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Hindamine  tehnoloogia valdkonna ainetesHindamine  tehnoloogia valdkonna ainetes

� Kas see on üldse vajalik?

� Võib-olla oleks parem, kui tehnoloogiavaldkonnas (aga ka 
nt kunstiainetes) hindamist ei toimuks?

Võib vastata, et hindamine on vajalik selleks, et õpilasi tööle panna. 
Töökus on kahtlemata oluline õppe-eesmärk. 
Ent kas ei tööta õppijad veelgi innukamalt siis, kui tegevus neid huvitab? 
Motivatsiooniuuringute tulemused näitavad, et tegevuse väline tasustamine (nt 
hinnetega) võib sisemist motivatsiooni hoopis vähendada. Näiteks teeb õppija just 
niipalju kui „viie“ või „kolme“ saamiseks vaja ja mitte enam.



Hindamine  tehnoloogia valdkonna ainetesHindamine  tehnoloogia valdkonna ainetes

� Vastus küsimusele, kas hindamine on tehnoloogiavaldkonna 
ainetes üldse vajalik, sõltub sellest, mida peame hindamiseks.

� Kui hindamine = hinnete panemine, siis pole hindamine tingimata 
vajalik. 
Kehtivate õppekavade hindamiskäsitus on siiski laiem, numbriline tagasiside andmine on vaid Kehtivate õppekavade hindamiskäsitus on siiski laiem, numbriline tagasiside andmine on vaid 
üks, üsna kitsas hindamise aspekt. 
Esimeses kahes kooliastmes on lubatud ka selline sõnaline tagasiside, millel puudub 
numbriline vaste, lisaks näeb RÕK ette kujundava hindamise kasutamise õppeprotsessi 
käigus.

� Selleks, et iga õppija saaks õppida ja areneda, on tingimata vajalik 
tagasiside.



Kujundav hindamineKujundav hindamine
tehnoloogia valdkonna ainetestehnoloogia valdkonna ainetes

Kujundav hindamine on termin, mida kasutatakse kehtivates riiklikes 
õppekavades. Termin tekitab sageli segadust ja vääritimõistmisi.

Samalaadseid probleeme on olnud ka teistes maades, seetõttu eelistatakse mõistele kujundav 
hindamine (formative assessment) mitmetes maades, nt Austraalias, Iirimaal, Sloveenias, 
Šotimaal, õppimist toetavat hindamist (assessment for learning).

Kui pidada kujundava hindamise all silmas just õppimist toetavat 
hindamist, siis on sellise hindamise kasutamine tehnoloogiavaldkonna 
ainetes elementaarne.

Käsitöö, kodunduse ning tehnoloogiaõpetajad, samuti klassiõpetajad on läbi aegade oma tööd 
kavandanud mitte niivõrd õpikukeskselt (eesmärgiga teatud teema „läbi võtta“), vaid pigem 
väljundikeskselt (eesmärgiks teatud oskused ja pädevused) ning konkreetsetest õpilastest 
lähtudes. 
Õpilaste tööd jälgides näeb õpetaja ära, millega õppija iseseisvalt toime tuleb, kus abi vajab, 
annab talle nõu, kui keerukas töö valida, näitab ette õiged töövõtted jne. 
Kõiki neid tegevusi ei nimetata enamasti hindamiseks, ent kui õpetaja oma tööd analüüsib, 
märkab ta neis ka hindamise aspekte.



Õppimist toetav hindamine Õppimist toetav hindamine 

� on selline hindamine (info kogumine, analüüs ja 
kasutamine) mille eesmärk on IGA õppija 
õppimise ja arengu toetamine.
� St hindamine, mille eesmärk on midagi muud (õppijate 

reastamine, selekteerimine, distsiplineerimine) ei pruugi olla reastamine, selekteerimine, distsiplineerimine) ei pruugi olla 
õppimist toetav, vähemalt mitte kõigi õpilaste jaoks. 

� Kui õppija saab suurepärased hinded pingutamata, nn 
„vanast rasvast“ või vastupidi – näeb küll hirmsasti vaeva, 
aga ei saa rohkem kui „kolme“ või isegi „kahe“, siis võib see 
õpimotivatsioonile laastavalt mõjuda. 



Õppimist toetava hindamise kasutamine Õppimist toetava hindamise kasutamine 

� on mitmete teadusuuringute põhjal üks tõhusamaid 
haridusliku sekkumise viise ja toob kaasa õpitulemuste 
ja õpimotivatsiooni tõusu, õppijate omavastutuse 
suurenemise.

Õppimist toetavat hindamist saab kasutada kõigis Õppimist toetavat hindamist saab kasutada kõigis 
haridusastmetes (lasteaiast kõrgkoolini) ja 
ainevaldkondades.

Selles ettekandes tuuakse välja õppimist toetava hindamise 
põhiküsimused ja mõned retseptid selle hindamise klassiruumis 
rakendamiseks. 
Enne retseptide (keetmise) juurde asumist tuleb aga tagada 
elementaarsete eeltingimuste täidetus (et käed ja pott ikka puhtad 
oleksid), muidu ei pruugi söögist siiski asja saada.



Õppimist toetava hindamiseÕppimist toetava hindamise
hädavajalikud eeltingimused:hädavajalikud eeltingimused:

� usk, et kõik õpilased on võimelised õppima ja arenema
Kindlasti olete kuulnud Pygmalioni efektist ja isetäituvatest 
ennustustest. Kui õpetaja (või vanem) on raudselt veendunud, et mõni 
laps on tõeline kobakäpp või puupea, siis on lapsel väga raske 
tõestada vastupidist ning ajapikku võib ta ka ise hakata uskuma, et 
tema (vähemalt selles valdkonnas) küll hakkama ei saa.tema (vähemalt selles valdkonnas) küll hakkama ei saa.

� turvaline õppekeskkond, kus vigade tegemine pole 
karistatav
Margus Pedaste ja Tiia Rüütman tõid oma ettekannetes välja 
avastamise ja loovust tähtsuse, Tiia Rüütman rõhutas eraldi veel seda, 
et vigade vältimine pärsib õpimotivatsiooni

� sisukas ja õppijaid kaasahaarav õppeprotsess



Põhimõtteline (paradigma) muutus:Põhimõtteline (paradigma) muutus:



Põhimõtteline (paradigma) muutus:Põhimõtteline (paradigma) muutus:



Hindamine  tehnoloogia valdkonna Hindamine  tehnoloogia valdkonna ainetesainetes

EI OLE numbriliste hinnete panemine,
ehkki hindamisprotsessi käigus saadud infot võib kasutada ka 
numbriliseks tagasisideks.

Hindamine on info (andmete) kogumine, Hindamine on info (andmete) kogumine, 
kaalumine ja kasutamine õppeprotsessi käigus 
nii õpetaja kui õpilaste endi poolt.

Õppimist toetav on see hindamine juhul, kui kogutud 
andmeid kasutatakse kõigi õppijate õppe ja arengu 
toetamiseks – õppe kohandamiseks vastavalt õppijate 
vajadustele ning motiveeriva tagasiside andmiseks.



INFO 

KOGUMINE

KUIDAS?

MILLAL?

KES?
INFO 

(ANDMETE)

KES?

KAALUMINE

MILLE 
ALUSEL?

KASUTAMINE MILLEKS?



Info kogumine:Info kogumine:

KUIDAS?KUIDAS?
erinevate, sh kvalitatiivsete meetoditega

MILLAL?MILLAL?
enne – protsessi käigus – protsessi lõpulenne – protsessi käigus – protsessi lõpul
kavandatult (spets. hindamistegevused) – pidevalt
regulaarselt 

KES?KES?
õppija ise, kaasõppijad, õpetaja



1. RETSEPT
INFO kogumine

Paku õppijatele võimalusi:
oma teadmisi ja oskusi regulaarselt kontrollida: 

� praktilised ülesanded
� avatud küsimused� avatud küsimused
� refleksioonimomendid 

kaaslaste hindamiseks:
� anonüümsete tööde/ soorituste analüüs
� diskussioonid, arutelud
� kaaslaste tööde analüüs



2. RETSEPT
INFO kogumine

Kasuta andmekogumisel mitmeid erinevaid viise: 
� refleksioon, 
� vaatlus (praktilised tööd/sooritused, tekstid, 
seled jms), seled jms), 

� vestlus, 
� õpimapp jne.

Kogu andmeid:
� enne millegi uue õppima asumist
� protsessi käigus (vajadusel pidevalt!)
� protsessi lõpul



Info kaalumine:Info kaalumine:

MILLE ALUSEL/ MILLE SUHTES?MILLE ALUSEL/ MILLE SUHTES?
klassi keskmine?
vigade arv/ õigete vastuste %?
seatud õppe-eesmärgid
õppija arengõppija areng

KES?KES?
õppija ise, kaasõppijad, õpetaja



riiklik standard (RÕK)

õppija C hetketase

õppija B hetketase

õppija A hetketase



riiklik standard (RÕK)

õppija C hetketase

õppija B hetketase

õppija A hetketase



3. RETSEPT
INFO kaalumine

Hinda õppijate: 
� pädevuste (algete) demonstreerimist
� liikumist eesmärkide poole/ eesmärkide 
saavutatustsaavutatust

� otsi märke edust, mitte vigu!
� arengut tema enese varasemate tulemustega 
võrreldes

Kaasa hindamisse õppijad ja vajadusel/ võimalusel 
ka lapsevanemad, treenerid, juhendajad jt!



4. RETSEPT
INFO kaalumine

Muuda õppe-eesmärgid õppijatele käega-katsutavaks, 
arusaadavaks , „puust ja punaseks“ ning vajadusel: 

� kasuta näidiseid, 
� tõlgi eesmärgid õppijate keelde, kaasa sellesse � tõlgi eesmärgid õppijate keelde, kaasa sellesse 
protsessi ka õppijad

� kasuta edukriteeriume ja/või hindamismudeleid
http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=mudel&hmid=708

http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=mudel&hmid=1289

http://basisdocumentinbeeld.slo.nl/verbeteren/bd_turnen/

Kui võimalik, kaasa õppijad eesmärgistamisse!



Näidised:Näidised:

� anonüümse töö/ soorituse analüüs (nt varasemate 
aastate või paralleelklassi õpilaste tööd)

� kaaslase töö/ soorituse analüüs
� enda töö/ soorituse analüüs

Näited erineva tasemega töödest/ sooritustest
�� alguses eristuvamad (väga head/ väga nõrgad)alguses eristuvamad (väga head/ väga nõrgad)
�� tüüpilisemad probleemid/ veadtüüpilisemad probleemid/ vead
�� hiljem erineva tasemega tööd, kus erinevaid tugevaid ja hiljem erineva tasemega tööd, kus erinevaid tugevaid ja 

nõrku külginõrku külgi



Hea töö/soorituse Hea töö/soorituse 
oluliste tunnuste väljatoomine:oluliste tunnuste väljatoomine:

�� õpetaja poolt (nt edukriteeriumide ja/või hindamismudeli õpetaja poolt (nt edukriteeriumide ja/või hindamismudeli 
tutvustamine)tutvustamine)

aga õppimise toetamiseks on tõhusam, kui see toimub:aga õppimise toetamiseks on tõhusam, kui see toimub:
�� õppijate endi poolt (õpetaja abiga)õppijate endi poolt (õpetaja abiga)
�� ühine edukriteeriumide koostamineühine edukriteeriumide koostamineühine edukriteeriumide koostamineühine edukriteeriumide koostamine
�� ühine hindamismudeli koostamineühine hindamismudeli koostamine

Kas hindamismudel peaks olema seostatud ka hinnetega? Või piisab, Kas hindamismudel peaks olema seostatud ka hinnetega? Või piisab, 
kui kirjeldada õppija taset ja edasiminekut olulistes oskustes?kui kirjeldada õppija taset ja edasiminekut olulistes oskustes?

Üks seminaril osalejatest rääkis pausi ajal, et käsitöö tunnis on numbriline 
hindamine tegelikult väga lihtne – kui õppijal tuleb asi välja, siis on „5“, kui 
ei tule, siis on „4“. Sest peamine edukriteerium on osalemine 
õppeprotsessis, mitte tulemus.



Info kasutamineInfo kasutamine::

Juhul, kui hindamise andmeid kasutatakse
� õppijate reastamiseks
� tublimate/nõrgemate selekteerimiseks
� õppijate (hinnetega) tunnustamiseks/ karistamiseks

ei toeta hindamine (kõigi) õppijate õppimist, arengut, kasvu. 
st – tegemist pole õppimist toetava hindamisega.



5. RETSEPT
Üldisi soovitusi 

õppimist toetava hindamise 
õnnestumiseks

Ära tee ise ära seda, millega õppija ise hakkama 
saaks!saaks!

Toeta iga õppijat just niipalju kui hädavajalik!

Vigade tegemine on õppimise loomulik osa – tegijal 
juhtub!



6. RETSEPT
Üldisi soovitusi 

õppimist toetava hindamise 
õnnestumiseks

Ole eelkõige inimene!

Usu igasse õppijasse!

Tule rutiinist välja: Muuda õppimine ja õpetamine 
põnevaks seikluseks!



Tänan tähelepanu eest!Tänan tähelepanu eest!
http://6ppimisttoetavhindamine.wordpress.com/


