis, mis siin ikka 

muretseda. 

 

Esimene koolipäev 

 

Tunniplaanis oli kaks 90 minutilist eriala tundi. Esimene tund vene keelt kõneleva rühmaga 

ja teine tund eesti keelt kõneleva rühmaga. Olin ootusärevuses. Tahtsin, et tund juba pihta 

hakkaks ja ma kõigele nii palju ei mõtleks. Tegelikult ma ei pabistanud, aga peas oli 

tuhandeid mõtteid sellest, kuidas ma tundi alustan, mida ma räägin jne. Tund võiks juba 

alata! 

Planeerisin nii, et jõudsin kohale 15 minutit enne tunni algust. Koolimaja sisenedes 

kõik laabus, sain kätte klassi võtme ja läksin klassi. Tegin akna lahti, et klassi tuulutada, 

panin tuled põlema, seadsin arvuti valmis. Kõik töötas. Projektor töötas, wifi parool oli õige, 

seadsin asjad valmis, panin projektorile sissejuhatava slaidi ja jäin õpilasi ootama. Endalegi 

üllatavalt olin väga rahulik, kuigi tahtsin juba pihta hakata. Kell oli saanud 8.15 kõlas 

koolikell, tund algas, aga klassis ei olnud ühtegi õpilast. Nimekirjas oli neliteist õpilast ja 

mitte ühtegi hingelist ei olnud kohal.  Korraks torkas pähe mõte, et äkki keegi ei tulegi. 

Tahtsin minna vaatama, et äkki on mõni klassist väljas ukse taga ootamas, aga siis hakkasid 

õpilased ka klassi jõudma. Kokku tuli tundi seitse õpilast osad hilinesid vähem ja osad 

rohkem. Siinkohal jõudsin mõelda seda, mida olen eelnevalt ka maininud- see tundub siin 
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olevat normaalsus, et jõutakse siis kui jõutakse. Ei näidanud välja pahameelt. Või kas oleksin 

pidanud? Ei suutnud kohapeal otsustada. Jäin neutraalseks. Olin paindlik. Ei tahtnud 

esimesel tunnil kohe kurjustavana õpilastele meelde jääda.Kuni õpilased klassi tulid, jõudsin 

ka mõelda, kuidas nad mind vastu võtavad ning kui motiveeritud nad tunnis osalemise suhtes 

on. Lohutasin ennast, et eks näis. 

Alustasin tundi sissejuhatusega. Rääkisin tunni eesmärgist ja sellest, mis plaanis. 

Enesetutvustus läks tegelikult kiiremini kui planeerinud olin. Õpilastel väga lisaküsimusi ei 

olnud. Õpilastega tutvumiseks, palusin neil teha nimesildid. Olin kaasa võtnud paberid, 

klassis olid olemas kirjutusvahendid ning õpilased asusid nimesilte tegema. Kui 

nimesildid  olid valmis, palusin neil ennast tutvustama hakata. Mõned õpilased olid 

jutukamad kui teised. Mõned ei tahtnud üldse väga endast rääkida. Paljud ei olnud oma 

erialaga rahul. Pidid pingutama ainult sellepärast, et on viimane õppeaasta ja kool saaks 

läbitud. Erialaselt tööle hakata ei olnud enamusel plaanis. Osadel olid üldse teised huvid, 

mis ei läinud õpitava erialaga kokku. Tegelikult oli näha, et nad ei olnud väga motiveeritud. 

Tundus, et nad ise ka ei teadnud, miks see nii olla võib.  

Edasi läksin kursuse tutvustamise juurde. Palusin kõigil end Moodle kursusele 

registreeruda. Andsin täpsed juhised, kust see kursus leida, mis on kursuse registreerimise 

võti jne. Tutvustasin kursust ehk, mis teemadega hakkame kokku puutuma, mis plaanis on, 

mis õppematerjalid meil jne. Kuna õpilasi klassi lisandus jooksvalt, pidin mõned asjad uuesti 

üle rääkima. Tundus nagu oleksin katki läinud magnetofon, kes alustab ja lõpetab sama 

jutuga. Rääkisin ka hindamisest ja iseseisvatest töödest. Viimastest lubasin rääkida ka 

jooksvalt täpsemalt. Iseendalegi nähtamatult oli eelneva peale kulunud 45 minutit. Seega 

pidin alustama ka tunni eesmärgi läbiviimisega, mida ma ka tegin. Kasutasin nii tahvlit kui 

projektorit ning liikusin klassis ringi. Kuna tegemist oli suhteliselt kuiva teooriaga, püüdsin 

vahele tuua võimalikult palju näiteid oma kogemusest hotelli vastuvõtus töötamisest. 

Küsisin pidevalt, kas kõik on arusaadav ja kas on tekkinud küsimusi. Õpilased olid 

sõbralikud ja tundus, et töötasid kaasa. Küsiti ka täpsustavaid küsimusi ning osad kasutasid 

ka konspekti, kuigi seda nõuet ei olnud. Korraks pidin tegema ka kõvemat häält, sest mõnel 

oli tähelepanu hajunud. Minule tundus, et klassis oli kokkuvõtteks positiivne meeleolu. Enne 

tunni lõppu tegin kokkuvõtte ja palusin igal õpilasel tuua välja mõned märksõnad, mida ta 

tunnist kaasa võtab. Õpilased ei olnud väga jutukad, oli näha, et mõned olid paremini ja 

mõned halvemini kuulanud või kartsid nad ennast keeleliselt väljendada. Tunni lõppedes 

küsisin veel õpilastelt, mis nad tunnist arvasid ja kuidas neile meeldis. Tuli vastuseid, et oli 
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huvitav. Esimene kohtumine oli läbi saanud ja  kergem oli olla. Mõtlesin, et tegelikult läks 

hästi. 

Esimese rühmaga oli tund läbi saanud , aega oli 15 minutit ennem kui uus loeng pihta 

hakkas. Tegin akna lahti, tegin tahvli puhtaks, sõin natuke ja uued õpilased jõudsid klaasi 

juba varem. Panin sissejuhatava slaidi juba ette, tervitasin õpilasi. Tund algas ja kohale tuli 

kaheksa õpilast üheksast. Hea tulemus! Alustasin samade proseduuride läbiviimist nagu 

eelmise rühamaga. Enesetutvustus läks tegelikult veel kiiremini kui eelmise grupiga. 

Lisaküsimusi küsiti rohkem. Kuna tegemist oli eestikeelse rühmaga, siis oli see arusaadav 

ehk keelebarjääri polnud ja julgust oli rohkem. Küsiti, kus ma varem töötasin, miks ma 

lahkusin, miks ma just selle eriala valisin jne. Motiveeritus oli ka siin rühmas madal. Kuulsin 

mitmel korral sõnu väsinud, tahaks magada, õppida on palju jne. Tundus, et õppekoormus 

on suur, mis tekitab eelnevad tunded. Tundus, et õpilased siin rühmas olid rohkem 

eneseteadlikumad. Nimelt kerkis ülesse diskussioon ühe iseseisva töö osas, milleks oli 

referaat. Kuidagi väga negatiivsed oldi selle töövormi osas. Mõtlesin, et see pole kivisse 

raiutud ja saan anda õpilastele ka autonoomiat. Tegelikult ei teadnud nad ise ka milline töö 

esitamise vorm neile sobiks. Lubasin selle peale mõelda ja järgmistel kordadel seda arutada. 

Antud rühmaga möödus tund kiiremini. Nii mulle vähemalt tundus. Tutvustuste ja 

sissejuhatuse peale kulus kusagil pool tundi. Seega jäi veel 60 minutit tundi. Tunni 

läbiviimine kordus ehk jätkasin nii nagu olin planeerinud ja hommikul juba korra läbi teinud. 

Erinevus eelmise rühmaga oli see, et küsiti rohkem lisaküsimusi ning kohati isegi avaldati 

arvamust. Ka siin rühmas olid õpilased sõbralikud ja tundus, et töötati kaasa. Kokkuvõttes 

panin tähele, et tund läks libedamalt ja vabamalt aga eks peaproov hommikul oli juba ka läbi 

viidud. Tunni lõppedes tundsin järjekordset kergendust. Mõtlesin, et oleksin tahtnud, et 

mentor oleks ka tundi jälginud ja oma arvamuse sekka öelnud. Enda arvates läks mul hästi, 

aga see võib olla ju ainult ka minu enda subjektiivne arvamus. Kuigi jah, kui mõtlen sellele, 

mida õpilased ütlesid, siis tegelikult oldi tunniga ju rahul. 

 

Emotsioonid ja tunded 

 

Olin juba mitmeid tunde õpetanud, aga mentoriga kokkupuudet veel polnud. Tundsin sellest 

tegelikult puudust. Oleksin väga tahtnud oma kogemust kellegagi  jagada. Mõtisklesin läbi 

viidud tundidele omaette ning tunnetes oli ebakindlust, kuigi üritasin olla positiivne. Mulle 

meeldis see, et kõik toimis ja ettevalmistused pidasid paika. Sain hakkama tundide 

läbiviimisel  ajaliselt ning ka tehniliselt kõik toimis. Igal tunnil oli eesmärk ja tulemus. 
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Tunnid  oli väga personaalsed, sest õppetööst võttis tundides tavaliselt osa alla kümne 

õpilase. Suhtlus minu ja õpilaste vahel oli väga vahetu, ma kõndisin ringi ja seisin õpilaste 

kõrval ning arutasime teemasid. Üritasin anda kõigile tähelepanu, kuigi see oli raskendatud 

ka seetõttu, et õpilaste nimed ei tahtnud meelde jääda. Püüdsin enda arvates õpilaste 

motivatsiooni toetada nii väliselt kui sisemiselt. Ehk andsin  juhiseid, kuidas näen meie 

kursust, mis on plaanis ja vastavalt sellele viisin läbi ka tunnid. Lõin õpilastele võimaluse 

initsiatiivi näidata. Küsisin küsimusi ja lubasin aktiivselt kaasa rääkida kui vajadus tekib. 

Kindlasti oli klassiruumis õpilasi, kes ei olnud piisavalt motiveeritud, aga minu eesmärk oli 

välja tuua nii tundide kui ka teemade eesmärgid ja olulisus, et motiveeritust tõsta. Üritasin 

seletada, miks me midagi teeme ja milleks see vajalik on.  On ju nii, et tunnis aktiivne 

osalemine, kaasa töötamine, kuulamine, pingutus annab õpilastele hakkama saamise tunnet 

ja motiveerib alateadlikult. Usun,et omavahelised suhted olid head. Arvestasin õpilaste 

märkustega ehk kui oli midagi arusaamatut, siis selgitasin ja parandasin. Usun, et tundides 

oli nii autonoomiat kui ka kontrollivaid jooni. Autonoomia väljendus minu poolses kiituses, 

soovitustes abivajajatele, ning õpilaste huvis ja aktiivses osaluses. Kontrolliv pool väljendus 

ehk sellest, et vähem oli neil ise mõelda ja probleeme lahendada. Kindlasti oleks võinud 

rohkem olla autonoomia toetamist. Rohkem huumorit ja näiteid elust. Kuigi kasutasin näited 

oma töökogemusest, mis aitavad seoseid luua reaalse töömaailmaga kuhu nad peagi lähevad. 

Loodan, et sellest oli abi. Täheldasin kahe rühma vahel siiski mõningaid erinevusi, kuigi 

teemad ja läbiviimise protsess olid samad. Vene keelt kõnelevale rühmale pidi rohkem üle 

rääkima ja selgitama. Tundus, et nad ei saanud väga hästi teatud mõistetest ja terminitest 

aru. Liigne seletamine ja põhjendamine oli kurnav. Tundsin tihti, et õpilased ja ei ole 

motiveeritud ja tunnis läbiviidu on nende jaoks igav. Ehk siis madal motiveeritus, vähene 

autonoomia- loodan, et vähemalt juurdekasvu toetav. Mis ma küll teen? On see kõik, mida 

ma teen ikka arendav? 

Toimus varasemalt õpitu meenutamine ja võrdlemine ning hindamine uute 

teadmistega- toimis pidev uue ja olemasoleva materjali seostamine. See oli oluline, et 

õpilased mõistaksid, et eelteadmised on olulised uute teadmiste mõistmisel ja seostamisel 

uutes kontekstides. Pidev kordamine ja meenutamine ja seostamine nn. üleõppimine on 

mälujälgede kinnitamiseks ja unustamise takistamiseks kasulik. See soodustab tugevamate 

mälujälgede loomist ja info pikaajalisse mällu salvestamist. Meeldejätmise ja info 

kättesaadavuse tõhususe määravad nende tugevus ja võimekus. Toetasin õpilaste jaoks 

arusaama, et õppimisprotsessis on loomulik eksida ja vigu teha või mitte täielikult vastuseid 

anda.  Õpilane peab tundma ennast turvaliselt. Vead ja eksimused on loomulik õppimise osa. 
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Nende kogemuste kaudu õpilased mõistavadki õpitu olulisust. Lootsin suunavate küsimuste 

abil jõuda varem loodud mälu jälgedeni: Nt. „Oleme rääkinud eelnevates tundides, Või 

näiteks kiituse puhul „ sul on väga hea mälu“, „tubli“, õige jne. Olin seda ülikoolis õppinud 

ja pidasin vajalikuks. Arvan muidugi,et tunnustamist ja positiivsust võib alati rohkem olla 

ja  seda pole kunagi piisavalt. Jõudsin järeldusele, et tunnid olid struktureeritud ja 

eesmärgistatud ja jõudsime lahendusteni. Toimis ka kokkuvõte ja tagasiside. Õhku jäi 

motiveerituse tõstmine. Ehk õpilased ongi vahel vähem motiveeritud. Kuidas õpilasi rohkem 

motiveerida? Pean lugema lisaks vastavat kirjandust, et ennast arendada. Pean kindlasti 

mentoriga kohtuma, et asja arutada. 

Tundsin ennast tegelikult natuke tõrjutuna, kuna tundide vahepeal ei olnud kuskil 

olla. Ma ei tundnud kedagi ning tihti tundsin üksindust. Olin varem harjunud töötama suures 

kollektiivis, kus kolleegide toetus oli minu jaoks olulisel kohal. 

 

Vestlus mentoriga 

 

Kuna kokkupuudet mentoriga peale esimeste tundide läbiviimist veel polnud. Otsustasin 

talle meili teel kirjutada. Tegemata olid ka tundide sissekanded ja hakkasin muretsema. 

Leppisime kokku kohtumise, et saaksime tekkinud küsimusi arutada. Kokku saades tundis 

ta huvi, kuidas mul läheb, kuidas tunnid on möödunud, milline on mu meeleolu ja kuidas 

on  õpilastega läbisaamine. Kas mul on piisavalt materjale või vajan ma mingisugust abi. 

Seletasin talle oma emotsioone ja tundeid, mida eelnevalt ka kirjeldasin. Rääkisime just 

motiveerimisest. Tema arvates oli lahenduseks erinevate õppemeetodite kasutuselevõtt. 

Rääkisin, et olen kasutanud loengu vormi, teinud rühmatöid, arutelusid, vaadanud videosid 

ja lahendanud erinevaid ülesandeid. Ta lohutas ja palus mitte meelt heita, palju tuleb ka 

kogemusega juurde. Kuskilt peab alustama ja järgnevatel aastatel pidi olukord lihtsamaks ja 

loogilisemaks kujunema. Loogiliselt võttes on tal ju õigus, aga tahaksin kohe arukas ja 

huvitav välja paista.    

Leppisime kokku ka tunnivaatluste ajad ehk avaldasin soovi, et ta minu õppetunde 

jälgima tuleks. Peale seda saaksime arutada minu oskusi ja arenguvõimalusi.Kuna ma 

polnud veel ÕIS-i sissepääsu saanud, andis ta mulle paroolid ja näitas, kuidas seal toimetada. 

Tundus lihtne ja midagi keerulist polnud. Ta ütles, et võin iga kord ühendust võtta  kui tekib 

probleeme või küsimusi. Tegime koos esimese sissekande.Kuna kohtusime peale minu 

tundide läbiviimist, märkas ta klassis tahvlil ühte ülesannet,mida olin tunnis õpilastega läbi 

viinud. Tegemist oli klientide segmenteerimise ülesandega majutusettevõttes. Ta väga kiitis 
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mind selles osas ja küsis, kas ma mõtlesin selle ise välja?  Jah, olin ülesande ise algusest 

lõpuni välja mõelnud. Klientide segmenteerimine võib õpilastele tunduda keeruline. 

Sellepärast koostasin tekstülesanded, et seda protsessi loogilisemalt ja praktiliselt läbi viia. 

Ta oli sellest ülesandest lausa niivõrd lummatud, et lubas seda tulevikus ka ise kasutada, kui 

vajadus peaks tekkima. Õnnestus! Päev muutus kohe palju paremaks. 

 

Ebaõnnestunud tunnivaatlus 

 

Tunni ettevalmistusel kodus, olin ma läinud suhteliselt närvi kuna mentor pidi tulema tundi 

vaatlema. Ma olin nii närvis ja ei suutnud ülesande püstitust ehk õpijuhist välja mõelda. 

Tegin natuke ja jälle muutsin, tegin ja muutsin. Olin enda peale vihane. Kuidas seda 

sõnastada, kuidas püstitada ülesande punktid jne. Ühesõnaga sain lõpuks juhendi valmis, aga 

see oli mitu lehekülge pikk. Mõtlesin, et ülesanne ongi mahukas. Pole lihtsaid lahendusi. 

Äkki ikka ei sobi? Äkki ei ole arusaadav? Mõtlesin just venekeelse rühma peale. Nad ei saa 

väga hästi eesti keelest aru ja seetõttu tahtsin juhendi teha lihtsaks ja arusaadavaks. Lõpuks 

sain valmis ja mõtlesin, et tuleb, mis tuleb? Ma olen ikka imelik küll, ühelt poolt tahtsin, et 

minu tundi vaadeldaks ja teiselt poolt tekitas see lisastressi. Igal juhul oli kätte jõudnud 

tunnivaatluse päev. Tunni teemaks oli kliendile hinnapakkumise koostamine. Alustasin 

tundi nagu ikka sissejuhatuse ja eesmärgi püstitamisega. Selgitasin teooriat ja asusime 

praktilise ülesande lahendamiseni. Selgus, aga kurb tõsiasi, et õpilaste jaoks oli ülesanne 

liiga keeruline. Miks ma küll nii keerulise ülesande vene keelt kõnelevale rühmale välja 

mõtlesin? Olin endast väljas ja pidin kiiresti kohapeal ümber orienteeruma ja midagi lihtsat 

välja mõtlema. Palusin õpilastelt korraks aega ülesande lihtsustamiseks. Õnneks tuli appi ka 

mentor, kes oli antud klassi rühmajuhendaja. Ta palus tähelepanu ja rääkis samal ajal 

muudest protseduurilistest teemadest, mis neil niikuinii oli vaja arutada. Kuigi jah, mitte 

minu tunni ajal. Tegin ülesande ümber. Hakkasin ülesande sisu klassile tutvustama ning 

mentor sai samal ajal parandatud ülesande lehed välja printida. Tundsin meeletut piinlikkust. 

Kohutav läbikukkumine! 

Tunni lõppedes arutasime mentoriga tekkinud olukorra üle. Ta nentis, et selliseid asju 

võib ette tulla, eriti kui kogemusi on vähe. Tema arvates on sellistes sitautsioonides oluline 

rahulikuks jäämine ja operatiivselt uue asja leiutamine. Kuigi jah, igaühel ei pruugi see 

õnnestuda. Ma täpselt ei teagi, kas sain sellega hakkama. Ma ei tea, mida õpilased võisid 

arvata. Jõudsin järeldusele, et tunni ettevalmistus võib lihtsalt ka ebaõnnestuda. Siinkohal 

on oluline arvestada ka õpilaste tasemega ning lõplik saavutus toimub ikka klassis, kohapeal 
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olles. Kui kogemust vähe, pole varem antud teemasid õpetanud on ebaõnnestumised kerged 

tulema. Igal juhul oli mentor vähemalt toetav  ja mainis, et ei maksa pead norgu lasta, ka 

õpetajad eksivad ja õpilased tavaliselt ei pane seda pahaks. Mõtlesin, et hea toetav sõna on 

heaks lohutuseks kui oled midagi kohutavat kokku keeranud.  

 

Korda läinud tunnivaatlus 

 

Täna oli jälle tähtis päev, sest mentor saabus tundi vaatlema. Saabusin klassi kohale 15 

minutit varem nagu tavaliselt. Mulle meeldib varem kohal olla, mul ei meeldi viimase minuti 

paanika. Panin tuled põlema, tegin akna lahti, et tuulutada. Mõtlesin kiirelt üle tunni teema 

ja eesmärgid ja seadsin valmis vajalikud õppevahendid. Saabusid ka esimesed õpilased ja 

tund algas. Tunni teemadeks oli õpilaste koostatud esitluste kuulamine ning arveldamine 

hotellitarkvaras “Fidelio”, mida ma tunnen päris hästi, sest olen antud programmiga töötanud 

kogu oma karjääri vältel hotellinduses. Tunnen programmi läbi ja  lõhki. Seega olin üsna 

rahulik ja tunnisisule mõeldes ei pabistanud. Pabin oli sees just enese väljendamise oskuse 

koha pealt. Andsin õpilastele valiku võimaluse vabatahtlikult järjekorras oma töid esitleda. 

Kõik tegelikult ei pidanudki esitlema, osad olid oma tööd juba eelmisel korral esitlenud. 

Kuulasin esitlusi ja mõtlesin pingsalt, kuidas esitlusi kommenteerida ja kas tööd on 

koostatud ikka õpijuhisele vastavalt. Kõik olid kenasti ülesande püstitusest aru saanud ja 

tööd kenasti vormistanud. Endalegi imestuseks, leidsin jooksvalt pidepunktid, millele 

tähelepanu pöörata ning mida kommenteerida. Hindamise osas oli lihtsam, sest kasutasin 

mitteeristavat hindamist. Eristav hindamine tekitab minus siiani kehva enesetunnet. Lihtne 

on teha seda punktisüsteemis aga kui hindama peab mõnda kirjalikku tööd, esseed, on see 

hindamine minu jaoks veel raskendatud. Ei tahaks kellegile liiga teha ja samas ei tahaks olla 

ka väga range või leebe. Üritasin esitlustest leida ka palju positiivset, et õpilasi kiita. Küsisin 

ka kaasõpilaste arvamusi, kas on näiteks tekkinud mõni küsimus või jäi midagi 

arusaamatuks. Ega õpilased väga usinad küsimuste küsimisel polnud. Arvatavasti oli neil 

pabin sees, sest muretsesid ise oma eesseisvate esitluste pärast. Kui esitlused kuulatud ja 

tagasiside antud, hakkasin rääkima “Fidelio “ programmist. Esialgu küsisin, kas kõigil on 

paroolid ja kasutajanimed, et sisse logida. Viisin seda õppetundi läbi arveldamise osas ehk 

tegelikult programmi kui sellist õpetas õpilastele hoopis teine õpetaja. Mina ühendasin 

erialase õppe praktilisse töösse. Seega pidin veenduma, et kõik sisselogitud saaksid. Esimese 

asjana tuletasin neile meelde, kuidas teha broneeringut ja sellega kaasnevaid protseduure. 

Tegin muudatusi õpetaja arvutis, mida oli suurelt ekraanilt võimalik jälgida. Õpilased tegid 
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oma arvutites samuti kõike järele. Püüdsin selgitada rahulikult ja küsisin pidevalt üle, kas 

kõik on arusaadav või on tekkinud küsimusi. Broneeringu tegemine oli tegelikult 

meeldetuletus ja sissejuhatus ehk see ei olnud tunni põhieesmärk. Kui see osa sai läbi tehtud 

läksin arveldamise juurde ehk tutvustasin ja näitlikusatsin kõike seda, mis puudutab 

arveldamist antud programmis: 

● Kuidas postitada arvele teenuseid? 

● Kuidas poolitada arvet? 

● Kuidas teha arve firma nimele? 

● Kuidas toimub arvete tõstmine ühest toa aknast teise? 

● Kuidas teha vahearvet? 

● Kuidas lõpetada arve? 

● Kuidas teha kreeditarvet? 

Kõik möödus tegelikult üsna libedalt. Tundus, et õpilased said aru. Ma ise tundsin 

ennast hästi. Mõtlesin, et seda ma ka ju oskan väga hästi, miks siis ei peaks minema hästi. 

Endalegi üllatuseks möödus tund kiirelt. Jõudsin teema kokku võtta ja õpilaste tagasisidet 

kuulata, mis nad tänasest tunnist kaasa võtavad. Ei täheldanud pahameelt, ju siis olin andnud 

endast kõik, et arusaadav olla. Olin positiivselt meelestatud. Kui tund läbi sai, jäin veel 

korraks klassiruumi, mõtlesin, et äkki mõnel õpilasel on lisaküsimusi. Kui neid polnud jäime 

mentoriga õppetundi koos tagasisidestama. 

Kutseõpetaja sõnul on praktika, tundidest osavõtt ja ka ise õpetamine esimesteks 

sammudeks kutseõpetajaks saamise juures. On vaja pikaajalist erialast töökogemust, et olla 

oma erialal kompetente, õppida juurde pedagoogilisi teadmisi, vaadelda õppetööd ning ka 

ise reaalselt  õppetööd läbi viia või olla abiks õppetöö läbiviimisel. Juhendaja tõi oma 

tagasisides välja punkte minu kõne, esinemisoskuse ja erialaste teadmiste kohta ning 

õppetöö sisu kohta. Juhendaja tõi esile minu haridustee ja töökogemuse, mis on heaks 

eelduseks saada kutseõpetajaks. Ta hindas väga minu süsteemsust tunni planeerimisel ning 

teemade ülesehitust. Tema arvates oli tund üles ehitatud lähtuvalt õpilaste eripäradest, eriti 

paistis see silma just antud tunnis, kuna tegemist oli vene keelt kõneleva rühmaga. Ehk ta 

kiitis mind, et üritasin selgitada mitmeid kordi ja sõnastada lauseid ümber, kui kellegile jäi 

midagi arusaamatuks. Jah, tõdesin, et olukorda on hetkel väga raske muuta, kuna vene keelt 

nii kiirelt ära ei õpi. Kasutasin tunnis rohkem kordusi ja selgitusi ning sõnade tähenduste 

lahtirääkimist. Kasutasin teooria juures näited, mis aitasid seoseid luua, sest see on vajalik 

neile kui astuvad  reaalsesse töösituatsiooni. Kindlasti oli raske tundi selles mõttes ette 

valmistada, et ma pole kunagi osalenud mooduli hindamisel või kutseeksamite läbiviimisel. 
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Kui see kogemus oleks ka olemas, oleks lihtsam tunde ülesehitada ka vastavalt seal 

nõutavale. Seda tõi välja ka minu juhendaja öeldes, et ma pole osalenud  kvaliteedijuhtimise 

protsessis, kuid tulevikus on see ka üheks eesmärgiks, et vastata 7- ndale tasemele. Nimelt 

pakkus ta mulle välja, et ma kevadel osaleksin ka mooduli hindamise protsessis. Sellest 

lähemalt pidime aga teinekord rääkima. 

Ta tõi välja, et esinemisoskus vajab lihvimist ning samuti kõne voolavus. Jutt või 

kõne, mida esitatakse peab olema atraktiivne ja panema kuulama. Seega ta soovitas ennem 

õppetööd või teooria esitamist läbi mõelda, kuidas seda teha veenvalt ja huvitavalt. Ta lisas, 

et kõne pidamisel võib kasutada ka slaide, et oleks võimalik nii kuulata kui ka ise kaasa 

lugeda. Visualiseerimise osa võib samuti kaasa aidata ettekande paremaks soorituseks, mida 

ma ka tegin.  Õpilaste soorituse ja teadmistele hinnangu/hinde andmisel soovitas õpetaja olla 

aus ning konstruktiivne ehk anda hinnang selle kohta, mis oli väga hästi ja hästi ning millega 

võiks veel tööd teha ja vaeva näha. Ta mainis ära ka selle, et kõik kogemused ja enda 

paremaks muutmine toimub õppetöö käigus. Seega ta andis positiivset tagasisidet ning 

julgustas olema enesekindel. Õpetaja enesekindlus väljendub  nii kehakeeles, kehahoiakus 

kui hääletoonis. Kõik eelnev annab alust, et enesekindluse näitamine klassi ees on väga heaks 

eeliseks. Selleks ongi olemas esimesel kutseaastal mentor- see oli minu mõte. Rääkisime 

üldiselt hakkama saamisest ja sellest mis on tema jaoks oluline ja millega ma arvestada 

võiksin. Siinkohal tõi kutseõpetaja välja tänapäevased kõikvõimalikud digilahendused ja 

innovatiivsuse, mida soovitab kõigil algajatel kutseõpetajatel ära kasutada. On olemas 

erinevaid võimalusi, kuidas õppetööd ja protsessi huvitavamaks muuta. Loomulikult toonitas 

ta õppijakeskse õppetöö/vormi olemuse tähtsust. Samuti tõi ta esile julguse ise mõelda ning 

kujundada õppeprotsessi, mitte toetuda eelmiste või kogenud õpetajate materjalidel ning 

tunniplaanidel. Siinkohal võin enda kiituseks öelda, et olin tegelikult ise oma õppetöö ka 

kujundanud. Olulisel kohal on pidada diskussiooni või arutelu- ka siis kui pead kõnet või 

teed teoreetilist ettekannet- oli tema sõnum. Oluline on õppijad kaasata, et neil oleks veel 

huvitavam ja, et tähelepanu ei hajuks. 

Ta tõi välja, et näha oli kogemust ning vilumust, samuti seda, et eriala praktik näeb 

ja toob esile küsimusi, mille peale teoreetik ehk õpilane veel ei tule, sest tal puudub praktiline 

kogemus. Oluline ongi oma kogemuste jagamine ning vastastikune koostöö. Koostöö 

soodustab professionaalse enesekindluse tõusu, võimaldab võrrelda oma teadmisi ja 

hoiakuid teistega ning tagab suurema rahulolu (Eisenschmidt, 2006). Tänu mentori 

kommentaaridele sain selgemaks, et arendamist vajavad nii kõne, eneseväljendusoskus kui 

ka esinemisoskus. Tõdesin, et kõne pidamisel on oluline ettevalmistusprotsess. Tõdesin, et 
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klassi ees seismine on tegelikult päris huvitav kogemus. Kindlasti proovin olla tulevikus 

rohkem kaasavam nii kõnes kui teooria edasi andmisel. 

Võtsin õpilastelt seekord ka kirjaliku tagasiside, mis nad tunnist arvasid. Kodus 

kokkuvõtet tehes selgus, et üle poolte õpilastest jäi üldjoontes tunniga rahule. 

Kommentaaridena oli jäetud tagasiside lehele järgnev: naeratav ja sõbralik, praktikale 

minekuks on kõik läbi võetud materjalid olulised või kui ma ei saanud aru, siis õpetaja 

selgitas, edu teile! suured tänud! Hea meel on sellist tagasisidet lugeda. Tund oli korda läinud 

ning lõpuks sain mentorilt ka konstruktiivset tagasisidet. Mõtlesin, et see tõstis enesekindlust 

ja julgustas edasi minekul. 

 

Kohanemine 

 

Olin kooli sisseelamas. Olin kohtunud mõned korrad juba mentoriga, olin viinud läbi 

õppetööd, saanud tagasisidet, aga siiski jäi millestki puudu. Mõtlesin selle peale ja 

täheldasin, et organisatsioon kui selline oli see, millega ma väga rahul polnud ja  sisseelamist 

raskendas.  

Tihti tundsin ennast üksinda, kuna ma kolleege ei tundnud. Kindlasti tegi olukorra 

raskemaks see, et mul polnud oma kohta. Sain tundide läbiviimiseks kasutada erinevaid 

klasse, aga puudus koht, kus näiteks vahetunni ajal olla. Õpetajate tuba mulle otseselt ei 

tutvustatud ja ise ma sinna teed ka ei leidnud. Seega teiste kolleegidega kokkupuude oli 

minimaalne. Teadsin paari õpetajat ainult nägupidi. Kahju oli lihtsalt sellest, et ei tekkinud 

kellegagi kokkupuudet või sidet peale mentori. Kui ma koolis viibisin siis ei tahtnud alati 

teda ka segada, üritasin ise hakkama saada.  

Materjalid õppetööks tuli printida raamatukogus. Mulle see variant ei meeldinud. 

Printisin tihti vajalikud materjalid kodus valmis. Mulle tundus, et  ma nagu olen üks osa 

koolist ja tegelikult ei ole ka. Ma ei teadnud tegelikult mis koolis toimus. Mul polnud oma 

e-maili aadressit (koolipoolset) ja ma ei osalenud ühelgi kooliüritusel. Võisin lugeda ainult 

kooli koduleheküljelt, mis toimus või mis ootab ees. Samuti ei pakutud mulle võimalust 

osaleda erinevatel koolitustel. Selles osas tundsin, et õpetaja, kes töötab käsunduslepinguga, 

ei kuulu organisatsiooni kui tervikusse. Tundsin, et olen kuidagi teisejärguline. Olin pikki 

aastaid töötanud suures organisatsioonis ja meeskonnas ning sellega harjunud. Seetõttu 

tundsin ennast tihti üksinda ja tõrjutuna. 
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Abi ja tagasiside 

 

Olin lõpetanud oma järjekordse tunni läbiviimise. Käimas oli söögivahetund ning kohtusin 

mentoriga. Kuna me polnud peale viimast tunnivaatlust kohtunud, oli see vajalik. Nimelt oli 

mul just vahetult tunnis tekkinud mure ka seoses tehnikaga. Mingil põhjusel ei saanud ma 

kasutada projektorit ning õpilased ei saanud oma rühmatöid korrektselt esitleda. Pidime 

leppima väikese pildiga arvutis. Rääkisin oma murest ka mentroile, kes näitas, kuidas see 

probleem lahendada. Tekkinud oli segadus ka tundide sisse kandmisel, mille me koos 

lahendasime. Rääkisime üldiselt ka minu õpetatavatest gruppidest. Kuidas läheb, kas on 

muresid, kuidas tundub jne. Küsisin ka järele vastamise kohta. Olin lubanud ka tunnis järele 

vastata. Mille kohta sain info, et tegelikult ei anta õpilastele tunni ajal võimalust järele 

vastata. Oli piinlik, et ma seda ei teadnud. Vabandasin nagu väike laps, et järgmisel korral 

seda enam ei juhtu.  

Minu põhiline mure oli see, et ma soovisin, et mentor minu õppetundidele pilgu peale 

viskaks ja oma hinnangu annaks. Kuidas olen planeerinud ja kas see on piisav. Mulle 

tegelikult meeldib see, et saan ise hästi palju ära teha. Keegi ei ütle täpselt ette kuidas ja n 

selleks. 

Rääkisin sellest, et tunnen ennast tihti üksinda ja mitte organisatsiooni osana. Mentor 

tõdes, et olukord on kehv, et koolis ei ole oma kohta, kus ettevalmistusi teha või printida. 

Siinkohal pakkus ta välja, et vajadusel saab ka tema kabinetis printida. Kohtumine ei olnud 

pikk ning ta lubas minu planeeringud üle vaadata ja tagasisidet anda. 

Hiljem tagasisidet andes ta kiitis mind kui alustavat õpetajat. Just selles osas kuidas 

ma olen õpetavatest teemadest aru saanud ning hea süstemaatilise ülevaate teinud ja 

planeerinud. Õppematerjale võiks muidugi alati täiustada, aga kui esimesel aastal on 

materjalid ettevalmistatud, saab järgmisel aastal selle põhjal ka õppetööd huvitavamaks teha. 

Korraga ei tulegi kõik ka kogemus maksab midagi. Tegelikult jäi ta rahule. Ta tõi välja ka 

selle, et minu õpetatavad rühmad ongi keerulisemad ja neid on raske motiveerida, kuna nad 

on suhteliselt kinnised ja vähe jutukad. Siinkohal soovitas ta ise rohkem initsiatiivi näidata 

ja küll ma hakkama saan. Rohkem tuleks õpilastega rääkida ja küsida, kuidas nad ise ka 

soovivad, et autonoomiat rõhutada, samuti küsida tagasisidet. Sain siinkohal ka öelda, et 

enda arvates olen autonoomiat toetanud ja küsinud ka tagasisidet. Jällegi olin saanud väärt 

infot, mida kõrva taha panna, et saada paremaks õpetajaks. 
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Intervjuu 

 

Kuna õppisin samal ajal ka ülikoolis, oli vaja ühe kursuse raames läbi viia intervjuu 

kutseõpetajaga. Kasutasin võimalust läbi viia see oma mentoriga, et teda paremini tundma 

õppida ning kuulata tema kogemusi, mis kindlasti tulevad kasuks. Intervjuust kujunes välja 

nii tema arvamuse avaldus kui ka arutelu.Intervjuu tõi välja minu jaoks palju huvitavat, eriti 

just seda, mis puudutab õppetöö planeerimist, kutseõpetajatöö plusse ja miinuseid, 

enesearengut ning nõuandeid algajale kutseõpetajale. 

Tema arvates on kutseõpetaja töö vaheldusrikas ning mind pani imestama see, et 

tunnikavasid ja töökavasid ta ette ei valmista. Ülikoolis õppides olid just need põhilised 

tööriistad, mille pinnalt õppetöö planeerimist õpetatakse. Ta rõhutas, et olulisel kohal on 

rakenduskavad, mille järgi moodul saab struktureerituks. Palju toimub ka nihkumisi ehk kõik 

see, mis saab planeeritud võib õppeaasta jooksul natuke ka muutuda. Ehk kõike ei ole 

võimalik ette planeerida. Just rakenduskava järgi toimub ka klassis õppimise jälgimine ning 

õppija arengu toetamine läbi õpiväljundite ja hindamiskriteeriumite. Oluline on siinkohal ka 

see, kas on tegemist  kutsekeskhariduse või kutseõppega sest kutsekeskhariduses annab 

riiklik õppekava ette, millised on hindamiskriteeriumid ja õpiväljundid ja selle järgi tuleb 

toimetada. Tema hinnangul on kutseõppes  natuke rohkem nagu võimalik varieeruda, et on 

võimalus õppekava lihtsamalt muuta lähtuvalt kutsestandardist, kui tundub, et mõni 

kriteerium ei ole eesmärgipärane. Muidugi on märksõnaks õpiväljundid, mille saavutatust 

hindama peab. 

Oluline on toetada enesearengut ehk käia koolitustel ning stažeerimas nii Eestis kui 

ka välismaal. Siinkohal mõtlesin, et mina pole veel kusagil käinud. Tema õpetamiskogemus 

on muidugi ka tunduvalt suurem, sest tegemist on ikkagi kogenud õpetajaga ning 

valdkonnajuhiga. Samuti on oluline koostöö koostöövõrgustikega ning käitumisnormid ja 

eetikakoodeksid on põhialustalad, mille läbi eriala õpetada, eriti kui tegemist on 

teenindusvaldkonnaga. 

Tema arvates ei ole ilma erialase pädevuseta kutsehariduses võimalik õpetada ehk ei 

ole võimalik õpetada eriala, kus sa tead kõike pedagoogikast ja mitte midagi erialast. Aga 

on võimalik õpetada eriala, kui sa ei tea mitte midagi pedagoogikast. Mõtlesin, et seetõttu 

kasutavadki paljud kutsekoolid käsunduslepinguid ning kutsuvad töömaailma inimesi oma 

kogemusi jagama ja õpetama. Hetkel ei ole võimalik enam õpetada nii nagu 20 aastat tagasi 

ehk kõik algab digipädevustest. Siinkohal on minu arvates oluline, et ülikool seda pakub. 

Mõtlesin, et olen väga õnnelik, et ülikoolis digipädevust arendatakse.  
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Ta jagas ka hulga nõuandeid mulle kui alustavale kutseõpetajale. “Tuleb olla julge”, mõelda 

kastist välja ja olla loov”- need olid põhilised märksõnad. Ei tasuks tallata vana rada ehk 

järgida seda, mida siiamaani on tehtud. Põhiline on ise areneda, ise välja mõelda, mitte 

kasutada varasemalt käigus olnud õppematerjale ja- ülesandeid. Mõtlesin, et seda teen ka ju 

mina ning mentorina on andnud ta mulle selleks ka võimaluse. Ta pole surunud peale oma 

mõtteid või jaganud lahkelt vanu õppematerjale ja õppeülesandeid. Olen pidanud paljuski 

ise hakkama saama. See on ajakulukas, aga järgnevatel aastatel on kindlasti kergem. 

Soovitus oli kasutada õppetöös ka rohkem praktilist hindamist. Kutseharidus on üks 

väheseid kohti, kus tegelikult seda päriselt teha saab. Mida rohkem praktilisi hindamisi, seda 

väärtuslikumaks muudab see kutsehariduse diplomi. Mida rohkem on koostööd õpetajate 

vahel nagu erinevate moodulite vahel, seda rohkem sidusust. Mõtlesin, et mina pole 

kellegagi koostööd teinud. Pole otseselt ka vajadust olnud. Ehk millalgi avaneb selleks ka 

võimalus. Järgmine nõuanne oli see, et vältida võiks ülehindamist.  Igat asja ei pea hindama 

kontrolltöö, iseseisva töö, referaadi ja kõige muuga. Mõnikord tasub lasta õpilastel ise 

üksteist hinnata, sealt tuleb ootamatult vahvaid asju. Tema arvates ei tohiks õppimis, 

õpetamis ja õppimisprotsessi eesmärk olla hindamine.  

Intervjuu tegemine oli väärt kogemus ning saan siit kaasa võtta ka uusi teadmisi ja 

mis peamine uusi mõtteid ja ideid, kuidas areneda. Olin intervjuuga väga rahul.  

 

Noor Meister 

 

SA Innove poolt korraldatud ja ellu kutsutud Tv- saade „ Noor Meister“ andis võimaluse 

kuni 26- aastastele kutseõppeasutustes majutusteeninduse või hotelliteenindaja erialal 

õppivatele noortele osaleda Tv- saate formaadis kutsemeistrivõistlusel, kus tuli näidata oma 

oskusi ja teadmisi hotelli vastuvõtu administraatori töös. Võistluse eesmärgiks oli 

propageerida majutusteenindaja ja hotelliteenindaja eriala, tõsta kutsehariduse mainet, 

võimaldada õppijatel näidata oma kutseoskusi ning läbi selle välja selgitada Eesti parim 

õpilane antud valdkonnas. Kokkuvõtvalt tuli osalejal näidata meisterlikkust 

situatsioonülesannete lahendamisel hotelli vastuvõtu administraatori töös, olla kliendikeskne 

teenindaja, suhelda inglise keeles ja olla leidlik ning tunda antud piirkonda. Minu roll oli 

teotada ja abistada ühte hotelliteenindaja erialal õppivat noort antud TV- saate 

ettevalmistusprotsessis. Tegemist on õppijaga, kes paistab koolis antud valdkonnas silma 

ning minu mentor soovitas antud õpilasel väljakutses osaleda. Olin mentorile abiks 

ettevalmistus protsessis. Esimense tegevusena hakkasin koguma taustainfot. Selleks viisin 
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õpilasega läbi küsitluse, et saada eelteadmisi ning osalesin tunnivaatluses. Täpsemalt 

osalesin vastuvõtutöö korralduse tunnis, milles keskendusin antud õpilasele. Tunnis viidi 

läbi situatsioonülesandeid hotelliadministraatori tööülesannete kohta hotellivastuvõtus. Läbi 

viidi hotelli sisseregistreerimise ja hotellist väljaregistreerimise ülesandeid. Loositi välja 

paarid, kes kellega antud ülesandeid tegema hakkab ning, mis keeles ülesannet läbi viiakse. 

Paaris olevad õpilased said mõlemad situatsioonülesanded läbi teha ehk vahetati rolle. Antud 

situatsioonülesande puhul jälgisin antud õpilast ja panin kirja, kuidas ta antud ülesandeid 

sooritas ja andsin koos õpetajaga talle ka tagasisidet. Situatsioonülesannete puhul kasutasin 

vaatluslehti, kus jälgisin, kas kõik vajalikud komponendid ülesannete sooritamisel olid 

kasutuses, tegin lisamärkmeid, vaatasin keelekasutust ning võõrkeele oskust. Iga vajaliku 

komponendi eest sain anda punkte ehk eraldi oli kasutuses veel punktitabel. Läbi antud 

vaatluslehtede sain teada, missugused teadmised on antud õpilasel juba väga head ja mis 

oskusi tuleks veel lihvida. Kõik komponendid, mida hindasin numbriga kolm olid juba väga 

head, madalama punktisumma kohta kirjutasin lühidalt välja ka, mis võiks paremini olla. 

Vastavalt kogutud informatsioonile sain enda jaoks pidepunktid, millega järgmistel kordadel 

tegelema hakata.  

Taustainfo kogumine ja eelteadmiste väljaselgitamine oli tehtud nüüd sain pihta 

hakata sekkuvate tegevuste rakendamisega, kus pigem olin rohkem jälgija rollis. Alustasime 

kordamisega ehk vaatasime üle hotelli sisse-ja välja registreerimise protseduurid samade 

vaatlus lehtede abil, mida kasutasin taustainfo kogumiseks. Jätkasime broneerimis protsessi 

kujundamise etappide läbivaatusega. Panime kokku etteantud piirkonna ja hotelli 

turismiinfo. Selleks kasutasime Google Maps veebirakendust. Vaatasime üle hotelli 

läheduses asuvad vaatamisväärsused, toitlustuskohad, meelelahutusvõimalused ja transpordi 

ühendused. See oli oluline, et õppijal oleks olemas info antud hotelli asukohas olevatest 

lisateenustest, mis võivad esile kerkida hotelli sisse- ja väljaregistreerimise protseduuride 

käigus. Proovisime läbi kaardi tundmist. See oli huvitav kogemus jälgida ja kaasa lüüa noore 

õppija arendamises. Sain kinnitust, et minu mentori puhul on tegemist tõelise oma ala 

professionaaliga. Nägin kõrvalt tema pühendumist ja seda, kuidas ta ise ka ettevalmistus 

protsessis tõeliselt soovis, et kõik õnnestuks. Tänu antud protsessis osalemisele sain 

praktilise kogemuse võrra rikkamaks.  Sain praktiseerida ja edasi anda oma kogemusi, 

teadmisi ja oskusi. Loomulikult oleks võinud toetamine ja abiandmine toimuda  pikema 

perioodi jooksul, et oleksin saanud oma teadmisi, oskusi ja kogemusi veel põhjalikumalt 

edasi anda. 
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Mooduli hindamine 

 

Kevad oli kätte jõudnud ning minu õpetavad tunnid olid läbi saanud. Jäänud oli veel 

tulemuste hindamine. Minu mentor oli õppeaasta jooksul välja pakkunud võimaluse osaleda 

ka mooduli hindamisel. Jutt käib siis samadest õpperühmadest, keda ka õpetasin ning 

mooduli hindamine toimus moodulis “Vastuvõtutöö korraldus”. Enne eksamit oli põgus 

kohtumine ja arutelu ka mentoriga selle kohta, kuidas eksam välja näeb ja milline saab olema 

minu roll selles. Ette oli nähtud 2 eksami päeva. Esimesel päeval ühe rühma ja teisel päeval 

teise rühma hindamine. Kuna levima oli hakanud COVID-19, tuli hindamised läbi viia 

digitaalselt, kuna kontaktõpe oli keelatud. Sain eksami ülevaate ning mentor oli eksami 

Moodle keskkonnas juba ette valmistanud. Ta võttis minuga ühendust ja palus, et ma eksami 

ülesanded üle kontrolliksin. Pidin jälgima nii sisulisi vigu kui ka õigekirja. Võtsin lahti 

Moodle keskkonna ja vaatasin ülesanded läbi. Ei leidnud vigu. Igaks juhuks kontrollisin 

ülesanded üle kaks korda erinevatel päevadel. Tundsin, et see suhteliselt vastutusrikas 

ülesanne. Olime mentoriga suhtluses e-maili teel ja ma teavitasin teda, et minu arvates on 

kõik koostatud perfektselt. 

Kätte olid jõudnud eksamipäevad ning enne eksami algust kohtusime veebis, et 

päevakava üle vaadata. Minu mentor oli ka eksami komisjoni esinaine. Ta jagas ära 

komisjoni liikmete ülesanded ja osaluse. Eksamipäevad olid pikad. Eksam koosnes nii 

kirjalikust osast kui suulisest osast. Alustati kirjaliku osaga, kus õpilastel oli vaja koostada 

vastuskirjad päringutele vastavalt vabade tubade aruandele ja hinnakirjale. Ühele päringule, 

kellele oli võimalik tuli pakkuda tube, koostada kinnituskiri ning koostada ettemaksuarve. 

Suulises osas tuli õpilastel läbi mängida kliendi sisse-ja väljaregistreerimine hotellis. Saime 

kätte ülesanded ja minu ülesandeks oli aidata kontrollida, kas ettemaksu arved on koostatud 

korrektselt ning vaja oli läbi viia osaliselt  ka nii eesti kui ka ingliskeelsed sisse-ja 

väljaregistreerimise protseduurid. Ma polnud varem kunagi eksamikomisjoni kuulunud. 

Natuke pabistasin ka, aga samas oli põnev ka. Põnev oli just registreerimise protseduure läbi 

viia. Olen aastaid töötanud hotelli vastuvõtus ja tean, milliseid probleeme ja küsimusi 

klientidel võib ette tulla. Õpilased said tegelikult väga kenasti hakkama, muidugi oli ka neid 

, kes olid pabinas ja asi väga hästi ei õnnestunud. Peale kirjalikku osa pidid õpetajad kiirelt 

tööd üle vaatama, sest sellest olenes ka, kas õpilased suulisele osale kvalifitseeruvad või 

mitte. Tegutseda tuli kiiresti. Õnneks ei olnud minul kandvat rolli. Sain natukene abiks olla, 

arvete kontrollimisel. Mul olid tegelikult olemas ka juba õiged vastused, mis tegi 

kontrollimise lihtsamaks. Suulises osas sai iga komisjoni liige peale õpilase etteastet, 
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avaldada oma arvamust esituse kohta ja välja tuua nii negatiivse kui ka positiivse tagasiside. 

Õpilaste hindamisel ehk lõpphinde kujundamisel avaldasid kõik komisjoni liikmed 

arvamust, milles kujunes kokkuvõtlik hinne. Kuna päevad olid pikad oli tegelikult tunda 

väsimust ka komisjoni liikmete tegevuses. Huvitav kogemus oli läbi viia nn eksamit läbi 

arvutiekraani, eriti kui oli tegemist väga praktilise ülesandega, kus tegelikult kontaktõppes 

oleks saanud veel palju näitlikustada. Positiivne minu jaoks oli ka see, et kohtusin oma 

kolleegidega, keda ma varem ei tundnud. 

 

Millisena ma näen ennast kui kutseõpetajat? 

 

Minu eesmärgiks esimesel aastal õpetajana töötades oli juurde saada pedagoogilisi teadmisi, 

ennast ametialaselt täiendada ning samal ajal ka juba oma kogemusi ja teadmisi teistega 

jagada. Ma õpin nii isiklikel põhjustel kui ka sotsiaalsetel põhjustel. Kutseõpetajaks 

õppimine ja kutseõpetajaks olemine nõuab pidevat enese arendamist ja asjatundlikkust. 

Samuti on minu jaoks olulisel kohal õpikeskkond, õppeprotsessi planeerimine, läbiviimine, 

tulemuste hindamine ja tagasiside. Väga olulisel kohal minu jaoks on refleksioon, tänu 

sellele oskan ma paremini seoseid luua, suudan paremini arutleda, mõelda, jälgida ja 

iseendalt õppida. Pean õpetajatöös oluliseks ka eetikat, mille kohaselt on õpetajal eetilised 

kohustused õppija ees, peab toimuma pidev professionaalsuse arendamine, peab olema 

eetiliste konfliktide käsitlemise oskus, autorikaitse teadmised ja suhtlemisoskus 

avalikkusega. Olulisel kohal on autentsus. Autentsus peab väljenduma minu arengus 

inimesena ja selles, kuidas toimub eneseteostus minu ameti rollis järgides õppijate ja 

ühiskonna vajadusi. Minu kompetentse toetab ka 7-taseme kutsestandard, mida on hea 

võrrelda oma nii seniste kui praeguste teadmiste, kogemuste ja oskustega. 

Leian, et kutseõpetajana töötades on oluline orienteeruda erinevates riiklikes 

regulatsioonides ning kutseõppeasutuse õppekorralduslikes dokumentides. Olen teadlik, et 

kõige olulisemateks õigusaktideks kutsehariduse kontekstis on Haridusseadus ja 

Kutseõppeasutuse seadus. Eestis on kasutusel 8-tasemeline Eesti kvalifikatsiooniraamistik, 

mille alusel kutseõppe liigid on jaotatud ning mille tasemed on kirjeldatud teadmiste, 

oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatuse terminites.Kutseõppe sisu põhineb kutseharidus 

standarditel, mis kirjeldavad vastavalt kutsel tegutsemiseks vajalikku kompententsust, 

vajalikke oskusi ja hoiakuid. Õpetama asudes olin teadlik, et kutseõppeasutuse seadus 

reguleerib kutseõppeasutuse asutamise, pidamise, üleandmise, ümberkorraldamise, 
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lõpetamise, õppe läbiviimise, juhtimise, õppekorralduse, kooli ülesanded, õigused ja 

kohustused ning riikliku järelevalve kooli tegevuse üle. Töötades olen tutvunud kooli 

õppekorralduslike dokumentidega nagu kooli põhiväärtused, õppekorralduslik- ja  sisekorra 

eeskiri.  

Õppetunde läbiviies tuginesin õppegruppidele vajalikest õppekavadest ja mooduli 

rakenduskavadest mis on olnud aluseks moodulite ja teemade läbiviimiseks. 

Väljundipõhises õppekavas on oluline jõuda konstruktiivse sidususeni. Minagi lähtusin 

õpetamisel püstitatud õpiväljundite saavutamisele. Oluline on, et moodulites sisalduvate 

õpiülesannete kaudu oleks võimalik laiendada ja ühtlustada arusaamist kutsest. Kahjuks 

puudub mul reaalne õppekavaarenduse kogemus. Olen seda läbi proovinud ainult ülikoolis 

õppekavaarenduse aine raames. 

Soome kasvatusteadlane Tero Autio on öelnud, et haridus ja kasvatus on jõud, mis 

vormivad inimest. Kasvatusel on palju mõõtmeid ning see, mis jääb järele õpitust ja 

väljendab inimese kvaliteeti on haridus (Autio, 2016). Usun, et kutseõpetajana on minu 

ülesandeks õpetada õppijaid mõtlema ja õppima ning eelöeldu edasiandmiseks pean tundma 

erinevaid õpiteooriaid ning mõistma, kuidas toimub õppimine. Leian, et kutseõpetajana pean 

orienteeruma erinevate õpiteooriate vahel ning vastvalt õpisituatsioonile leidma sobiva 

teooria ning õppe meetodid ja vahendid, et õppimine toetaks õpilaste arengut, loovust ning 

samal ajal arvestaks ka õpilaste vajadusi ning eelnevaid õpioskusi. Oluline on õpetamise 

protsess, kontekst ja viisid, kuidas õppima õpitakse ning teavet ja õpetamise sisu 

vahendatakse (Helakorpi, 2009). 

Lähtun õppetöös selle planeerimisest, realiseerimisest, hindamisest ja 

reflekteerimisest. Planeerimine nõuab nii praktilisi kui teoreetilisi oskusi. Tihti on 

klassiruumis toimuv ettearvamatu ning kõike detailselt ette enam ei planeeritagi, sest 

toetutakse ka interaktsioonile õpilastega (Koni ja Krull, 2013). Seda meetodit püüan 

õpetamise puhul ka ise jälgida. Püstitan küll tunni eesmärgi, õpiväljundid, koostan 

tunnikava, aga üritan toetuda ka interaktsioonile ehk õpikäsitluses toetun sotsiaal- 

interaktsioonilisele käsitlusele (Koni ja Krull, 2013), mis võimaldab arvestada rohkem 

klassiruumis toimuvaid loomulike olusid ja minu enda tunnetust klassis toimuvaga. 

Siinkohal on oluline tunda ka õpilasi, nende arengu tasemeid, käitumismustreid, 

motivatsiooni, erinevate õppemeetodite vastuvõtlikkust jne (Koni ja Krull, 2013). Kõik 

eelnev annab paremad võimalused ka õppetööd läbi viia ning vajadusel seda parandada. Ise 

kutseõpetajana töötades on mul kõik eelnevad võimalused oma õpilasi tundma õppida ning 

eelöeldut praktiseerida. 
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Õppetöö läbiviimisel lähtun Adolf Melezineki poolt koostatud psühhodidaktilisest 

põhimudelist. Mudel toob välja õpetaja mõjusa õpetamise rakendamise põhimõtted. Miks 

me õpetame, keda me õpetame, mida, millal, kuidas ja kui palju õpetame? Samuti seda, kas 

õpiväljundid on saavutatavad, hinnatavad, kuidas toimib tagasiside ning õppetulemuste ja -

tegevuste analüüs (Rüütmann, 2008).Loomulikult olen kursis ka teiste erinevate õppimis- 

ja õpikäsitustega. Oluliseks pean nüüdisaegset õpikäsitust, mis tugineb konstruktivistlikule 

lähenemisele ehk õppimine ja õpetamine on õppijakeskne, ennastjuhtiv ja koostöine. Kõik 

see kokku toob kaasa suurema sidususe kooli, kogukonna ja ühiskonna vahel ning 

suurendab autonoomiat kooli, õpetaja ning õppija otsustusõiguse ja tegevusvabaduse 

suunas (Eesti elukestva õppe strateegia 2020). Minu arvates on erinevates õpikäsitlustes 

(biheivioristlik, humanistlik, kognitiivne, konstruktivistlik) teatud plusse ja miinuseid, mida 

õpetamisel arvestada. Oluline on leida tasakaal erinevate käsitluste vahel, et anda edasi 

teatud sihtrühmale vajalikud väärtused, oskused, hoiakud ja teadmised (Noorväli jt, 2014).  

Väga oluliseks osaks õppimises on praktiline tegevus, kus rakendatakse omandatud 

teadmisi ja arusaamu (Rousi ja Mutka, 1995). Kuna õpetan tulevasi hotelli 

administraatoreid on praktilises õppes suur roll, sest teenindamine ongi praktiline tegevus. 

Õpetamisel pean oluliseks sobiva õppemeetodi valimist, kuigi see ei päästa õpisituatsiooni, 

kui ma ise ei ole teadlik oma töö eesmärkidest ja sisust (Rousi ja Mutka, 1995). Siinkohal 

on minu abimeheks pikaajaline hotellis töötamise kogemus. 

Oluliseks pean motivatsiooni ja tähelepanu juhtimise oskusi. Tähelepanu 

nõrgestavad huvi ja motivatsiooni puudumine, väsimus, stress, hirmud, uue informatsiooni 

liialt suur maht, sobimatu õppemeetodi kasutamine, mitme samaaegse tegevusega 

tegelemine, liigne pinnapealsus ja ebasoodsad tingimused (Rüütmann, 2018). Seega püüan 

jälgida nii palju kui minu võimuses antud punktide vältimist. Motivatsioon peegeldub 

õppetöös, jõukohastes ning erinevates õppeülesannetes, kus õppija leiab õpitavas tema 

jaoks midagi väärtuslikku (Rüütmann, 2018). Seega püüan õpetades jälgida baasvajadusi 

nagu seotus, kompetentsus ja autonoomia. See tähendab, õppija tunnetust, et ta kuulub 

antud gruppi/klassi, tema motivatsioon oleks tagatud struktuursete reeglitega ehk ta teab, 

mida ja kuidas teha ning tunnet teha teatuid valikuid teatud piirini (Kõnnusaar, 2017). Kui 

õppijad on kaasatud ja motiveeritud on ka autonoomsus suurem ning seotus paremini toimiv 

(Poom- Valickis jt, 2016). 

Haridusmaastikul toimunud muudatused on loonud uued tingimused, kus 

olulisemaks on muutunud kollegiaalne koostöö ning õppimine, mis on tingitud 

õpetamismeetodite mitmekesisusest, sotsiaaltöötaja rollist ja erivajadustega õppijate 
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osakaalu tõusust (Sirk jt, 2017). Seega on erivajadustega arvestamine tänapäeva 

koolisüsteemis oluline.  

Minul õnnestus kokku puutuda ühe andeka õpilasega, keda valmistasin ette 

teadmiste proovile panekuks ühes TV-saates.Samuti on suurenenud tööalane koostöö ja 

suhtlemine nii ettevõtete, kolleegide kui kooli juhtkonnaga, mis omakorda on tegelikult 

üheks professionaalse enesearengu vormideks (Sirk jt, 2017). Kahjuks ei ole ma oma 

esimesele õppeaastale tagasi vaadates saanud oma kolleegidega piisavat koostööd teha. 

Cedefop (2015) on välja toonud õppijakeskse kutsepedagoogika mitmedimensioonilise 

raamistiku, mis hõlmab kaheksat mõõdet, mida ka mina õpetamisel pean oluliseks. See 

hõlmab nii kutse-identiteedi kujunemist, ülesande autentsust, orienteeritust, materjali 

seostamist, konstrueerimist, kohandatud juhendamist, eneseregulatsiooni oskuste kui ka 

refleksioonioskuse arendamist. 

Kokkuvõttes pean oluliseks oma õppetöös edasi kanda üldinimlikke väärtusi- 

ausust, hoolivust, inimväärikust, lugupidavust ja kindlasti ka ühiskondlike  väärtusi nagu 

asutust emakeele ja kultuuri vastu, sallivust ning vastutustundlikkust (Noorväli jt, 2014). 

Õpetajaks arenemine ja kujunemine algab oma enda õpetaja- mina ja õpetaja identiteedi 

ülesse ehitamisest. See hõlmab arusaamist sellest, kes ja milline ma olen õpetajana, kes ma 

olen kolleegide hulgas ning millised on meie vahelised suhted (Pellikka, 2006). 

 

 

 

 

 

 


