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Õpetaja on tänases ühiskonnas pidevas muutuste kee-
rises. Ta vastutab demokraatlike protsesside edendamise 
ning õppijate kujunemise eest Eesti ja Euroopa kodanikeks. 
Sõlmküsimuseks on paradigma muutus õpikäsitluses – 
õpetamiskesksest õppimiskeskseks (biheiviorismilt konst-
ruktivismile), kus õpetaja põhieesmärgiks on õppija arengu 
toetamine ja selleks sobiva keskkonna kujundamine. Õpetaja 
ülesanne on toetada õppijat õpioskuste omandamisel ja 
iseseisva mõtlemisoskuse arendamisel. Lisaks ainevald-
konnas heaks spetsialistiks olemisele eeldab see õpetajalt 
oskust õppe sisu siduda ümbritseva keskkonnaga, õppija 
kogemustega ja muutustega ühiskonnas. Sedavõrd kõrgeid 
eesmärke on võimalik saavutada vaid meeskonnatöös 
ning enda professionaalset arengut pidevalt analüüsides 
ja kavandades.

Aastatel 2005-2007 viidi Euroopa Liidu struktuurifondi, 
meetme 1.1 raames läbi projekt “Õpetaja professionaalne 
areng haridustehnoloogia toel”. Projekti juhtorganisat-
siooniks oli Tallinna Ülikool, partneriteks Tartu Ülikool, Riiklik 
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ning Eesti Õpetajate Liit. 

Eesmärgiks oli välja arendada õpetajate kogukonna 
portaal koos e-portfoolio tugisüsteemiga, mis arvestab Eesti 
õpetajahariduse korraldust ja eripärasid.

Kitsamateks eesmärkideks olid: 
• Luua ühtne e-portfoolio - infotehnoloogiline õppe- ja  
 tugisüsteem õpetajahariduse kolme etapi – esmaõppe,  
 kutseaasta ja täiendõppe  - kooskõlastatud arendami- 
 seks ja kutseoskuste kujunemiseks vastavalt õpetaja  

 kutsestandardile. Sealhulgas luua tingimused õpetaja  
 professionaalset arengut ja tegutsemist toetava kogu- 
 konna tekkimiseks. 
• Õpetaja elukestva õppe arengumapi ehk portfoolio   
 rakendamine süsteemseks eneseanalüüsiks ja kutse- 
 oskuste kujunemiseks läbi ülaltoodud kolme tasandi.
• Õpetajate ja õppejõudude haridustehnoloogiliste  
 pädevuste kujundamine tugi- ja õppematerjalide 
 arendamiseks, õppe sisu kvaliteedi parandamiseks ja 
 e-õppe materjalide kasutamiseks ning väljatööta-  
 miseks.

Projektis töötasid viis alarühma:
1. ekspertrühm, juht Eve Eisenschmidt;
2. haridustehnoloogia töörühm, juhid Mart Laanpere ja 
 Reelyka Läheb;
3. esmaõppe töörühm, juht Inge Timoštšuk;
4.  kutseaasta töörühm, juht Kaia Köster Tallinna Ülikoolis  
 ja Valdek Rohtma Tartu Ülikoolis; 
5.  täiendõppe töörühm, juhid Siim Krusell ja Sirje Ideon.

Õpetajale mõeldud portaali loomisel töötasid program-
meerimise ja keskkonna arendamisega Meelis Mets, Kairit 
Tammets ja Priit Tammets Haridustehnoloogia keskusest, 
esmaõppes keskkonna testimisel osalesid õppejõud Mai 
Normak, Kristel Tennokese, Merle Jung, Anneli Roode, Sirje 
Klaos. Kutseaasta raames koolitas kasutajaid ja hindas 
keskkonna kasutamist oma bakalaureusetöö raames Georgi 
Skorobogatov.

Eessõna



Projekt “Õpetaja professionaalne areng haridustehnoloogia toel” muutus ja täienes tegevuse 
käigus. Rahvusvahelises suhtluses sai sisu tegijatele ja osalejatele märksa tähendusli-
kumaks. Sündis õppiva õpetaja portaal Internetis lühendnimega OPAH – Oma professionaalse 
arengu haldamine.

OPAHi kontseptsiooni koostamisel andsid õppiva õpetaja portaalile teoreetilised alused neli 
lähtepunkti: õpetaja professionaalne areng, õppiv kogukond, refleksioon ning e-portfoolio 
käsitlused. Järgnev annab ülevaate nendest lähtealustest. 

ÕPPIVA ÕPETAJA PORTAALI 
TEOREETILINE KONTSEPTSIOON

Tartu Ülikoolis tegelesid kutseaasta programmides 
osalejate koolitamisega Valdek Rohtma ja Marju Piir. 

Projektijuht oli Katri Lõugas. 

Projekti käigus kasutati erinevaid konsultante: Priidu 
Paomets (OÜ Markus programmeerija), Tony Hudson (Suur-
britannia. Head of Learning Services - CfBT Education Trust.), 
Erika Löfström (Helsingi Ülikooli õppejõud ja Tallinna Ülikooli 
külalisõppejõud).

Tänu projekti idee teostamise eest kuulub professor 
Peeter Normakule ja projekti esialgse kavandi koostajale 
Toomas Toomsalule.

Käesoleva trükise esimeses osas esitatakse keskkonna 
väljatöötamise teoreetilised alused, teises osas pakutakse 
juhendmaterjale kasutajale ja kolmandas osas vahenda-
takse kasutajate arvamusi ning tulevikuvisioone keskkonna 
edasiarendamiseks.

E-portfoolio keskkond nagu õpetaja professionaalne 
arengki on  pidevas muutumises - kunagi ei saa öelda, et pole 
enam kuhugi areneda! Tööd jätkub meile veel küllaga.

EVE EISENSCHMIDT
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Õpetajahariduse arendamisel Euroopa ja Eesti haridus-
kontekstis seab TLÜ õpetajaharidus eesmärgiks toetada 
Eesti ühiskonna ja haridussüsteemi ootustele  vastava rolli-
pildiga, professionaalsele arengule orienteeritud innovaa-
tilise õpetaja kujunemist. Õpetaja professionaalne areng 
kui  tervik kulgeb läbi kolme astme: esmaõpe, kutse-
aasta ja elukestev täiendõpe. Õppiva õpetaja portaal ehk 
OPAH  on hea võimalus toetada õpetaja kutsearengut ja 
siduda üheks tervikuks õpetajahariduse erinevaid astmeid: 
esmaõpe, kutseaasta ja kutsealane täiendõpe. Käesolevas 
peatükis käsitletakse lähemalt õpetaja professionaalse 
arengu mõistet, õpetajaks kujunemist ja selle toetamise 
võimalusi.

Õpetaja professionaalne areng seisneb kompetentsuse 
pidevas kasvus, järjest edukamas toimetulekus igapäe-
vatöös ning väljendub kõige ehedamalt õpilaste arengus 
ja õpitulemustes. Eestis on üheks õpetaja pideva professio-
naalse arengu aluseks õpetaja kutsestandard. Septembris 
2005 vastu võetud õpetaja kutsestandard on aluseks
esmaõppe, kutseaasta ja õpetajate täiendõppe õppekava-
de sisu kujundamisel. Oluline on siduda õpetajahariduse 
erinevad astmed ja aidata õpetajaks kujunejal leida enda 
arengu seisukohas olulised aspektid. See on õppimise 
protsess, milles osalevad erinevad õppejõud, praktikaju-
hendajad, kaasüliõpilased, kolleegid. Õpetajaharidus on 
keeruline veel seetõttu, et iga õpetajakoolituses osaleja 
on mitmed aastad haridussüsteemiga kokku puutunud 
õppija rollis. Õpetajaks kujunemine tähendab ka varasemate 

kogemuste võrdlemist uute seisukohtadega (Lortie, 1975). 
Üleminek õpetaja rolli peab sisaldama õpilasena saadud 
kogemuste analüüsi ning uute teadmiste ja kogemuste 
sõelumist õpilaseks olemise kogemuse kaudu. 

Lisaks varasemale biograafiale sõltub professionaalne 
areng õppija isiksuseomadustest, valmidusest analüüsida 
oma uskumusi, väärtusi ja hoiakuid. Õpetajakoolituse 
õppekava ja hilisem töökeskkond kas toetavad arengut 
või toovad esile takistavaid tegureid. Ühiskond tervikuna 
- haridussüsteem, konkreetne kool, selle juhtkond, õpeta-
jaskond, õpilased, lapsevanemad - on faktorid, mis vastas-
tikuses koostoimes loovad õpetajatööle väärtuskeskkonna 
(Glatthorn, 1995; Kagan, 1992). 

Professionaalse arengu astmed

Õpetajaks kujunemist on kirjeldatud astmelisena. Mitmed 
õpetaja professionaalse arengu etappe analüüsinud uurijad 
(Berliner, Fuller, Kagan, Furlong, Fullan jt) on välja toonud 
erinevaid jaotusi algaja õpetaja arengus.

Fulleri arengumudeli (1969), kohaselt on algaja õpetaja 
fookus esmalt endal, siis õppekaval, seejärel õpetamisel ja 
siis õpilastel.

Kagani (1992) arengumudeli kohaselt toimub kõigepealt 
kohanemine ja enesekontseptsiooni rekonstrueerimine. 
Ilma selleta ei saa algaja õpetaja keskenduda õpilaste aren-
gule. Selle mudeli järgi peab õpetajakoolitus toetama 
esmaste oskuste ja õpetamisrutiini kujunemist ning 
võimaldama tagasisidet algaja õpetaja oskustele, käitu-

ÕPETAJA PROFESSIONAALNE ARENG 
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misele, et tekiks arusaam oma varjatud uskumustest ja 
ettekujutus endast kui õpetajast.

Algaja õpetaja arengudimensioone kohanemisperioodil 
võib liigitada ka järgmiselt (Vonk, 1995):
• isiklik mõõde – on seotud õpetaja kui isiksuse aren-  
 guga (küpsemine, tunded, eneseteadvuse kujunemine,  
 enesekontseptsioon);
• teadmiste ja oskuste mõõde – on seotud õpetaja 
 professionaalse arenguga;
• sotsiaalne mõõde - keskkond, kus õpetaja areneb, 
 konkreetse koolikeskkonnaga kohanemine, kooli-  
 kultuuri ja kolleegide, juhtkonna, lastevanemate   
 ootustega kohanemine.

Algaja õpetaja arengumõõtmeid ilmestab joonis 1.

Professionaalne areng eeldab õppimist. Esimesel tööaastal 
– kutseaastal – toimub õppimine Vonk’i määratletud 
kolmes dimensioonis. Kõige enam on reeglina tähelepanu 
koondunud kutseoskuste kujundamisele, millest sõltub 
igapäevane toimetulek klassiruumis. Valdavalt organi-
satsiooni uue liikmena kohaneb algaja õpetaja organi-
satsiooni ja kolleegidega ning hakkab käituma koolikul-
tuurile ootuspäraselt. Varjatumalt ja/või ka vähem teadvus-
tatuna toimub õpetaja enda isiksuslik areng – enesetead-
vustamine ja enesekontseptsiooni kujundamine, millest 
üks osa on kindlasti professiooniga seotud. Suurem osa 
õpetaja professionaalsest arengust toimub koolikeskkonnas. 
Seega, koolikeskkonna mõju kutsealasele arengule on väga 
suur ja järjepidevuse tagamine saab toimuda vaid teadliku 
koostöö tulemusena. 

Soovides toetada õpetaja professionaalse arengu järje-
pidevust, tuleb silmas pidada ka õpetaja arengu astmeid. 
Fulleri õpetajamuredel põhineval mudelil (1969), mida 
hiljem täiendasid Fuller ja Bown koos (1975), on õpetaja 
kutsealases arengus neli staadiumi:

• Fantaasiastaadium – illusioon. Algaja kujutab endale 
ette, milline õpetajaamet on ja unistab sarnasusest oma 
kunagiste imeheade õpetajatega. Üleminek praktikatun-
didest esimesele töökohale osutub tihti vapustavaks. Algaja 
õpetaja avastab peagi, et mitmes suhtes jäävad eelnevad 
kogemused tegelikus töös puudulikuks, õhuloss pudeneb 
ning algab püsimajäämise (ingl. k survival) staadium.

• Püsimajäämise staadium – algajad õpetajad muret-
sevad, milliseks kujuneb nende koostöö teiste õpeta-
jatega. Mured keskenduvad sellele, kui hästi suudavad nad 
klassiga hakkama saada, samuti võitlusele oma kutsealase 
elu eest sedamööda kuidas distsipliini- ja juhtimisprob-
leemid teravamaks muutuvad. Enamiku algajate õpetajate 
puhul möödub püsimajäämise staadium poole aasta 
pärast. Paljude jaoks lõpeb see varem.

• Meisterlikkuse staadium –  “oskuste staadium”, mil uus 
õpetaja hakkab samm-sammult ametit õppima, muretseb 
selle pärast, kuidas ta suudab õppekava edasi anda. Olles 

Joonis 1. 
Õpetaja arengumõõtmed 
(Eisenschmidt, 2006).
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üldjoontes distsipliini- ja juhtimisprobleemidega toime 
saanud, keskenduvad nad enam või vähem süstemaatiliselt 
konkreetsete õpetamisoskuste parendamisele ja õppekava 
küsimustele.

• Toimetuleku, edu staadium (ingl. k impact) – õpetaja 
keskendub õpilaste arengule, muretsetakse kui hästi suude-
takse arvestada kõikide õpilaste vajadustega. Tähelepanu 
nihkub iseendalt õpilastele. 

Analüüsides erinevaid professionaalse arengu mudeleid, 
võib väita, et ühiseks jooneks algaja õpetaja arengus on 
liikumine isiksuslikult arengult professionaalsete oskuste 
ja teadmiste suunas ning sealt omakorda tasemele, kus 
tähelepanu all on juba õpilased ja õpikeskkond.

Õpetaja kutsestandard

Õpetaja kutsestandard on üheks abivahendiks õpetaja 
arengu toetamisel. Eesti õpetaja kutsestandardis lähtuti 
õpetaja rollipildi kirjeldamisel ootustest, mida kaasaegne 
ühiskond koolile ja õpetajale esitab. Postmodernistliku ja 
globaliseeruva ühiskonna õpetaja  on eetiline ja aktiivne 
kodanik, ta tunneb vastutust demokraatlike protsesside 
edendamise ning õppijate Eesti ja Euroopa kodanikeks 
kujunemise eest. Praeguseks sõlmküsimuseks on paradigma 
muutus õpikäsitluses – õpetamisekesksest õppimise-
keskseks (biheiviorismilt konstruktivismile), kus õpetaja 
põhieesmärgiks on õppija arengu toetamine ja selleks sobiva 
keskkonna kujundamine. Õpetaja ülesanne on toetada 
õppijat õpioskuste omandamisel ja iseseisva mõtlemis-
oskuse arendamisel. Lisaks ainevaldkonnas heaks spetsia-
listiks olemisele eeldab see õpetajalt oskust õppe sisu siduda 
ümbritseva keskkonnaga. Sedavõrd kõrgeid eesmärke on 
võimalik saavutada vaid meeskonnatöös ning enda profes-
sionaalset arengut pidevalt analüüsides ja kavandades.

Kutsestandard kirjeldab kutseoskusi kaheksa erineva 
valdkonnana ( joonis 2).

Esimese jaotuse moodustavad õpetajakutse eriomased 
oskused: õppetöö planeerimine ja juhtimine, õpikeskkonna 

kujundamine, õppimise juhendamine, õppija arengu ja 
õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine. Teise jaotuse 
moodustavad  interdistsiplinaarsed oskused, mis on 
vajalikud kõigile inimestega töötavaile spetsialistidele: 
suhtlemine, koostöö ja motiveerimine. Kõige tähtsama 
osa, nö koore moodustab õpetajatöös vaieldamatult 
eneseanalüüs, sest õpetaja on spetsialist, kellel on väga 
palju iseseisvat situatiivset otsustamist ja suur vastutus. 
Õpetajat ei saa käsitleda kui oskustöölist, sest selles ametis 
on vähe trafaretset käitumist ning valikute tegemine nõuab 
iga konkreetse olukorra kiiret ja põhjalikku analüüsi. Kirjel-
datud oskused ei ole võrreldavad tööoperatsioonidega, 
vaid iga tegevuse rakendamine eeldab analüüsi ja otsuste 
langetamist just antud olukorrast lähtuvalt. Iga oskus 
eeldab ka väga laialdasi teadmisi.
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Õpetaja kutseoskuste valdkonnad.



Kokkuvõtteks võib öelda, et õpetaja professionaalne 
areng kulgeb pideva protsessina läbi esmaõppe, kutseaasta 
ja elukestva täiendõppe. Õpetaja kutsestandard annab 
aluse õpetaja eneseanalüüsiks ja kestvaks kutsearenguks 
ning moodustab ka OPAHi raames rakendatava e-port-
foolio pädevuste analüüsimise struktuuri. Lisaks profes-
sionaalse arengu toetamisele pakub OPAH hea võimaluse 
järjepidevuse kujunemiseks, oma arengu kestvaks jälgi-
miseks, analüüsimiseks ja planeerimiseks.

Keeruline ülesanne on leida igale õpetajale ja õpetajaks 
õppijale õppimis- ja õpetamiskogemuse ning professio-
naalse enesekontseptsiooni loomiseks just personaalselt 
sobiv vorm ja rakendada tugisüsteeme refleksiooni toeta-
miseks.

ALLIKAD:
Eisenschmidt, E. (2006). Kutseaasta kui algaja õpetaja tugiprogrammi rakendamine Eestis. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 25. Tallinn: 
Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Fuller, F. (1969). Concerns of teachers: a developmental conceptualization. – American Educational Research Journal, Vol. 6, 207–226.
Glatthorn, A. (1995). Teacher development. – l. A. Anderson (ed). International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Cambridge: 
Pergamon, 41–46.
Kagan, D. M. (1992). Professional growth among pre-service and beginning teachers. – Review of Educational Research, Vol. 62, 2, 129–169.
Lortie, D. C. (1975). Schoolteacher: a sociological study. Chicago: the University of Chicago Press.
Vonk, J. H. C. (1983). Problems of the beginning teacher. – European Journal of Teacher Education, Vol. 6, 2, 133–178.
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Õppiva õpetaja portaal –OPAH- kätkeb endas võimalust 
jagatud õppimiseks, professionaalse arengu toetamiseks 
ja õpetaja identiteedi kujunemiseks. Käesolevas peatükis 
antakse ülevaade õppiva kogukonna mõistest ning selle 
võimalustest õpetaja professionaalse arengu ja õpetaja 
identiteedi toetamisel.

Õpetajaks õpitakse ja õpetajana arenetakse koos 
teistega. Sotsiaalsel õppimisel on palju eeliseid ja mitmeid 
ohte. Üheks ohuks on pinnapealsete tegevusmudelite 
omandamine teiste jäljendamise teel. Nii omandatud 
tegevustavad on uues olukorras raskesti rakendatavad. 
Õpetajatöös on iga tegevus eelnevast mingil määral eri-
nev ja seega uus. Veelgi keerulisemaks muutub situat-
sioon siis, kui kopeeritav käitumine ei haaku inimese enda 
tõekspidamistega.  Niisugune vastuolu võib põhjustada 
tõsiseid suhtlemispingeid, mis on professionaalse arengu 
takistavateks teguriteks. Sellist riski on õpetajahariduses 
võimalik vähendada  tugeva kutsealase kogukonna tekkimist 
toetades, kus kõik osalised õpivad kõigilt, teisi ja  kutsealast 
tegelikkust laiemalt mõjutades. Kirjeldatud eesmärki püsti-
tades tuleks esmalt vaadelda üksteiselt õppimise olemust. 
Sotsiaalseid õppimise käsitusi analüüsides selgub suuri-
ma erinevusena  erinevate kontseptsioonide vahel - kas 
seda protsessi nähakse etapiviisilise  järgnevusena (vt nt 
Krull 2000) või erinevate tegurite pidevas seoses oleva 
dünaamilise  koosmõjuna (vt nt Wenger  2004). 

Krull (2000: 210-218) loetleb sotsiaalse õppimise 
faasidena märkamist, meeldejätmist, reprodutseerimist 

ja rakendumist. Isiklikest või ametialastest vajadustest 
lähtuv huvi ajendab kasulikku märkama ja meelde jätma. 
Meelde jääb paremini see, mille üldisi ja üksikuid omadusi 
on tundma õpitud. Meeldejäänut rakendades ja tegevust 
tagasiside toel harjutades saab inimene oma tegevusele ise 
kinnitust ja nii tekivad uued tegevustavad ( joonis 3).

ÕPPIV KOGUKOND 
Inge Timoštšuk

Joonis 3. 
Sotsiaalse õppimise etapid
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Et laiendada arusaama sotsiaalsest õppimisest, võib 
teineteiselt õppimise etapiviisilise kirjelduse kõrvale tuua 
Wengeri (1998) käsituse, mis vaatleb õppimist kui aktiivset 
osalemist sotsiaalsete kogukondade praktilises tegevuses 
ja oma identiteedi ehitamist selle kogukonnaga seoses. 

Sotsiaalne osalus kui õppimise ja teadmise omandamise 
protsess avaldub Wengeri arvates järgnevas:
• tähendus – viis, kuidas me räägime oma võimest   
 mõtestada oma elu ja ümbritsevat maailma;
• praktiline tegevus – viis, kuidas me räägime ajaloolis-
 test arusaamadest ja sotsiaalsetest ressurssidest,   
 taustsüsteemidest, perspektiividest;
• kogukond – viis, kuidas me räägime sotsiaalsest 
 grupist, milles meie tegevus tunnistatakse kompetent- 
 seks ja saavutusväärseks;

• identiteet – viis, kuidas me räägime sellest, kuidas 
 õppimine mõjutab seda, kes me oleme ning meie 
 kujunemislugu (2004: 5).

Wenger rõhutab, et kõik nimetatud õppimise kompo-
nendid on üksteisega tihedalt seotud. Paigutades järgmises 
skeemis õppimise asemele ühe mistahes neljast kompo-
nendist, jäävad skeemil olevad seosed siiski paikapidavaiks 
– muutub vaid vaatenurk. 

 Inimesed, kellega seejuures kutsealaselt vastastikku 
seotud ollakse, ühiselt tegutsetakse ja sarnaseid arusaamu 
jagatakse, moodustavad kogukonna, milles õppimine toetab 
professionaalsuse ja kutsealase identiteedi kujunemist.

Õpingute sisu ja vormi kujunemisel osalevad eriala- ja 
ainedidaktika õppejõud ning üldpedagoogika õppejõud. 
Sellesse protsessi on kaasatud pedagoogilise praktika juhen-
dajad ja mentorid koolides. Praktilise tegevuse tasandil on 
õpetajaks õppija tihedalt seotud õpilaste, kaasõppijate 
ning kolleegidega koolis (vt joonis 5 õpetaja tasand ja 
õpingute tasand).

Millises rollis olevad inimesed  kogukonna liikmele 
suurimat mõju avaldavad, sõltub, kas on tegemist esma-
õppes, kutseaastal või täiendõppes oleva õpetajaga. 
Üliõpilast mõjutavad õppejõud kindlasti enam kui kutse-
aastal olijat ja kolleegid on täiendõppes olijale olulisemad 
partnerid kui esmaõppes osalevad üliõpilased. Samas on 
kindlasti erandeid ning need on konkreetsete tegevustega 
seotud. Üliõpilast juhendav õpetaja mõjutab üliõpilast, kuid 
areneb ka ise selle tegevuse käigus, saades impulsse üliõpi-
laselt. Seega pole võimalik sotsiaalse õppimise rada univer-
saalselt kaardistada. Oluline on toetada kõigi üksteisega 
kutsealaselt seotud inimeste koostöövõimalusi, luues 
tingimused isikliku õppimise teekonna kujunemiseks.

E-portfoolio aitab õpetajate kogukonna kujunemisele 
ja toimivana hoidmisele kaasa – omavahel saab infot ja 
isiklikult tähenduslikke kogemusi vahetada. E-portfoolio on 
toeks ka kutsealase identiteedi kujunemisele.

Joonis 4. 
Sotsiaalse õppimise komponendid 
(Wenger 2004: 5)
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Erinevad õpetaja kutsealase identiteedi mõiste määrat-
lused aga keskenduvad identiteedi erinevatele aspek-
tidele. 

Goodsoni ja Cole´i (1994) arvates sarnaneb õpetaja kutse-
alane  identiteet kutsealasele tegelikkusele, mille loomine on 
isiklikust kogemusest ja kontekstist lähtuv pidev protsess.

Sugure (1997) väidab, et õpetaja kutsealane identiteet 
on pigem pidevalt ümberkujuneva diskursuse osa kui kõigile 
õpetajatele omaste kindlate tunnuste kogum. Volkmann 
ja Anderson  (1998) peavad õpetaja kutsealaseks identi-
teediks minapildi ja õpetaja rollipildist tuleneva kohustus-
likuna tajutava käitumise vahelist keerulist ja dünaamilist 
tasakaalu. Goldron ja Smith (1999) ütlevad, et õpetaja 
kutsealane identiteet pole kindel, ühtne ega inimesel 
pidevalt samas olekus olemas, vaid see on viis, kuidas 
inimesed iseendast aru saavad ning suhestuvad teiste 
inimeste ja kontekstiga. Dillabough (1999) väidab, et õpetaja 
kutsealane identiteet pole püsiv ja ette määratud, vaid 
ilmneb nende inimeste omavaheliste suhete käigus, kes 
vastavalt sotsiaalsele kontekstile ja oludele tõlgendavad 
ning omistavad tähendusi tegevustele, keelele,  igapäe-
vasele tegelikkusele.

Samueli ja Stephensi (2000) arvates on õpetaja kutse-
alane identiteet rea elukogemusel põhinevate võistlevate ja 
tihti vastandlike väärtuste, käitumiste ja hoiakute mõistmine 
ning omaksvõtmine.

Õpetaja identiteedi erinevate käsituste ühisosa saab 
kokku võtta Beijaardi jt arusaamaga, et õpetaja identiteet 
on pidev isikliku ja kutsealase aspekti lõimumine õpetajaks 
kujunemise protsessis (Beijaard jt 2004: 113). Just seepärast 
ei tohiks õpetajat uurides piirduda vaid klassis ja klassiga 
toimuvaga. Ka Eisenharti arvates tuleks vaadelda õpetaja 
elu ja tööd laiemas kontekstis, keskendudes õpetaja enese 
arvamustele, hinnangutele ning hoiakutele, sest õpetaja-
uuringud on seotud muutustega kultuurikonteksti käsitustes 
(2001: 209).

Õpetajate e-portfoolio loomisel ja edasiarendamisel on 
arvestatud sellega, et professionaalset identiteeti mõjuta-
vad lisaks kutsealasele kogukonnale nii õpetaja endaga 
seotud seigad – isikuomadused ja kogemused kui ka 
ühiskonna ootused (vt joonis 5). 

 Need ootused on konkreetsemalt sõnastatud õpetaja-
koolituse raamnõuetes ja õpetaja kutsestandardis.

Niivõrd mitmekesiste tegurite mõjuga toimetulekuks ja 
nendest õppimiseks on vaja pidevat eneserefleksiooni, mille 
toetamiseks on õpetajate e-portfoolio raames loodud rida 
kutsepädevustega seotud lahendusi.

Joonis 5. 
Õpetaja kutsealast identiteeti mõjutavad tegurid
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Kokkuvõtteks võib öelda, et õpetajaks õpitakse ja 
õpetajana arenetakse koos teistega. Need inimesed, 
kellega seejuures kutsealaselt vastastikku seotud ollakse, 
ühiselt tegutsetakse ja sarnaseid arusaamu jagatakse, 
moodustavad kogukonna, milles õppimine toetab profes-
sionaalsuse ja kutsealase identiteedi kujunemist. See, 
millises rollis olevad inimesed  kogukonna liikmele suuri-
mat mõju avaldavad, sõltub, kas on tegemist esmaõppes, 
kutseaastal või täiendõppes oleva õpetajaga.

E-portfoolio aitab õpetajate kogukonna kujunemisele 
ja toimivana hoidmisele kaasa – omavahel saab vahetada 
infot ja isiklikult tähenduslikke kogemusi. 
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Kui tahame oma nägu näha, vaatame me tavaliselt peeglisse, 
oma tegevuste nägemiseks on vaja need kirja panna. 
Käesolevas peatükis vaatleme refleksiooni rolli õpetaja 
professionaalses arengus ja OPAHi võimalusi reflekteeriva 
õpetaja ja õpetajate kogukonna sünniks.

Kirjaliku refleksiooni olemus

Dewey, keda peetakse 20. sajandi reflektiivse praktika 
teooriale alusepanijaks, on defineerinud reflektiivse 
mõtlemise mõistet kui aktiivset, pidevat ja ettevaatlikku 
hoiakute ning eeldatavate teadmiste kaalutlemist olemas-
olevate teadmiste ja järelduste valguses (Dewey 1933 
viidatud Hatton & Smith 1995). Reflektiivne mõtlemine 
on Dewey nägemuses üldiselt suunatud praktilistele 
probleemidele,  lubades kahtluste ja segaduse tekkimist 
võimaliku lõpliku lahenduse leidmisel (Hatton & Smith 
1995:2). Oma reflekteerimist käsitleva teooriaga pani Dewey 
aluse enamusele hilisematest refleksiooni käsitustest. 

Refleksiooni käigus analüüsitakse ja mõtestatakse 
tegevust ning tehakse sellest järeldused (Oras 2005:8), 
millega kaasneb reflekteerivale indiviidile muutumisva-
jaduse teadvustamine (samas; Stein 2000) ning edaspidine  
käitumise muutus vastavalt tehtud järeldustele (samas). 
Oras ja Stein rõhutavad oma töödes tegevuse analüüsi 
ja mõtestamise ehk reflekteerimise tulemusel ilmnevat 
indiviidi käitumise muutust. Kuid reflekteerimist vaada-
takse ka kognitiivse ehk mõtlemise analüüsi ja mõtestamist 

hõlmava protsessina. Wetzsteini ja Hackeri (2004) järgi on 
refleksioon protsess, mida võib kirjeldada kui mõtlemist 
oma mõtlemise ja käitumise üle. Reflekteerimine tähendab 
probleemi lahendamise protsessi juhtimist ja analüüsi, 
mis võib puudutada eesmärke, strateegiaid ning vahendeid 
eesmärkide saavutamiseks. Selle metakognitiivse analüüsi 
tulemusena võib toimuda eelnevalt kasutatud lahen-
duste muutmine ning kujuneda strateegiate metakogni-
tiivne teadvustamine (samas). Ülaltoodust selgub, et reflek-
siooni nähakse kui protsessi, mille käigus mõtestatakse ja 
analüüsitakse teadvustatud tegevusi ning mõtlemist, mille 
tulemusena võib toimuda indiviidi seni kasutatud lahen-
duste ja strateegiate muutus, mis väljendub ka käitumise 
muutuses. 

Boud, Keough ja Walker (1985) käsitlevad refleksiooni 
mõistet teisest – õppija perspektiivist, rõhutades reflektee-
rimise protsessi seost õppimisega. Nad defineerivad reflek-
siooni kui intellektuaalsete ja tegelike tegevuste üldni-
metust, mida inimesed võtavad ette sündmuste analüü-
simisel ning neile uue tõlgenduse ja hinnangu andmisel. 
Johns (1995) märkab oma töös, et refleksioon võimaldab 
mõista ja hinnata kogemust ning õppida sellest. See on 
isikupärane protsess, mis üldjuhul põhjustab situatsiooni 
nägemuse muutust ja on uute teadmiste kujunemise 
aluseks (samas). Sarnane lähenemisviis on ka Reid’il (1993), 
kes tõdeb, et refleksioon on praktilise kogemuse kirjel-
damise, analüüsi ja hindamise protsess, mille eesmärgiks 
on õppimine sellest kogemusest. Ta rõhutab, et reflek-
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sioon on aktiivne protsess, mitte passiivne mõtlemine. 
Reflekteerimise protsessi aktiivsusele osutab oma töös 
Kemmis (1985) väites, et refleksioon on positiivne aktiivne 
protsess, mille raames vaadatakse üle, analüüsitakse ja 
hinnatakse kogemust ning tuginedes eelnevalt omandatud 
kogemustele töötakse välja tegevusplaan tulevikuks. Reflek-
sioon on õppimisega seotud protsess, mille raames indiviid 
analüüsib ja hindab oma kogemusi ning sellest lähtuvalt 
võib toimuda uute teadmiste kujunemine ning kogemusest 
õppimine. 

Ülaltoodud refleksiooni käsitustest rõhutatakse reflek-
siooni kui mõtestatud protsessi. Kuid Mezirow (1998) leiab, 
et refleksioon võib olla implitsiitne (varjatud) - inimene valib 
hea ja halva vahel oma väärtustest lähtudes seda teadvus-
tamata, või eksplitsiitne (teadvustatud) – inimene analüüsib 
valiku tegemise põhjusi ja protsessi. Eksplitsiitset reflek-
siooni käsitleb ka Imel (1992), kes väidab, et reflektiivseks 
toimimiseks peab indiviid vaatama üle oma tegevuse 
kõrvaltvaataja perspektiivist, eesmärgiga leida ja määratleda 
käitumist mõjutavaid eeldusi ja tundeid ning mõista 
nende mõju. Need eeldused võivad olla loogilised, eetilised, 
psühholoogilised, ideoloogilised, sotsiaalsed, kultuurilised, 
majanduslikud, poliitilised, ökoloogilised, teaduslikud ja 
vaimsed (Mezirow 1998) – see tähendab, võivad hõlmata 
kõiki indiviidi elu valdkondi. Reflekteerimine nende eelduste 
üle toetab probleemsete eeltingimuste kriitilist analüüsi 
(samas) mille põhjal võib indiviid muuta oma edaspidist 
toimimist erinevates situatsioonides. Mõtestades ja analüü-
sides teadvustatud mõtlemist, toimimist ning kogemusi – 
reflekteerides eksplitsiitselt – toimub indiviidi poolt seni 
kasutatud lahenduste ja strateegiate muutmine, kujunevad 
uued teadmised ning toimub õppimine. 

Lisaks mittesalvestatud ehk inimese teadvuses toimunud 
ja suulisele refleksioonile, jagatakse refleksioone kolmeks, 
vastavalt nende salvestamisviisile kirjalikuks, video- ning 
audiorefleksioonideks (Fund, Court, Kramarski 2002). Kirja-
likku refleksiooni peetakse reflekteerimise „puhtaimaks 

tõestuseks” (samas) ehk võrreldes teiste salvestatud reflek-
sioonidega reflekteerimist kõige selgemini kajastavaks. 
Kirjalik reflekteerimine toetab eksplitsiitsust (Imel 1992) 
ehk mõtlemise, toimimise ja kogemuste teadvustamist, 
nende mõtestamist ja analüüsi. 

Ülaltoodule tuginedes defineeritakse kirjalikku reflek-
siooni kui kirjalikult salvestatud aktiivset eksplitsiitset 
mõtlemise, toimimise ja kogemuste mõtestamise ja analüüsi 
protsessi, mille tulemusel toimub indiviidi seni kasutatud 
lahenduste, strateegiate ja toimimise muutmine, kujune-
vad uued teadmised ning toimub õppimine.

Kirjaliku refleksiooni olulisus õpetaja jaoks

Refleksioon võimaldab meil õppida oma kogemustest – see 
on hinnang sellele, kus me oleme olnud ja kuhu tahame 
liikuda edasi  (Wolf ja Siu-Runyan 1996:35). Tänu vahetule 
seosele õpiprotsessiga (I’Ansen, Rodrigues & Wilson 2003) 
on refleksioon väga oluline indiviidi õppimise eeldus. 
Õppimine läbi refleksiooni loob uusi arusaamu, muutes 
teadvustatuks sotsiaalseid, professionaalseid, majandus-
likke ja eetilisi valikuid ning toetades inimese toimimist 
spetsiifilises kontekstis (samas). 

Watson & Wilcox (2000) väidavad, et refleksioon on 
äärmiselt oluline professionaalse tegevuse kontekstis tänu 
selle potentsiaalile toetada õppimist  praktilise tegevuse 
ajal. Refleksioon algab indiviidi kogemusest ja reflektee-
rimise protsessi tulemuseks, tingimusel, et see on seotud 
praktilise tegevusega võib, tänu refleksioonil põhinevatele 
uutele teadmistele, tõusta praktiliste oskuste tase. Kui 
reflekteerimise protsess on seotud praktilise tegevusega, 
võib see soodustada indiviidi teadmiste arenemist ja profes-
sionaalsuse tõusu oma tegevusalal. Kirjalik refleksioon on 
protsess, mille kaudu võib reflekteeriv indiviid teadvus-
tada ja arendada omaenda professionaalset toimimist 
ning selle aluseks olevaid arusaamu (Heinrich 1992). Kirjalik 
refleksioon on oluline isiksusliku ja professionaalse arengu 
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eeldus (Boud, Keough, Walker 1985; Mezirow 1981, 1998; 
Korthagen & Vasalos 2005; Hatton & Smith 1995; Watson 
& Wilcox 2000; Wetzstein & Hacker 2004) ning eriti oluline 
õpetajate puhul, kuna õppimine ja õpetamine, mida hõlmab 
õpetajate professionaalne tegevus, on tihedalt seotud reflek-
siooniga (Fund, Court, Kramarski 2002; Hillier 2003; Pollard 
2002; Pollard & Triggs 2001). 

Õpetajatöö loomuse tõttu on äärmiselt oluline pidev 
professionaalne enesetäiendus ja õppimine (Pollard 1999). 
Toetudes Dewey’le leiab A. Pollard, et õpetamise kõrgema 
kvaliteedini aitab õpetajal jõuda reflekteerimine, mis 
võimaldab õpetajail pidevalt jälgida, hinnata ja parandada 
oma professionaalset toimimist (samas). Õpetaja profes-
sionaalne areng on aastaid kestev protsess. Pidev enese-
analüüs, võrdlemine standarditega, arutelud kolleegidega 
– refleksioon – aktiivne praktika mõtestamine on õpetaja 
professionaalses arengus väga oluline (Conderman & Morin 
2004; Eisenschmidt 2003, 2005; Rümmel 2005).  

Vaatamata kirjaliku refleksiooni olulisusele, ei ole see 
spontaanne tegevus inimeste igapäevaelus, kuna nõuab 
palju aega ja pingutusi (Gelter 2003). Inimese käitumine ei 
ole paratamatult reflektiivne, vaid see on üks võima-
likest käitumisstrateegiatest vastuolulises sotsiaalses 
situatsioonis, mis aktiveerub mitmete tegurite koosmõju 
tulemusena (Kuusik 2005). Refleksioon toimub spontaanselt 
ainult siis, kui midagi läheb valesti, esineb hirm vea või 
läbikukkumise ees või suure kriisi järel (Gelter 2003). Kirja-
likult reflekteerima õppimine on keeruline protsess (Moon, 
1997, 2004), mida on vaja toetada ning juhendada juba alates 
õpetajakoolituse protsessi algusest  (Hatton & Smith, 1995; 
Woodward, 1998), kuna õpetajate arusaamad ja ettekuju-
tused õpetamisest ja õppimisest on sageli sügavalt sisse-
juurdunud ning raskesti muudetavad (Tillema 1997, viidatud 
I’Ansen, Rodrigues & Wilson 2003).  Kirjalik reflekteerimine 
kui professionaalse toimimise, strateegiate muutmise, uute 
teadmiste kujunemise ning õppimise eeldus on äärmiselt 
oluline kompetentseks õpetajaks saamiseks ning jõud-

maks õpetamise kõrgema kvaliteedini. Olles seostatud 
õpetaja praktilise toimimisega, soodustab kirjalik reflek-
teerimine indiviidi teadmiste arenemist ja professionaa-
lsuse tõusu. On oluline, et kirjalik reflekteerimine kujuneks 
õpetajate jaoks pidevalt kasutatavaks käitumisstratee-
giaks, mis võimaldab neil jälgida, hinnata ja parandada oma 
professionaalset toimimist ning soodustab õppimist. 

E-portfoolio võimalused kirjaliku refleksiooni 
toetamiseks 

Kirjalikku reflekteerimist kui õpetaja professionaalset 
arengut – äärmiselt isikupärase ja ennast ise suunava 
protsessi eeldust,  saab  mõjutada vaid sobiva ja toetava 
keskkonna loomisega (Poom-Valickis 2003). Eesmärgiga 
toetada õpetajate professionaalset toimimist ja õppimist, 
mille eelduseks on oskus kirjalikult reflekteerida, on oluline 
luua reflekteerimist toetavaid vahendeid, et kirjalik reflek-
sioon kujuneks nende mõtete ja toimimise vahendajaks 
(Farrell 2001). Vaatamata kirjaliku reflekteerimise olulisusele 
õpetaja porfessionaalse toimimise ja õppimise jaoks võib, 
toetudes Woodwardi (1998) tööle, väita, et paljud kirjalikud 
refleksioonid on tegelikult reflekteerimisest kaugel ning 
oma olemuselt pigem päeviku sissekanded, kus kirjelda-
takse sündmusi ja tegevusi. Keskkonnaks, milles on loodud 
tingimused õpetajate õppimist toetavaks kirjalikuks reflek-
teerimiseks, võib kujuneda e-portfoolio, kuna refleksioo-
nide kirjutamine on iga portfoolio koostamise tähtis osa 
(Heath 2005). 

Võimalust jagada oma kirjalikke refleksioone partneri, 
kriitilise sõbra, kaasõppijate või juhendajaga, eesmärgiga 
tekitada diskussiooni kirjutatu üle, peetakse efektiivseks 
strateegiaks refleksiooni süvendamiseks. 

Zeichner & Wray (2001) järeldavad oma töös, et 
e-portfoolio toetab paremini reflekteerimist ning toetab 
paremini õpetaja professionaalset arengut tänu kvali-
teetsema ehk sügavama reflekteerimise võimaldamisele. 
Lisaks ülaltoodule on kirjaliku reflekteerimise sügavust 
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võimalik toetada suunavate küsimustega (Bain, Ballantyne, 
Packer, mills 1999; Hatton & Smith 1995; Korthagen 
& Vasalos 2005), mida sisaldab kirjaliku reflekteerimise 
toetamise eesmärgil  loodud vahend. 

Refleksioon õppiva õpetaja e-portfoolios  

Õpetaja professionaalne areng on elukestev protsess ja 
õpetajakutse loomuse tõttu on äärmiselt oluline pidev 
enesetäiendamine ja õppimine. Õpetamise kõrgema kvali-
teedini aitab õpetajal jõuda reflekteerimine, mis võimaldab 
pidevalt jälgida, hinnata, analüüsida ja parandada oma 
professionaalset tegevust. Kompetentseks õpetajaks 
kujunemiseks on vajalik pidev eneseanalüüs, oma tegevuse 
hindamine, võrdlemine standarditega, arutelud kolleegidega 
– see kõik, mida sisaldab aktiivne praktika mõtestamine, 
on õpetaja professionaalses arengus väga oluline.  

Vaatamata kirjaliku eneseanalüüsi ja refleksiooni oluli-
susele, ei ole see spontaanne tegevus meie igapäevaelus, 
kuna nõuab palju aega ja pingutusi. Tavaliselt valmistavad 
raskust küsimused: mida analüüsida ja kuidas analüüsida.

Mida analüüsida? 
Oma igapäevane kogemus ja kutsestandardis esitatud 

pädevused on aluseks õpetaja eneseanalüüsile, arenguva-
jaduste selgitamisele ja edaspidiste tegevuste plaanimisele 
oma professionaalse arengus. 

Kuidas analüüsida?
Tundub, et seda oskab iga õpetaja, kuid paraku jääb 

analüüs kirjeldavale tasandile ja ei jõuta edasiste arengute 
kavandamisele. Augustis 2006 toimus Saka mõisas õpetajate 
liitude esindajate, kutsekomisjoni liikmete ja Tallinna Ülikooli 
ja Tartu Ülikooli õppejõudude ühisseminar, mille raames 
analüüsiti erinevaid refleksioonimudeleid ja ühistöö raames 
valmis nö Saka ring ( joonis 6). 

Kuigi tegemist on seminari raames valminud ühistööga, 
on selle aluseks erinevad refleksiooniteemalised tööd 
(Korthagen, Moon jt). Oma professionaalse arengu analüü-
simisel ja reflekteerimisel alustatakse konkreetse tegevuse 
või sündmuse detailsest (1) kirjeldusest. Tuuakse välja 
kõik olulised ja esmapilgul vähem olulised detailid, faktid, 
tegevused, osapooled. Kirjeldusele järgneb antud tegevusele 
või sündmusele (2) hinnangu andmine. Antakse oma 
isiklikust perspektiivist lähtuvalt hinnang sündmuse või 
tegevuse õnnestumise kohta, tuuakse välja kõik head ja 
mitte nii head aspektid. Edasi otsitakse (3) põhjendusi 
sündmusele või tegevusele, sellele, et ta läks just sedasi. 
Seostatakse sündmust või tegevust teoreetiliste seisu-
kohtade, oma teadmistega, samas ka oma isiklike tunnete 
ja varasemate kogemustega. Seostamise alusel luuakse 
põhjendusi. Järgmise sammuna luuakse (4) isiklikku 
tähendust antud sündmusest või tegevusest, selle mõju 
professionaalsele tegevusele, teadmisi teooriast ja oma 
professionaalsest praktikast õpetajana, mis kujunesid antud 

Joonis 6. 
Saka ring- eneseanalüüsi ring
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sündmuse või tegevuse tulemusena. Lähtudes oma profes-
sionaalse tegevuse eesmärkidest ning toetudes õpitule (5) 
plaanitakse tegevusi edaspidiseks, et arendada endale olulisi 
pädevusi. Uutele tegevustele järgneb taas eneseanalüüsi ja 
refleksiooni ring. 

Eelkõige peaks eneseanalüüsi oskuste ja harjumuse kujun-
damisega algust tegema õpetajakoolituse õpingute raames, 
järgnevalt kutseaasta ja kutse taotlemise protsessis. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi refleksioon on õpetaja 
professionaalse arengu eelduseks,  ei ole see inimestele 
loomulikult omane tegevus ning vajab õppimist ja toetamist. 
OPAHi õppiva õpetaja e-portfoolio on õpetaja eneseana-
lüüsi ja reflekteerimist toetav keskkond, kus arvestatakse 
õpetajate vajadustega ning nõuetega, mida seatakse õpeta-
jatele kõigil kolmel õpetajahariduse etapil – esmaõppes, 
kutseaastal ja täiendõppes.
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Tänane e-portfoolio sarnaneb paljudele uuenduslikele  
tehnoloogilistele lahendustele nende varasema arengu 
käigus: veel on väga mitmeid erinevaid definitsioone ja 
arusaamasid e-portfoolio mõistest, kasutamise võima-
lustest ja efektiivsusest, nõuetest, funktsionaalsusest, 
disainist, spetsifikatsioonist ja standardist. Käesolevas 
peatükis antakse ülevaade e-portfoolio mõistest, samuti 
selle kasutusvõimalustest ja kasust õppiva õpetaja portaalis 
OPAH õpetajate professionaalse arengu toetamisel.

Nii rahvuslikud kui rahvusvahelised kavad on loonud 
soodsa pinnase e-portfoolio kasutuselevõtuks ja rakenda-
miseks erinevates valdkondades. Mõistena kohtab seda 
erinevates arengukavades mitmel pool.  Nii näiteks muutus 
juba aastal 2007 e-portfoolio kasutamine kohustuslikuks 
Hollandi koolides. Portfoolio ja e-portfoolio terminitel 
puudub täna üks ja ainus üldtunnustatud definitsioon, küll 
on mitmeid täpsemaid ja vähemtäpsemaid definitsioone 
ning erinevaid kontseptsioone.

Mis on portfoolio?

Portfoolio mõiste on hariduse valdkonda kandunud kaunite 
kunstide ja arhitektide maailmast. Oma algupärases 
kontekstis tähendab portfoolio kunstniku endakoostatud 
esitlusmappi, mis sisaldab autori loomingu paremikku, 
demonstreerimaks oma professionaalsust, töö kvaliteetsust, 
oskusi ja võimeid. (Meeus jt. 2004)

Rick Stiggins (1994) defineerib portfoolio kui „Kogumik 

õppija töödest, mis näitab õppija saavutusi või edenemist. 
materjal, mida kogutakse ning lugu, mida jutustatakse 
selle põhjal võib varieeruda sama suuresti kui kogutava 
materjali hindamise kontekst”. 

Northwest Evaluation Association Kanadas defineerib 
portfoolio järgmiselt: „Eesmärgistatud kogum õppija töödest, 
mis illustreerivad jõupingutusi, arengut ja saavutusi ühes või 
mitmes valdkonnas. Kogum peab sisaldama: õppija osalust 
sisu valimises, valiku aluseks olevaid kriteeriume, hinnangu 
aluseks olevaid kriteeriume, tõendeid õppija eneseana-
lüüsist”. Stiggins (1994) lisab siia juurde, et portfoolio on 
„vahend  õppijaga suhtlemiseks ja aruteluks tema kasvamise 
ja arengu üle” ning „mitte hindamise vorm”.

E-portfoolio määratlusi

E-portfoolio ehk elektroonilise portfoolio määratlusi on 
mitmeid: 

ePortaro, üks e-portfoolio tarkvara arendatavatest 
firmadest: “Omanikukeskne veebipõhine-repositoorium, 
mis toetab eneseanalüüsi, kasvamist, arengut, koostööd. 
Võimaldab ennast tutvustada ja esitleda (oskused, 
teadmised, isikuomadused, ekspertiis) erinevatel viisidel 
erinevatele sihtgruppidele”.

Indiana Ülikool (IUPUI): „Portfoolio näitab, mida me 
teeme hästi, kus peame end parandama, kuidas me oskame 
vastuseid leida“.

E-õppe edendamise ühing USA kõrghariduses Educause: 
„Autentsete erinevate tõendite  või materjalide kogu, mis 
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on koostatud suurema andmebaasi põhjal näitamaks, mida 
inimene või organisatsioon on aja jooksul õppinud, milline 
on tagasiside. Materjalid on disainitud esitlusvormis, millises 
üks või teine auditoorium seda vastu võtta saab”.

USA riiklik e-õppe programm NLII (2003): „Kogum autent-
setest mitmekülgsetest materjalidest, mis on koostatud 
suurema arhiivi põhjal näitamaks, mida inimene või organi-
satsioon on õppinud vaadeldava aja jooksul. Kogumi põhjal 
koostatud esitlused võivad olla suunatud erinevatele 
sihtgruppidele vastavalt seatud eesmärgile”.

Üks enam tsiteeritud autoreid e-portfoolio valdkonnas 
Helen Barrett eristab tehnoloogiat ja sisu: ”Elektrooniline 
portfoolio kasutab elektroonilisi vahendeid hoidlana, võimal-
dades õppijal või õpetajal koguda ja korrastada portfooliosse 
kuuluvaid materjale erinevates meediumites kasutamiseks 
nagu audio, video, graafika, tekst. Samuti   kasutada hüper-
teksti linke materjalide süstematiseerimisel, liites tõendid 
sobivate tulemuste, eesmärkide või standarditega.

Barrett toob e-portfooliot käsitleva kirjanduse analüüsi 
põhjal tabeli portfoolio loomise protsessi kohta ning lisab 
tehnoloogilised võimalused (tabel 1).

E-portfoolio tüübid

Portfoolioid liigitatakse traditsiooniliselt sõltuvalt sellest, 
milline on nende peamine funktsioon - kas õppimise 
toetamine või esitlus. Paulson ja Paulson (1994) nimetavad 
esimest neist konstruktivistlikuks lähenemiseks, kus 
esikohale seatakse õppijale enesele olulistest materja-
lidest ja refleksioonidest valiku tegemine ning teist positi-
vistlikuks lähenemiseks, kus keskendutakse olemasolevast 
materjalist parima valiku tegemisele väliseks esitluseks, et 
vastata väljastpoolt seatud tingimustele.

Barrett näeb neist esimeses portfooliot kui jutustust ja 
teises portfooliot kui testi. Sillaks kahe arusaama vahele 
pakub ta hindamissüsteemi, mis arvestab nii konkreetses 
õpitavas aines lõpptulemuse sooritamist kui ka õppimise 
protsessi ennast (Barrett 2005).

Tosh ja Werdmuller (2004) laiendavad e-portfoolio mõistet 
veelgi, tuues väkja kaks olulisemat kasutuseesmärki:
• tugi õppijakesksele õppetööle ja reflekteerimisele
•  tugi karjääri planeerimisele ja CV koostamisele.

E-portfoolio kasutusalad

E-portfoolio tüüpilisemad kasutusalad on :
• materjalide hoiustamine;
• päevik, õppimise päevik, ajaveeb e blogi, enese-
 analüüsid, reflekteerimine;
• tagasiside juhendajalt, kaasõppijatelt, kogukonnalt, 
 arutelud, foorumid;
• eeskirjad, juhendmaterjalid, standardid, jm;
• pädevuste esitlemiseks vajalikud tunnistused, tõendid, 
 diplomid;
• kalender, ajaplaneerijad;
• karjääriplaneerimise vahendid, elulookirjeldus;
• esitlusvahendid;
• kodulehe jaotused - lingid, tegevused, enesetutvustus, 
 sõbrad, huvialad, jms;
• enesetutvustus, tööde, huvialade, õpingute, juhen-  
 datavate kursuste, projektide kohta.

Tabel 1. 
Traditsioonilise ja tehnoloogial põhineva 
portfoolio võrdlus

Traditsiooniline portfoolio  Tehnoloogia võimaldab
loomise protsess  tõhusamat kasutust

kogumine arhiveerimine

valimine linkimine/mõtestamine

analüüsimine jutustamine ehk storytelling  

projekteerimine koostöö

esitlemine publitseerimine
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Lisaks võivad e-portfoolioga olla liidetud erinevad valmis-
moodulid. Näiteks on e-portfoolioga liidetav moodul 
EuroCV, mis on kättesaadav kõigis EL kuuluvate riikide 
keeltes: http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp 
ja moodul Keelepass, mis annab võrreldavad alused ja 
kriteeriumid keeleoskuse kohta: http://culture2.coe.int/
portfolio/inc.asp?L=E&m=$t/208-1-0-1/main_pages/../
&L=E&m=$t/208-1-0-1/main_pages/levels.html

Lisada võib läbitud õpingute tunnistused, aukirjad, jm. 
Samuti projektimeeskonna koostööd ja suhtlemist toetavad 
vahendid. Toodud loetelu ei ole lõplik. Lisaks võib portfoo-
liona luua erialakeskseid lahendusi, lähtudes elukutse 
omandamise strateegiast, nt inseneri-, arsti-, õpetaja- jm 
elukutse kohta. 

Näiteks:
• erialast kujunemist toetav struktuur – alates esma- 
 õpingutest eriala spetsialistideni;
• erialase info koondamine – teated, sündmused, 
 materjalid, juhendid, standardid, aruandevormid, 
 koolitused;
• täidetud aruandevormid – kuuluvad igaühe isiklikku  
 portfooliosse, isik võib, aga ei pruugi materjale teistele  
 näidata;

• suhtlemisvahendid erialase professionaalsuse arengu  
 toetamiseks;
• administreerimisliidesed erialase töö koordineeri-  
 miseks, refleksiooniks, analüüsimiseks, planeerimiseks.

E-portfoolio määravad kolm komponenti

Heberti (2001) järgi määravad e-portfoolio  kolm kompo-
nenti, millest igaüks mõjutab ka ülejäänuid ( joonis 7). 
Kui vähemalt üks neist on määratletud, määrab see ka 
ülejäänud.

E-portfoolio kuuluvus näitab, kes on e-portfoolio omanik 
- omanik määrab, mida e-portfoolioga teha, valib funkt-
siooni, e-portfoolio sisu  ja kes ning millistel tingimustel 
e-portfooliot kasutada saavad. Näiteks kui e-portfoolio 
omanikuks on kõrgkool, siis võib üliõpilase kasutuses 
olev portfoolio sisaldada järgmist:  läbitud õpingud ja  
tulemused, täitmiseks esitatud vormid, kursustele regist-
reerumise, tagasisidestamise vahendid, lõputööga seonduva 
- versioonihaldus, refleksioon juhendajalt, kogukonnalt, 
retsensioon - praktika läbimine, olulised teated, failide 
hoiustamine, esitluse koostamine, elulookirjeldus, lingikogu, 
õppimise päevik, karjääriplaneerimise vahendid, enesetut-
vustus, arutelufoorumid teiste õppijatega.

Erinevad sihtgrupid saavad e-portfoolio võimalusi 
kasutada oma huvides väga erinevalt. Näiteks e-portfoolio 
abil saavad kõrgkooli allüksused efektiivsemalt esitleda oma 
lõpetajate oskusi ja õpingute profiili, tutvustada end nii 
tulevastele õppijatele kui lõpetajate tööandjatele. Praktikal 
olevaid õppijaid saab toetada ka ajal, mil õppijad ei kohtu 
ei omavahel ega ka koolipoolse juhendajaga, ühiselt saab 
jagada kogemusi, arvamusi, nõustada, anda tagasisidet, aga 
ka  ülevaadet oma tegemistest ning esitada aruandeid.

E-portfoolio  kasutamine

Portfoolio sagedasemad kasutusvõimalused on hindamine, 
esitlus, õppimine, areng. Toodud nn. peatüüpide kombinee-
rimisel on võimalik saada mitmeid alatüüpe.

Joonis 7. 
Portfoolio 
komponendid
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• Õppimise ja õpetamise tugi. Juhendamine, 
 reflekteerimine.
• Suhtlemine kogukonnaga ühiste huvide pinnal.
• Eneseanalüüs, refleksioon, professionaalse arengu 
 planeerimine - eesmärgid, koolitusvajadused, 
 enesehindamine.
• Õppija tegevuse, teadmiste ja oskuste hindamine, 
 pädevuste esitlemine.
• Oskuste ja pädevuste esitlemine ja karjääri-
 planeerimine.

E-portfoolio sisu

Portfoolio kuuluvus, ülesanded ja kasutusviis määravad, 
mida e-portfoolio sisaldab, kas õppijale enesele olulisi ja 
vajalikke objekte  nagu teksti-, muusika- ja audiofaile, veebi-
linke, jm või institutsiooni poolt määratud, struktuuriko-
haseid materjale. 

Kui materjale on kogunenud piisavalt palju, saab väga 
oluliseks, et need oleksid kergesti leitavad ehk organisee-
ritus, kirjeldus, kasutusloogika, otsing. Oluline on ka taaska-
sutatavus, nt oma CV täiendamine, samade algandmete 
põhjal erinevate dokumentide koostamine ja kerge juurde-
pääsetavus.

Eneseanalüüsi ja refleksiooni toetavate vahendite 
olemasolu võimaldab isikliku suhte loomist portfoolioga 

(„see on minu privaatne päevik”) ning loob tingimused 
kogukonna tekkeks – avalikustatud ajaveebide ümber 
koonduvad sarnaste huvidega inimesed, kes oma postituste 
kaudu moodustavad suhtleva kogukonna.

Isikliku suhte loomisele aitab kaasa võimalus panna 
kirja omi mõtteid, nt uurimistööga või lõputööga igapäe-
vaselt kogunevad kommentaarid ja ideed, kommenteerida 
üles seatud materjale, saada teistelt tagasisidet enda poolt 
tehtava kohta. Enamlevinud lihtsamad tehnilised lahen-
dused selleks on ajaveebid e blogid ja wikid  - kollektiivselt 
loodav ja kommenteeritav, hüperlinkidega ühistekst. Keeru-
kamad ja põhjalikumad lahendused pakuvad aste-astmelt 
sügavuti minevaid analüütilisi tagasipeegeldusi ja karjää-
riplaneerimist toetavaid vahendeid.

Üks  e-portfoolio peaülesandeid peaks olema võimalus 
seostada olemasolevaid kogutud teemasid ja materjale, 
valida  ning avalikult esitleda  soovitud sihtgrupile.

Kokkuvõtteks

OPAHi e-portfoolio tarkvara loomisel on arendusmees-
kond lähtunud eelpool käsitletud põhimõtetest ja seisu-
kohtadest, pöörates erilist tähelepanu loodava tarkvara 
pedagoogilisele kontseptsioonile, koostalitlusvõimele 
(lähtudes ImSi e-portfoolio spetsifikatsioonist) ja kasutus-
mugavusele. 
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Sille on 24-aastane õpetaja

Ta lõpetas 2007. aasta kevadel Tallinna Ülikooli ja hakkas 
samal sügisel N maakonna väikeses põhikoolis loodusaineid 
õpetama. Loodusteadused olid juba keskkoolis tema suured 
lemmikud, mistõttu tundus õpetajaks õppimine ainuõige 
otsus. Et Sille on ka ise väikese maakooli vilistlane, soovis 
ta asuda õpetama maakooli, kus õpilasi on vähe, suhted 
õpilaste ja õpetajate vahel vähem formaalsed ja õpetajal 
jätkub aega-võimalusi õppija individuaalsete vajaduste 
märkamiseks. 

Kutseaasta õpetaja professionaalses arengus

Esimesel tööaastal osaleb Sille kutseaastal. Kutseaasta on 
Sille kui nooremõpetaja jaoks õpetajahariduse teine etapp, 
kus varem teoorias omandatu saab praktilise ja isikliku 
tähenduse. Kutseaastal pakub tuge algaja õpetaja kohane-
misel kooli kui organisatsiooniga ja tema professionaalsete 
kutseoskuste arengul koostöö mentoriga ning kutseaasta 
tugiprogrammis osalemine. See tähendab pidevat profes-
sionaalse arenguga tegelemist - enda kui õpetaja ja oma 
õpetamistegevuse analüüsi, tugevuste ja arenguvajaduste 
väljaselgitamist.

Nooremõpetaja ülesanded kutseaastal:
• õpib tundma haridusasutust ja selle dokumentat-  
 siooni,

• mentori abil analüüsib oma oskusi kutsestandardist  
 lähtuvalt,
• seab eesmärgid ja planeerib oma tegevust edasiseks  
 professionaalseks arenguks,
• vaatleb ja analüüsib igas etapis vähemalt kahte   
 kolleegide poolt läbiviidavat tegevust või tundi,
• viib läbi vähemalt kaks avatud tegevust või tundi etapi  
 jooksul (mentori vaatlus),
• analüüsib end pidevalt kirjalikult kutseaasta jooksul,  
 kirjutab etapilõpu eneseanalüüsid,
• läbib ülikooli juures kutseaasta tugiprogrammi 4 AP  
 ulatuses,
• kutseaasta lõpus analüüsib ja hindab end kutsestan- 
 dardi põhjal.

Esimene pilk e-portfooliole

Sillele meenub, et enne kui ta kooli tööle läks, pakuti 
neile ülikooli poolt üht veebikeskkonna koolitust, mis pidi 
toetama õpetaja kutsealast arengut. Ta otsib üles oma vana 
konspekti ja otsustab minna mälu värskendama. Õpetaja 
e-portfoolio asub endiselt aadressil http://e-portfoolio.
opetaja.ee. Esilehelt leiab Sille uudised, mis räägivad 
e-portfoolio tarkvara uuendustest ja uutest õpetajakooli-
tuse arendusprojektidest. Ka e-portfoolio kasutajatuge 
pakkuva Kairiti kontaktandmed hakkavad esilehelt silma. 
Sille kirjutab Kairiti e-postiaadressi ja telefoninumbri oma 
märkmikusse üles – ehk läheb tarvis. Avalehe paremas 
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servas märkab Sille pealkirja „Kutseaasta“, millel klõpsates 
leiab kutsetaastat puudutavad üldinformatsiooni, tegevu-
sed, mida Sillelt oodatakse, õpetused, kuidas eesmärke 
seade või kutseaastat planeerida. Kuid lisaks kutseaasta 
materjalidele pakub Sillele huvi ka täiendkoolituse sektsioon, 
sest sealt võib leida huvitavaid ja vajaminevaid koolitus-
pakkumisi. 

Sisse logimine

Pärast õpetaja e-portfoolio infoportaalis ringi vaatamist 
on Sille valmis end sisse logima. Kahjuks on lootusetult 
ununenud tema salasõna. Sille klõpsab vasakmenüüs 
pealkirjas „Abi-info“ ja leiab sealt parooli unustamise kohta 
järgmist: 

Unustasid salasõna?
Kui kasutaja unustab salasõna, on väga oluline, et ta 
oleks OPAHi portaalis õigesti märkinud oma seadete all, 
profiilis e-posti aadressi, sest salasõna saadetakse just 
sellele aadressile. 
Kui kasutajal ei ole märgitud e-posti aadressi või on 
märgitud vale aadress või ei meenu isegi kasutajanimi, siis 
tuleks ühendust võtta OPAHi  kasutajatuge pakkuva Kairit 
Tammetsiga (kairit@tlu.ee).

Sille ei mäleta, kas tal oli e-posti aadress õigesti märgitud 
või mitte, kuid ta otsustab proovida. Ta valib sisselogimise 
lehel lingi „klõpsa siia selle kättesaamiseks“, sisestab arvuti 
küsimise peale oma kasutajanime ja mõne hetke pärast 
saabub talle e-kiri pika ja keerulise veebiaadressiga, millel 
klõpsates pääseb ta oma isikliku e-portfoolio sisse.

Oma portfoolio ülevaade ja meeldetuletamine

Kuuest moodulist koosnev e-portfoolio ülesehitus tuleb 
Sillele tuttav ette ning ta klõpsab kõik moodulid läbi:
• päevik: eneseanalüüsi ja refleksiooni vahend ajaveebi 
 e blogi kujul

• profiil: kasutaja CV, mis lähtub Europassi vormistusest 
• rühmaleht: võimaldab saada ülevaate teiste rühma- 
 kaaslaste tegemisest, samas pakub võimalust suhelda  
 rühmakaaslastega
• pädevused: kutsestandardil põhinev enesehinnang ja  
 professionaalse arengu planeerimine
• ülesanded: töövihik, mille vahendusel saab jagada ja  
 võtta ülesandeid
• sahtel: isiklike failide hoidla

Proovib päevikuga kätt

Sille otsustab proovida oma e-portfoolio päevikusse sisse-
kande lisamist ja kirjutada sellest, mida ta oma esimeste 
katsetuste järel õpetaja e-portfooliost arvab. Selleks valis 
ta päeviku mooduli vasakpoolsest menüüst. Enne postituse 
kirjutamise alustamist veendub ta, et olemasolevad posti-
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tuste kategooriad on üsna piiratud ja ametlikuvõitu ning 
ta otsustab lisada uue kategooria: muljed. Selleks peab ta 
klõpsama „sisesta uus“ kastis pealkirjaga „Kategooria“ ja 
sisestama lahtrisse nimega „Pealkiri“ endavalitud kategooria 
nime: „Muljed“. Samal lehel olnud lahtrisse „kirjeldus“ ei 
osanud Sille midagi targemat lisada ja see jäigi tühjaks. 
Abi-infot sirvides oli talle silma hakanud, et  kohustuslik on 
täita üksnes punase ruudukesega tähistatud lahtrid ja sellel 
lehel oli vaid pealkirja lahter punase täpiga märgitud. 

Nii, nüüd siis Päevikusse esimest sissekannet kirjutama! 
Sille klõpsab „sisesta uus“- kastis oleval pealkirjal „Sisse-
kanne“, toksib punase täpiga märgitud pealkirja lahtrisse 
sõnad: „esmamulje e-portfooliost“  ning alustab kirju-
tamist. 

See e-portfoolio on samaaegselt midagi uut ja samas 
nii igapäevast. Roheline suhtumine. Tore. Aga milleks siis 

veel paberkandjal metsa kaasas kanda? miks mitte tehagi 
vaid niimoodi? 

Lõpetades märkab ta, et süsteem ootab temalt võtme-
sõnade sisestamist. Kuid mis need võtmesõnad olla võiks? 
Taas tuli abi-info kasuks.

Võtmesõnade lisamine
Võtmesõnade lisamine päeviku sissekandele on kasulikud 
selleks, et nende samade võtmesõnade järgi on teistel 
kasutajatel lihtne leida postitusi, mis on huvipakkuva 
valdkonnaga seotud. Ka endal on hiljem kergem postitusi 
leida, kui neil on võtmesõna küljes. Näiteks on vaja leida 
kiiresti sissekanded, mis puudutavad eneseanalüüsi. Selleks 
vajuta võtmesõnade pilvel, mis asub päeviku parempoolse 
menüü alumises osas sõna „eneseanalüüs“ peal ja saad 
kõik postitused, mis on kirjutatud kõikide kasutajate poolt 
ja puudutavad eneseanalüüsi. Sagedamini kasutust leidnud 
märksõna kuvatakse suuremas kirjas. 

Sille sisestabki oma esimest postitust iseloomustavad 
märksõnad „esmamulje“ ja „e-portfoolio“ ning seejärel 
salvestab postituse. 

Lisaks mäletab Sille, et kõiki oma kirjatükke on võimalik 
pädevustega siduda. Selleks tuleks vaid valida „seonduvad 
pädevused“ ja avanebki kaheksast pädevustegrupist koosnev 
loetelu, kus Sille saab valida, milleste pädevustega tema 
päeviku sissekanne seotud on.  

Profiili täitmine

Seejärel otsustab Sille ära täita oma profiili ehk CV, mis 
vastab Europassi nõuetele. Ta alustab oma isikuandmete 
lisamisega. Samast kohast leiab ta ka võimaluse oma parooli 
muuta. E-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, telefoni 
number ja elukoha aadress – kõik vajalik ära täita! Seejärel 
asub ta lisama oma töökogemust ja omandatud haridus-
taset. Kuid keelteoskuste juures jääb Sille pisut hätta, sest 
ta ei tea täpselt, mida on mõeldud keeleoskuse erinevaid 
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tasemeid kirjeldavate terminite all. Kuid õnneks väike kollane 
küsimärk tasemete kõrval avab pikemad selgitused ja need 
on abiks Sillele oma keeleoskuse analüüsimisel. 

Lisaks avastab Sille, et CV on võimalik ka välja printida 
või salvestada see oma arvuti kõvakettale erinevates teksti-
formaatides. 

Ülesande saamine

Ülesannete moodulist leiab Sille, et nende juhendaja 
on rühmale ülesandeks andnud jutustada oma kõige 
kehvemast tunni andmise kogemusest ja seejärel siduda 
see pädevusega. Sillele meenubki üks äärmiselt õnnetus 
kogemus, kui üks 9. klassi poiss tundi hirmus palju segas. Ta 
kirjeldab ülesandes kõigepealt situatsiooni. Seejärel paneb 
kirja oma tegevuse õnnestumised, et olukorda lahendada 
ja need, millega ta toime ei tulnud, et olukord kontrolli 
alla saada. Veel proovib Sille analüüsida, millest selline 
olukord üldse alguse sai ja kas oleks olnud võimalik seda 
eos vältida ning mida tema saaks edaspidi teisiti teha. Sille 
arvab, et antud refleksioon on seotud pädevustegrupiga 
„õpikeskkonna kujundamine“, kuna antud olukorras oli 
tegemist väga ebameeldiva õpikeskkonnaga nii õpetajale, 
tunnisegajale endale kui ka kaasõpilastele. 

Pädevused

Kuigi Sille puutub pädevustega juba kokku nii päevikusse 
sissekande lisamisel kui ka juhendaja antud ülesande lahen-
damisel, uurib ta ikkagi täpsemalt, mida pädevuste moodul 
endast õpetaja e-portfoolios kujutab. 

Pädevuste alajaotuse all on Sillel võimalik end õpetaja 
kutsestandardist lähtuvalt analüüsida. Õpetaja kutses-
tandard on jagatud kaheksaks pädevusegrupiks, igaühes 
6-8 pädevust. Nüüd avaneb Sillel võimalus pädevuste üle 
arutleda ja ta mõtlebki, et kuna tal eelmisel nädalal oli just 
kogemus individuaalse õppekava loomisega, siis oleks hea 
värske kogemuse kohta nüüd tagasisidet anda. 

Rühmalehel

Rühmalehel avastab Sille rõõmuga, et ta on endiselt samas 
rühmas, kuhu teda koolitusel liideti,  ja on näha, et rühma-
lehel käib vilgas elu. Teised kutseaasta noored, kes temaga 
koos ülikooli lõpetasid ja nüüd üle Eesti koolidesse laiali 
saadetud on, kasutasid samuti õpetaja e-portfooliot ning 
omavahel suheldi rühmalehel. Äärmiselt tore on näha, et 
rühmalehel on näha kõik ülesanded, mida juhendaja või 
mentor on andnud just sellele rühmale lahendada. Lisaks 
on kõikide rühmakaaslaste päevikud vaid ühe hiirekliki
kaugusel ja rühmalehel on näha kaaslaste viimased päe-
viku sissekannete pealkirjad ja ülesannete lahenduste 
pealkirjad koos kommentaaride arvuga. Juhul, kui vastus 
on piiratud või peidetud, siis seda rühmalehel näha pole. 

Rühmalehel suhtlemist toetab foorum. Sille avastabki, et 
praegu on foorumis kuum teema, kuidas käituda tunnise-
gajatega ja liigset tähelepanu nõudvate õpilastega. Et Sillel 
endal oli just sellise situatsiooni lahendamine käsil mõnda 
aega tagasi, on ta lahkesti nõus oma kogemusi jagama. 

Lisaks avastab ta rühmalehelt, et juhendaja on teate 
jätnud: nad peavad esitama oma eneseanalüüsi mõne 
nädala pärast. Äärmiselt mugav on rühmalehelt jälgida, mis 
ülesandeid on vaja lahendada, samuti teateid jälgida. 

Rühmalehele on aktiivsemad kaaslased kokku kogunud ka 
veebiviiteid kindlate märksõnade alusel. Sille tunneb suurt 
heameelt, sest veebiviited on kõik seotud kutseaastaga 
-  nii ei pea iga rühmakaaslane ise Internetis informat-
siooni otsima, vaid kõik on kätte toodud. Peaks ise ka mõne 
märksõna alusel veebiviiteid siia lehele kokku koguma, et 
teistele elu lihtsamaks teha, mõtleb Sille.

Sama lugu on fotodega. Fotodelt selgub, et rühmakaas-
lased kohtuvad ka vabaaja-üritustel. Fotod on üles riputatud 
„Nagi“ keskkonda, tähistatud märksõnaga „kutseaasta07“, 
ning selle märksõnaga ongi fotod õpetaja e-portfooliosse 
kokku tõmmatud. Sille tunneb suurt kahetsust, et ta varem 
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ei kasutanud e-portfooliot, vaadates fotodelt, milliseid 
üritusi kaaslased korraldavad ja kuidas nad üksteist toetavad 
foorumi vahendusel. „Ühest küljest on tegemist minu 
isikliku e-portfoolioga, mis toetab minu arengut ja kus ma 
olen üksi, teiselt poolt on tunda kogukonda, mis on samuti 
ülioluline õpetajaks saamise teel,“ nendib Sille. 

Sahtel

Viimaseks mooduliks õpetaja e-portfoolios on sahtel, ehk siis 
failide hoidmiseks mõeldud koht. Sahtel võimaldab vaata-
miseks üles seada fotosid, tavalisi dokumente, fotosid, audio- 
ja videoklippe. Lisaks saab luua alajaotusi ja lihtsamaks 
haldamiseks kaustasid. Vaatamiseks üles seatud faile on 
taaskord võimalik siduda pädevusega. Veel avastab Sille, 
et kui ta peaks üles panema faili, mida ta kõigile näidata ei 
taha, näiteks oma ülikooli lõputunnistuse, siis ta saab selle 
oleku ära muuta – kas peita kõikide kasutajate eest täielikult 
ära või avaldada näiteks ainult juhendajale. 

Sillel tulebki mõte võrku välja panna oma viimase täiend-
koolituse tunnistus. Kahjuks pole tal seda elektrooniliselt, 
mistõttu skaneerib ta enne dokumendi oma arvutisse. 
Seejärel laeb moodulisse „Sahtel“ üles, muudab staatuse 
piiratuks ja jagab vaatamisvõimalust vaid juhendajaga. 
Lõpuks seob tunnistuse faili pädevustegrupiga „Enese-
analüüs ja kutsealane areng“.

Sille avastab, et tal on sahtlisse varasemast ajast jäänud 
mingi proovidokument, mida ta ilmselt proovis õpetaja 
e-portfoolio koolituse ajal üles laadida. Huvitav, kuidas 

selle ära kustuda saaks? Abi-infost ei leia Sille õiget kohta 
üles, kust sellest kirjutatud oleks. Aga kui küsiks õpetaja 
e-portfooliole tuge pakkuva Kairit Tammetsa käest? Sille 
saadabki talle e-kirja küsimusega, kuidas kustutada sahtlist 
dokumenti. Mõne hetke pärast tuleb vastus:

Tere Sille,

Selleks, et dokumenti kustutada, tuleks valida parem-
poolsest menüüst „mine häälestusvaatesse“, kus avaneb 
teile loetelu kaustadest ja failidest, mis teie sahtlis asuvad. 
Tuleb teha linnuke selle dokumendi ette, mida te kustutada 
soovite ja seejärel kustuta-nupul klikkida.

Paremate soovidega,
Kairit Tammets
OPAHi  kasutajatugi
Tallinna Ülikool

Sille kustutab edukalt vana dokumendi. 

Kokkuvõte

Sille on õpetaja e-portfoolio kasutamise võimalusest suures 
vaimustuses, ta kujutab juba selgelt ette, kuidas ta kirjutab 
oma õnnestumistest ja ebaõnnestumistest päevikus, 
kuidas ta analüüsib oma arengut õpetaja kutsestandardist 
lähtuvalt, kuidas ta lahendab juhendaja poolt etteantud 
ülesandeid, kuidas ta sisestab materjale sahtlisse ja suhtleb 
oma kaaslastega rühmalehel.
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Haridustehnoloogia keskuse juhataja ja OPAHi projekti 
tehnoloogilise töörühma juht Mart Laanpere  intervjueeris 
projektis „Noored kooli“ programmis osalenud OPAHi 
keskkonna kasutajaid, et selgitada välja portaali võimalikku 
kasu ja edaspidiseid arengusuundi. Programmis osalenuid 
intervjueeriti seetõttu, et selle grupi keskkonna kasutamise 
aktiivsus oli kõrgeim. 

Järgnevalt mõned nopped grupiintervjuust.

Kas koolis veedetud aja jooksul  on  tekkinud tunne, et 
teie professionaalsus on kasvanud,  samuti eneseusk?
Algul teooriat õppides võetakse info vastu küll, kuid pole 
pinnast kuhu kinnituda. Nüüd aga on pinnas samuti olemas. 
Oskame ise küsida ja sellega midagi teha ja vastused leida. 
Mõistad, et oled kuskile teel. 

Mida teie jaoks tähendab professionaalsus? 
Kes on professionaal? Millest  tunnete ta ära?
• Keegi, kes pidevalt arendab end edasi, ei jää paigale 
pidama.
• Kes teab palju.
• Oskab oma teadmisi rakendada - teooria ja praktika 
käsikäes.
• Oluline on ka improvisatsioon.

Kas on ka objektiivseid kriteeriume, mis näitavad teie 
arengut? Mida kõrvaltvaataja saaks hinnata?
• Näiteks tunni ettevalmistamise aeg lühenes.
• Enam ei lähe nii kaua aega mõne asjaga kui alguses. Tead 

täpselt, mida sa pead tegema.
• Oskad ette aimata, et kui midagi nii teed, siis reaktsioon 
on järgmine, selle jaoks läheb nii ja nii kaua aega jms.
• Kujunes oskus objektiivselt hinnata, kas reaalne tegevus 
läheb kokku tööplaaniga, kas tunnikonspekt tuleb välja nii 
nagu planeeritud – see võiks olla professionaalsuse objek-
tiivne kriteerium.
• Teatud asju, mis koolis toimuvad, ei saagi ennustada.
• Toimingud muutuvad efektiivsemaks, näiteks millest ja 
kuidas alustada.

Osa teemasid, eriti algaja õpetaja jaoks, on sellised, 
mis vajaksid pikemat seletust. Mis teemad need on, 
mida te peate oluliseks lahti seletada, lahti reflekteerida? 
Kas enda jaoks või teiste jaoks?
• Ootamatutes situatsioonides reageerimine. Teoreetiliselt 
võin ju teada, et ei tohi näiteks käratada, kui poiss keset 
tundi ringi kõnnib, kuid samas on kiire ja tõesti tulevad välja 
sellised reageeringud, mida olen oma kooliajal kuulnud. 
Tihti mõtlen pärast läbi, mis ma tegin.
• Õpimeetodid - näiteks mis läksid hästi ja mis halvasti. 
Põhjus võib ka olla selles, et ise ei seletanud, ei esitanud 
hästi. On hea kirja panna kõik, mille puhul näiteks tundub, 
et oli tavaline harjutus, kuid mis hästi välja tuli, et hiljem 
kasutada mõne teise klassi puhul.
• Õpetaja ja grupi vaheline suhe ning grupi areng – kuidas 
õpetaja oma käitumist ja suhtumist muudab ja kuidas 
sellele reageeritakse.
• Oleneb, mis faasis grupp on – kas sõltuvus-, konflikti, 
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eraldumis-, või koostööfaasis.
• Mis on need normaalsed nähtused, et kus me omadega 
parasjagu oleme.
• Mismoodi ma ise selgitan, mida paremini ma selgitan... 
tegelikult sügavam emotsionaalne hoovus on, kui inimesed 
vaatavad kõvera näoga ja on aru saada, et ei see ei lähe peale 
ega sobi, et on vaja muude asjadega tegeleda ja läheneda 
teistmoodi.

Palun konkreetseid näiteid, mida olete reflekteerinud 
e-portfoolios ja tundnud, et seda läks endal vaja, et 
midagi te saite sellest? Võib-olla isegi mitte kirjalikult 
vaid vaimselt?
• Mina olen meetodeid analüüsinud, mis õnnestus ja mis 
mitte.
• Minu jaoks on oluline probleemide jagamine: minu 
probleem ja ümbruse probleem. Nüüd tean, mis on minu 
ja mis pole minu probleem. Kokkuvõttes on siiski minu 
probleem ka, kas oskan ennustada, mis hakkab juhtuma. 
Näiteks osa õpilasi, kes tundusid alguses väljakannata-
matud, on praegu suurimad sõbrad. Seda seetõttu, et 
suhtlen ka väljaspool tundi – vahetunnis, pärast kooli, 
MSN-is. Kokkuvõttes ongi see minu probleem, et õpilane ikka 
tahaks tundi tulla. Parem siis sellega ka tegeleda.
• Mõttes  toimub refleksioon pidevalt. Muidugi on need  
erinevad meetodid. 

Mida võiksid teha teie mentorid või ülikool e-portfoolio 
kontekstis, need, kes korraldavad kutseaastat, veel 
paremini,  et rohkem reflekteeriksite ja seda teistele 
jagaksite?
• Aidates aega võtta.
• Mitte sundida tulema näiteks kord nädalas Tallina Ülikooli 
selleks, et tunnike reflekteerida.
• Tuleb võtta spetsiaalselt selleks aeg.
• Seatakse eesmärgid, mida reflekteerima peab.
• Õpetajate toas teha ära järgmise veerandi tööplaan, võtta 
Wordi dokument lahti ja ära teha. Lihtsam on, kui teine 
inimene on kõrval, tõstab selle prioriteediks.

• See on nii lihtne - võtta see pool tundi - kuid ei tule lihtsalt 
selle peale.
• See pole meile omane, pole tavaline osa elust. Oleme küll 
harjunud rääkima, kuid see on usalduslik õhkkond. Mingites 
keskkondades ei taha midagi öelda, kuna pole turvalist 
õhkkonda. On keegi, kes käekõrval juhib selleni. Kui oleks 
mentoriga piisavalt usalduslik suhe, suunaks mõtlema ja 
ütleks, et võta see 15 minutit ja pane asi kirja. 
• Kui see algusest peale nö sees oleks, siis ta tuleks harju-
muspärasena.
• Väga suur mõju on ainedidaktikul, kes kirjalikult annab 
mulle tagasisidet, mis osa läks hästi, mis mitte.
• Ainedidaktikuga tund või kaks arutada läbi kõik asjad. Väga 
palju on inimeses kinni - ainedidaktikus, mentoris jt.

Õpetaja kutsestandard – kuidas on see, mida koolis 
õpetades õppinud olete kutsestandardiga kooskõlas?
• Sõltub aine eripärast. Oluline on metoodiline pagas, mis 
selle taga on. Oluline, kuidas see teadmine õpilastele kohale 
jõuab ja mis meetodite kaudu. Loomulikult sõltub ka grupi 
suurusest – väiksemas grupis on lihtsam.
• Kavandame ka tunde kirjalikult.
• Vigadest ikka õpime. Pidevalt tuleb infot juurde, mida 
paremini teha, mis läks valesti. Püüdleme selle poole, et 
paremaks õpetajaks saada.
• Kutsestandard pole ettekirjutus mida õppida, vaid see on 
kirja pandud loomulik asi, mis tegelikult toimibki – teed 
selle järgi automaatselt.
• Kutsestandard on juhiseks.
• Seal on ka kirjas, mis tuleb prioriteetideks seada. Hetkel 
ma pigem keskendun sellele, et mu tunnid  võimalikult hästi 
toimiksid. Mina ei vaata kord nädalas või kord kuus kutses-
tandardit, et mis mul olemas on ja mis mitte. Semestrit või 
aastat planeerides küll vaatan ja mõtlen rohkem selle peale, 
mis kutsestandardis kirjas.

Millist rolli professionaalse arengu suunas võiks täita 
e-portfoolio? Kas näete sellele kohta?
• Mina ei ole e-portfoolios piisavalt ringi vaadanud, mis seal 
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kõike pakutakse. Niisama seiklema pole jõudnud, vaid panen 
sinna kodutöid üles.
• Kui mõelda funktsioonidele, mis seal on: sahtel – selle 
võin salvestada lihtsalt oma failidesse arvutisse, reflektee-
rimine – päevikusse, kodutööd – meilitsi, kutsestandard – 
ka paberil olemas. See on selline sundasi, mida ma muidu 
ei kasutaks.
• Seal on õpetajate omavahelist suhtlemist.

E-portfoolio mõte ongi selles, et see jääb alles. Aastaid 
hiljem saab vaadata, mis ma teinud olen. Samuti salves-
tatud tööd saab siduda tunnistusena oma  pädevuse 
kohta. See seos jääb alles, on oluline õpetajakutse väljas-
tamisel. E-portfoolio on kindel koht, kus kõik olemas – 
analüüsid, materjalid, pädevustega kooskõla. Mõte oli, 
et saaks teha erinevad vaated, kus kõik pädevused oleks 
ka teistele loetavad. 
• Perspektiiv, et neid asju on kuskil vaja. Atesteerimise 
süsteem pole veel nii selge, et mida see annab.
• Just see, et seost õpetajakutsega pole loodud, pigem on 
jäänud arusaam, et e-portfoolio on enda jaoks.

Idee on selles, et paned ühe asja võrku üles, kuid saad 
kasutada mitmetel otstarvetel, näiteks tööotsinguil – 
kõva käsi töömaterjalide tegemisel või kui on eesmärk 
edasi minna doktorantuuri, mis näitab, millega olete 
sügavuti tegelenud. Kuid seda ideed pole me tõesti võib-
olla piisavalt hästi selgitanud.  Mida te peale ülesannete 
sooritamise veel kasutanud olete e-portfoolios?
• Päevikut.
• Sahtlit.

Kas teid on suunatud e-portfooliot  kasutama? Kutsutud, 
soovitatud?
* Pärast üht koolitust. Ei tekkinud endal suurt huvi. Lihtsalt 
panime sinna kodutööd üles.
• Oma kümmekond kodutööd võib meil seal üleval olla.
• Minul on seal ühele asjale näiteks mitu poolikut 
ülesannet.

Suhteliselt hiljuti lisasime sinna sellise asja nagu Saka-
ring. See on  refleksiooni mudel: kirjeldad, hindad jne.  
See on pildina nüüd seal iga refleksiooni peal. Kas oma 
refleksioonides olete mudelist lähtunud?
• Ikka, see on abiks.

Kas kellelgi on jäänud keskkond kasutamata sellepärast, 
et ei pääse arvuti taha?
• Ei.
• Kui näiteks oma arvuti on katki, siis lähen elutuppa, kus 
on muud segavad faktorid, ei keskendu enam.
• Seal on eraldi password`id, mul on mitu nime, kas suured 
või väiksed tähed. See võttis omakorda päris kaua aega, et 
kõik variandid läbi proovida.

Vanemad inimesed kuuluvad Interneti põlvkonna immig-
rantide hulka: see pole päris meie kultuur, pole osa 
meist. Noorem põlvkond sünnibki kohe sellesse kultuuri. 
Kus te ise end tunnete asuvat? Ehk olete selle vahepeal?
• Ikka olen Interneti-inimene, kasutan piisavalt tihti.
• Kirjade vaatamine on kõige olulisem.

Kas kellelgi on ettepanekuid e-portfoolio arenguks?
• Meeldetuletused – võiks tulla e-kirjaga. Või oleks link, kuhu 
lähen ja näen kõike, mis on vaja teha. Et saakisn teavet paar 
päeva enne, mitte alles samal päeval. 
• Kui moodustatakse üks grupp, siis võiks neil olla oma 
lehekülg. 
• Ei saanud aru, et sinna peale tuleb klikkida. 
• Ei saa ilusat fonti valida, loomingulise töö puhul, näiteks. 
Et erineks.
• Võiks olla selline koht, kuhu üles panna tunniplaanid ja 
materjalid.
• Võiks grupile oma sahtli teha.

Tänud, et andsite tagasiside ja mõnusat kasutamist!
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Õpetaja amet on tähtis ja vastutusrikas. Olla õpetaja 
tähendab kestvalt tegeleda oma professionaalse arenguga, 
selle käigus saab  õpetajale osaks väljakutsete põnevus 
ja kasvamise rõõm. See on keeruline, sest õpetaja poole 
vaatavad väga erinevad sihtrühmad, igal erinevad ootused 
ja arusaamad õpetajaks olemisest. Seetõttu vajab õpetaja 
väga jagatud arusaama õpetaja rollist, kompetentsist, eriti 
aga võimalust olla ise osaline arusaama kujundamisel 
õpetaja identiteedist ja enda professionaalsest arengust. 
Õppiva õpetaja portaal OPAH pakub head võimalust 
mõtestada ja analüüsida ennast õpetajana,  arendada 
arusaamu õpetamisest, planeerida oma professionaalset 
arengut, olla osaline õppivas kogukonnas, saada tuge 
tagasiside andmise oskuste arendamisel ja eneseanalüüsil, 
et olla ennast säästvam, õppijat toetavam ja õnnelikum 
õpetajaametis. 

 Võimalused, mida pakub OPAH:
• iseenda ja oma õppematerjalide esitlemine,
• “oma asjade” hoidmine,
• koduleht,
• arutelud, kogukond, tagasiside,
• e-portfoolio kaasa võtmine,
• abivahend mõtlemise korrastamiseks,
• identiteedi loomine,
• universaalne, samas personaliseeritav, süsteemne,
• professionaalset kujunemist toetav terviklik struktuur  
 – kajastab spetsialisti kujunemist erinevatel etappidel  
 esmaõpingutest kuni tipptaseme saavutamiseni välja,

• erialase info koondamine - teated, sündmused, 
 materjalid, juhendid, standardid, aruandevormid, 
 koolitused, jm 
• täidetud aruandevormid igaühe isiklikus portfoolios –  
 võib, aga ei pruugi materjale teistele näidata,
• virtuaalne praktikakogukond erialase  arengu 
 toetamiseks,
• administreerimisliidesed erialase töö koordinee-
 rimiseks, tagasisidestamiseks, analüüsimiseks, 
 planeerimiseks,

Kuidas edasi?

E-portfooliol on õpetajate professionaalse arengu toeta-
misel oluline roll. Projekti lõpuseminaril kerkisid üles 
mitmed ideed. Eelkõige tuleb siduda e-porfoolio õpetaja-
koolitusega, kus iga üliõpilane analüüsib oma õpinguid 
ja õpetajaks kujunemist. Siinkohal on oluline õpetajakoo-
lituse õppejõudude valmidus toetada üliõpilaste enese-
analüüsi ja anda tagasisidet. Oluline roll on ka praktika-
juhendajatel ja mentoritel, et e-portfoolio rakenduks töö-
keskkonnas. DigiTiiger on e-portfoolio lisanud oma kooli-
tuskavasse ja seda saab teha ka ülikooli täienduskoolituse 
keskus, et kõik koolitusel osalevad koolijuhid ja õpetajad 
tutvuksid e-portfoolio võimalustega.

Teavitustööd saab teha õpetajate kutseliitude kaudu ja 
veebikeskkonnas „Koolielu“.

OPAHi keskkond vajab samuti edasiarendust ja tugima-
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terjalide nagu videote ja näidisportfooliote lisamist. Kaaluda 
tuleks e-portfoolio sidumist atesteerimissüsteemiga ja 
integreerida hariduse infosüsteemiga EHIS. Leida võimalusi 
integratsiooniks Web 2.0-ga (Orkut, FaceBook, Wordpress). 
Portaali võiksid tekkida erinevad kogukonnad,  klassiõpe-
tajad, matemaatikaõpetajad jne.

Unustada ei saa erinevaid uuringuid. Esimesed sammud 
on astutud rahvusvaheliste võrdlusuuringute suunal ja 
e-portfoolio rakendamist tutvustatud rahvusvahelistel 
konverentsidel. Projekti käigus on tehtud rakendusuuring, 
kuid edaspidi võiks kaaluda erinevaid tegevusuuringuid.

Hea portfoolio kasutaja!

E-portfoolio keskkond areneb pidevalt. Aluseks oleme võtnud 
õppimise sotsiaalse käsitluse. Seega - siinne õppimine on 
vastastikune õppimise- õpetamise protsess, mille käigus 
õpivad ka keskkonna loojad. Iga soovitus ja tähelepanek on 
oluline, et muuta e-portfoolio järjest kasutajasõbralikumaks 
ja õppijat toetavamaks. 

Julget pealehakkamist ja oma arengu haldamist!

EVE EISENSCHMIDT

Vaated projekti raames valminud portaalile.
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ePortfoolio mõistekaart
(Mart Laanpere, 2007).


