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Tõhusa täienduskoolituse mehhanismid

Allikas: Education Endowment Foundation, Effective Professional Development: Guidance Report
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Arengusammude näited

• Aidake õpilastel toetamise ja modelleerimise kaudu oma õpiprotsessi 
ise reguleerida
• Pange harjutamisel rõhku kvaliteedile, mitte üksnes mahule
• Aidake õpilastel õppetöös oma jõupingutusi õigesti suunata, tehes 

kindlaks, mida nad juba teavad ja mille kallal on vaja veel töötada
• Parandage õpilaste loetust arusaamise võimet, ärgitades neid 

piisavalt tihti iseendale küsimusi esitama
• Aidake õpilastel kokkuvõtet teha, esitades neile selleks selged 

sammud



Harjutamine

Arengusamm

Parandage õpilaste loetust 
arusaamise võimet, ärgitades 
neid piisavalt tihti iseendale 
küsimusi esitama

Praktiline ülesanne

Töötage eesootava tunni jaoks 
koos läbi üks tekstilõik, mida 
õpilased peavad lugema. 
Arutage, millised kohad tekstis 
võivad õpilaste jaoks 
mõnevõrra keeruliseks 
osutuda. 
Nendes kohtades täiendage 
teksti mõningate üldiste 
küsimustega (nt „Mis nüüd 
juhtub?“, „Mida me tolles osas 
õppisime?“), mida õpilastele 
lugemise ajal esitada.

Edukriteeriumid

Üldisus: küsimused peaksid 
olema üldised ega tohiks 
sisaldada selgeid viiteid tekstile

Sagedus: küsimused tuleks 
lisada kõikjale, kus õpilastel 
võib tekkida probleeme

Mitteametlikkus: küsimuste 
keelekasutus peaks olema 
lihtne ja vaba, nii on suurem 
võimaluse, et õpilased 
hakkavad neid ka ise kasutama
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• Juhend mõeldud kasutamiseks koolijuhi 
kohtumistel õpipartneriga

• Kohtumised kord kuus, 5-6 kuu jooksul

• Teemad: eesmärkide täpsustamine, õpetamise 
hea tava sõnastamine, õpetajate õppimise ja 
arengu toetamine

• Vestluste ülesehitus: olukorra kirjeldus > 
õppimine > arengusamm > rakendusperiood > 
hindamine



Allikas: Viviane Robinson, From instructional leadership to leadership capabilities, 2010.
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