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scholarship of teaching and learning

scholarly teaching

avalik 
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eelretsenseeritud  

kasutatav

ice-breaking
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me üksteisega räägivad

ka 

5 õpetamisteadust teostav AKADEEMILINE õpetamine

4 õpetamisteadusel põhinev AKADEEMILINE õpetamine

3 õpetamise õppimine (koolitused; teadmised sellest, kuidas tudeng õpib; 
õppimine tudengiga koos)

2 praktiliste kogemuste ja teadmiste jagamine kolleegidega 

1 individuaalne praktiline kogemus ja teadmine

Joonis 1. Õpetamise õppimise trepiastmed

astmeid läbitakse samamoodi nagu kõnnitakse trepist üles

järgmisele astmele jõudmiseks on küll vajalik tegutseda eelmises faasis, 
ent mitte kõigis vastava astme elementides

kõigis
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igal järgneval astmel jäädakse tegema eelmistes faasides harjumuseks 
saanud tegevusi;
üleminekud ühest faasist teise toimuvad mõnes õppetegevuse osas varem 
kui teistes.
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content-speci  c knowledge base
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vaid teaduslikust kompetentsusest

„tarvilik 
ja piisav” tingimus heaks õpetamiseks nõuab, et lisaks õppeaine sisu valda-
misele omab õppejõud ka pedagoogilisi baasteadmisi ja -oskusi ning valdab 
konkreetse aine õpetamise pedagoogikat

ka õpetada  
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ainealaseid teadmisi  mida 
üldiseid pedagoogilisi teadmisi ja oskusi kuidas

kuidas
kuidas

kuidas

õppesisu pedagoogilisi teadmisi pedagogical content knowledge
 

 ka kellelegi teisele õpetada



17AKADEEMILINE ÕPETAMINE

, 

ka 

2. Õpetamise õppimise trepiastmed

2.1. Esimene aste: õppimine individuaalsest praktilisest 
kogemusest ja teadmisest
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2.2. Teine aste: praktiliste kogemuste ja teadmiste 
jagamine kolleegidega 
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praktilist tarkust
akadeemiliselt

et al
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ei tea meie teame

alati 

ka 
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2.3. Kolmas aste: õpetamise õppimine

pühenduda 
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ainult koostöös õpilastega

et al.

et al.
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siis ainult siis, 

õpetamise kvaliteedi peamine 
kriteerium on tudengite õppimine
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mida, 
kuidas ja kui palju õpib tudeng.

ei tea õppinud teadma ekslikult kallutatult ühe-
külgselt

relatiivses 

ise 
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2.4. Neljas aste: õpetamise õppimine õpetamisteadusest

scholarly
scholarly teacher

et al.
et al. 

et al
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kriitilise
avatud re  ektiivne re  ective practitioner

holist-
likult

holistlik 

kõige 
 



27AKADEEMILINE ÕPETAMINE

2.5. Viies aste: õpetamisoskuse demonstreerimine 
õpetamisteaduses osaledes

õpetamisteadus

. 

et al.

et al.
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osa, 

distsiplineerib 
ka seadistab ümber 

et al.
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spill-over e  ect

kirjeldav
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ka 

3. Kokkuvõte
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ka 

/.../ Kõik õppejõud omavad kohustust hästi õpetada. Selline õpetamine on 
piisav hüve iseeneses. Kui see hõlmab ka klassiruumis toimuva hindamist 
ja tõendite kogumist, kui ta on informeeritud mitte ainult ainevaldkonna vii-
mastest ideedest vaid ka aktuaalsetest õpetamisideedest antud valdkonnas, 
kui ta on avatud kollegiaalsele koostööle ja hindamisele, siis seda õpetamist 
võib õigustatult nimetada akadeemiliseks ( ), või reflektiivseks, või 
informeerituks. Kuid lisaks sellele kõigele on vaja veel ühte hüve, mida nime-
tatakse õpetamisteaduseks ( )  millel on kolm lisan-
duvat keskset tunnust – ta on avalik (’kogukonna omand’), avatud kriitikale 
ja hindamisele, ning ta on esitatud sellisel kujul, et kõik teised saavad seda 
kasutada

Kirjandus
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