
  

Õpioskused ülikooliks   

TÜ sotsiaalteaduste valdkonna e-kursus  Moodle keskkonnas 
 

Kursuse eesmärgiks on anda gümnaasiumiõpilastele ülevaade ülikoolis toimetulemiseks vajalikest 

õpioskustest. Kursus toetab õpilase üldpädevuste (õpi- ja digipädevuse) arengut, mille läbi on toetatud 

õppimine erinevate kursuste raames. Õpilasel kujunevad teadmised õpioskuste olemusest ja esmased 

oskused nende teadlikust kujundamisest. 

Õpiväljundid 

Kursuse läbinud õpilane:  

- kirjeldab õppimise olemust; 
- nimetab erinevaid õpioskusi ja selgitab võtteid õppimise toetamiseks; 
- on rakendanud oma õpioskusi nii individuaalselt kui ka rühmatöös; 
- analüüsib oma õpioskusi. 
 

Vastutav õppejõud Ingrid Koni, PhD, ingrid.koni@ut.ee 

Kursuse maht  2 EAP 

Kursuse läbiviimise aeg 29. oktoober - 9. detsember 2018 (6 nädalat) 

Sihtrühm  Gümnaasium, 11.-12. klass 

Osalejate piirarv Piirarvu ei ole 

Osavõtutasu õpilastele Kursus on 11.-12. klassi õpilastele tasuta 

Hindamine Eristav (A, B, C, D, E, F, mi) 

Kursuse teemad  Õppimine ja selle olemus 

 Õpioskuste olemus ja nende liigitus 

 Ajaplaneerimine 

 Õppimine ja motivatsioon 

 Konspekteerimine ja märkmete tegemine 

 Akadeemiline kirjaoskus 

 Üliõpilaste kogemused ja ülikooli õppejõudude hinnangud edukast õppimisest  
 

Õpilaste hinnang antud kursusele:  

 Kursus oli väga praktiline ning antud informatsiooni sai kohe arvesse võtta ning oma õppimist produktiivsemaks 
muuta 

 Reaalsed praktilised oskused eluks, videoloengud läksid ka väga peale - hästi mugav on seda konspekteerida ja 
vajadusel uuesti kuulata. Ei pidanud midagi tuupima, lihtsalt reaalsed loogilised teadmised. 

 Õppematerjalid olid väga harivad, andsid motivatsiooni proovida ning oli lihtne jälgida ja meelde jätta. 
 Õppematerjalid olid hästi koostatud, nende ülesehitus oli loogiline, kerge ning ma arvan, et igaühele mõistetav. 

Eraldi tahaksin välja tuua videoloengud - tuleb välja, et ei peagi ülikoolis või veel mõnes õppeasutuses istuma. Saab 
õppida ka kodus istudes, videoid vaadates. 

 Materjalid olid asjakohase informatsiooniga, mis aitab mul valmistuda ülikooliks. Mina õppijana märkisin väga palju 
endale üles, et enne ülikooli ja ülikooliõpingute jooksul saaksin näpunäited üle korrata. 

 Väga hariv ja meeldiv kursus. 
 Väga meeldis õppejõu positiivsus ning abivalmidus probleemide lahendamisel, mille tulemuseks oli kiire tulemuseni 

jõudmine. 
 Jätkake samas vaimus! Kursus oli ülimeeldiv just tänu suurepärasele õppejõule. :) Aitäh! 
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