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ME ELAME LOOSUNGITE AJASTUL,

JAGAME KATTETA LUBADUSI

JA ME ISEGI EI NÄE ENAM, ET KEISER ON ALASTI

ASI ON HALB

HARIDUSDISAINI KESKUS

MIKS?
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KEERULINE KOMPLEKSNEVS

(Sony Kapoor, 2017)
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Kolm omadust (Sargut and McGrath, 2011):

• paljusus, kui näitaja, mitu potentsiaalselt aktiivset osa (elementi) on protsessi kaasatud;

• vastastikune sõltuvus, kui seotud ja sõltuvad need elemendid on;

• mitmekesisus / heterogeensus.

HARIDUSDISAINI KESKUS

KOMPLEKSSUS
MIKS?
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Komplekssus nõuab tervikvaadet laiemas mõõtkavas, kus osakeste paljusus ja 
omavahelised seosed ning sõltuvused on nende mitmekesisust arvestades tuvastatud ja 
struktureeritud, eesmärgil probleeme kestlikult lahendada.

HARIDUSDISAINI KESKUS

MIKS?
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KIIRUSTAMINE

NÕIARING

PROBLEEMIDE
KASV

PEALISKAUDSUS

EBAPÄDEVUS

VÄIKESED
HALLATAVAD
PROBLEEMID

VASTUTAMATUS

KOMPLEKSSUSE
KASV

Nõiaring on negatiivsete sündmuste kinnine ring, 
kus iga komponent tootes järgmist ringiga 
algusesse tagasi viib, alguspunkti võimestades ja 
protsessi selle läbi uuesti samale ringile 
juhatades.
Ringile on omane selles toimuva kasvamine, 
süvenemine ja kinnistumine. Olles vaakumis, on 
ring iseennast toitev, mille sees tekib illusioon 
kogu maailma kohalolust, mistõttu puudub 
vajadus sellest väljuda.
Nõiaringi katkestamiseks on vaja leida sekkumise 
koht, milleks omakorda on vaja tuvastada ringi 
komponendid ning nende mõjuahel.

HARIDUSDISAINI KESKUS

MIKS?
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ME OLEME VASTUTUSEST LAHTI ÖELNUD

HARIDUSDISAINI KESKUS

MIKS?

MEIST EI SÕLTU MITTE MIDAGI, MAAILM ON ISE SELLISEKS MUUTUNUD

ME PLANEERIME MUUTUSI, KUS MUUTUMA PEAB KEEGI TEINE KUSAGIL MUJAL

KUID ME ARVAME, ET MEIE ÕIGUSED ON SÄILINUD
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HARIDUSDISAINI KESKUS

HARIDUSDISAIN

Haridusdisain on valdkond, mis püüdleb tasakaalustatud jätkusuutllikkuse poole ning 
kus kohtuvad disaini-ja haridusprintsiibid, leides rakendust haridustegelikkuses.
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MÕJUloodus / printsiipide lähtekoht
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HARIDUSDISAINI KESKUS

HARIDUSDISAIN

KES JA MILLINE NING KELLEGA 
KOOS PEAN OLEMA

MIDA JA KUIDAS PEAN 
RAKENDAMA

SELLEKS, ET KUTSUDA ESILE 
SOOVITUD OLUKORD

DISAINIPRO
TSESS

m
ida ja kuidas pean rakendam
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selleks, et
kutsuda esile soovitud olukord

Haridusdisaini Keskus  2021
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HARIDUSDISAIN
Me loome metoodikat, millega tuvastada komplekssust süsteemides ja
mõista seal aset leidvaid olukordi, eesmärgil kavandada sekkumisi, mis aitaks kestlikke lahendusi luua 
ning selles enda rolli ja panust teadvustada.

METOODIKA ALUSPÕHIMÕTTED

Me usume,
et muutus algab minust,
koosloomes ja
isiklikku vastutust võttes.

Me suhtume
probleemidesse lugupidavalt,
minnes süvitsi,
loomulikus tasakaalus loodusega
ja ilu väärtustades.
Me näeme,
kuidas kõik on omavahel seotud,
moodustades ühtse terviku,
kus muutused toimuvad läbi doominoefektide,
kaugemale ulatuvat mõju taotledes.

IN
IM

EN
E

PR
O

TS
ES

S
M

Õ
JU

LÄHTEKOHAD

• pinnas
• sügavus
• mitmekesisus
• aeg
• tasakaal/terviklikkus
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selleks, et
kutsuda esile soovitud olukord

Haridusdisaini Keskus  2021



m
is

 …

HARIDUSDISAINI KESKUS

HARIDUSDISAIN

enesejuhtimine

vastutusteadlikkus

PROTSESSINIMENE

enese-
juhtimine

KESTLIKKUS

vastutusteadlikkus

MÕJU

Haridusdisaini Keskus, 2022
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HARIDUSDISAINI KESKUS

METOODIKA

Disainida, tähendab teekondade planeerimist valitseva olukorra ja soovitud olukorra vahele.. 
Herbert Simon

valitsev 
olukord 

+ 
kontekst

soovitud 
olukord, 
mis võiks 

endaga kaasa 
tuua soovitud 

mõjuplaan, kus ja kuidas 
sekkuda

DOOMINOEFEKT

KUIDAS
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HARIDUSDISAINI KESKUS

METOODIKA

enesejuhtimine vastutus

teadlikkus

TAGURPIDI ON ÕIGETPIDI

KUIDAS?

3

MIKS? 1
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MÕJU

selleks, et kutsuda esile
soovitud olukord
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MÕJUTASANDID SOOVITUD OLUKORRANI
TAGURPIDI ON ÕIGETPIDI

ÜHISKOND

MÕJU

selleks, et esile kutsuda
soovitud olukord
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kool

kogukond
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ÜHISKOND

MÕJU

selleks, et esile kutsuda
soovitud olukord
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MÕJU

selleks, et esile kutsuda
soovitud olukord
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ÜKSI EI TOHI, AINULT KOOS SAAB

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

• VÄLINE • ROLL

• HOIAKUD

• VÄÄRTUSED

• PRINTSIIBID• DEMOTIVATSIOON

• SISEMINE

• AMOTIVATSIOON

• ISIKLIKUD • VÄLISED • ABISTAVAD • ISIKLIK

• MEESKONDLIK

• ENNETAVAD

iseendale
organisatsioonile
kaaslastele

minule
meeskonnale

organisatsioonile

KOOSTÖÖMUDEL    MERIKE REHEPAPP 2021

mida olen/oleme tegemas, projekt, protsess, meeskond, organisatsioon

Milline on soovitud tulemus? 
Mida ootan? Milline näeb 
välja õnnestumine? Milliste 
kriteeriumite põhjal hindan 
tulemust?
Millised on realistlikud 
ootused, kus toimuks ka 
pingutus ja õppimine?

Millised on väljaspoolt 
tulenevad ootused minule, 
meeskonnale, organistasioo-
nile? Kõigele, millega olen 
antud kontekstis seotud.
Mida ootab tellija, kasutaja, 
avalik sektor, erasektor?
Mida ootavad minult mu 
meeskonnakaaslased, 
koostööpartnerid jms. Mis 
need on ja kui realistlikud 
need on?

Minu tööriistapagas ja meetodid, nipid ja trikid, mis 
mind aitavad käivitada kui ei ole inspiratsiooni, piisavat 
huvi või isegi usku.

Tööriistad, meetodid, inimesed, kohad, tegevused, 
olukorrad, maitsed, helid...

Minu kontrollitavad, teiste poolt tekitatavad...

Mida olen õppinud, kogenud,
mida oskan ja valdan

mille põhjal seda arvan?

Millised on need olukorrad, mis mind häirivad, mis 
seal juhtub ning millised mustrid esile tulevad?
Millega olen hädas, kuhu lõksu langen, millega ma ei 
ole rahul: iseenda, teiste või millegi muu suhtes?
Millised võiksid olla juurpõhjused?

mille põhjal seda arvan?

Mida on vaja treenida, õppida, omandada, uurida, 
lähtuvalt kontekstist ja teemast, motivatsioonist, 

rollist, hoiakutest ja ootustest.
Mis on minu isiklik õpivajadus? 

Mida on vaja treenida ja õppida meeskondlikul 
tasandil?

Mis on meie kollektiivne õpivajadus?  

SISENDIT ANNAVAD KA 
MEESKONNAKAASLASED

KUULUVUS

Mis on see miski minu sees, 
mis paneb mind loobuma, 
röövib usu sellesse mida ma 
teen, võtab jõu ja lämmatab 
kire?

Mis peab juhtuma, et ma 
enam edasi liikuda ei soovi? 

Mis on see, mis muudab 
mind passiivseks või sunnib 

täiesti loobuma?
Mingi väline surve, olukord 

või inimesed.

Millised on välised 
motivaatorid, mis 

mind aktiveerivad?

Mis mind sisemiselt motiveerib? 
Mis on see miski, mis mind kannab 
või innustab minema läbi 
takistuste ja ebaõnnestumiste 
ning aitab mitte loobuda.

Millises rollis olen antud kontekstis? Millist rolli minult 
oodatakse ning kuidas see suhestub minu isiklike 
ootuste, motivatsiooni, oskuste/tugevuste ning 
õpivajadustega?

Väärtused, mis on mulle olulised, mille eest pean 
vajalikuks seista. 

Milliste printsiipide kaudu minu väärtused igapäevaselt 
rakenduvad?

Milliseid hoiakuid ma selleks vajan?

Mis ennetab kulumist, 
väsimist?

Mis mind taaskäivitab,  
energiaga täidab, sära 

silma toob?

Millised on mu tugevad küljed?
Mis mul loomulikult hästi õnnestub?

ÕPIVAJADUSMINU NÕRKUSED, LÕKSUD,
TAKISTUDES JA HIRMUD

MINU OSKUSED, TEADMISED ISEENDAGA

ÕPPIMINE

MINU ANDED, TUGEVUSED

MINA, MEESKOND

KONTEKST, TEEMA

INSPIRATSIOON, KÄIVITAJADOOTUSED

MOTIVATSIOON ROLL, VÄÄRTUSED, PRINTSIIBID,
HOIAKUD

KOKKULEPPED

• TEGEVUSPLAAN

• TREENINGPLAAN

• KELLEGA / MILLEGA

Tegevused, mida on vaja isiklike arengueesmärkide 
täitmiseks:
- isiklikus kontekstis
- meeskondlikus kontekstis

- kuidas väljun mugavustsoonist
- kuidas treenin vajalikke harjumusi

Keda ja mida ma selleks vajan?

MEESKONNAGA
• TÖÖKULTUUR

• KOOSÕPPIMINE

Millest koosneb meie kultuuriruum, kus 
töötame?
Väärtused, printsiibid ja hoiakud...
Praktiline töökorraldus, kuidas me asju ajame?

Kuidas me koos õpime?
Millised meetodeid rakendame?
Keda veel kaasame? 

PROFESSIONAALNE IDENTITEET MEESKONNA KOOSTÖÖMUDELKES? MIKS? KELLEGA? KUIDAS?
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Enesemääratlemise teooria
(Self-Determination Theory
R. Ryan & Deci, 1971-2017)

Õppiv organisatsioon
(The Fifth Discipline,
Peter Senge, 1990)

ENESEMÄÄRATLUS + SÜSTEEMNE MÕTLEMINE

KOMPETENTSAUTONOOMIA

isiklik
meisterlikkus

jagatud
visioon

meeskondlik
õppimine

mentaalsed
mudelid

KUULUVUS

ÕPPIV ORGANISATSIOON

MOTIVATSIOON

TEADVUSTAMATA
EBAKOMPETENTSUS

ma ei tea, et olen ebakompetentne
ma ei tea milles olen ebakompetentne,

ma ei tea milles pean olema
kompetentne

ma ei tea
milles olen kompetentne,
ma ei oska seda osadeks

lahti võtta ega
kommunikeerida

ma tean
milles olen ebakompetentne,

ma tean mida pean
juurde uurima, õppima,

ma saan seada õpieesmärke

ma tean
milles olen kompetentne,

ma tean mis tasemel
ma selles olen

TEADVUSTAMATA
KOMPETENTSUS

TEADVUSTATUD
EBAKOMPETENTSUS

MINU OSKUSED
TEADMISED

MINU NÕRKUSED
LÕKSUD

MINU ANDED
TUGEVUSED

MINU ÕPIVAJADUS

TASE1 TASE2

TASE4 TASE3

 kompetentsimudel (Howell, 1982) koostöömudel (Rehepapp, 2020)

TEADVUSTATUD KOMPETENTSI ÕPIMUDEL

MA EI TEA
MIDA MA EI TEA

MA TEAN
MIDA MA EI TEA

MA TEAN
MIDA MA TEAN

MA EI TEA
MIDA MA TEAN

TEADVUSTATUD
KOMPETENTSUS

hoiak:
intelligentsus on staatiline

hoiak:
intelligentsus on pidevas arengus

viib soovini
näida targana

viib soovini
õppida

arengut
ei toimu

toimub
kestev areng

JÄÄVUSUSKUMUS

KASVUUSKUMUS

Carol Dweck Lev Võgotski

õppija
oskab

ülesandeid
täita ilma

 juhendamiseta

õppija
ei oska
ülesandeid
täita
isegi
juhendamisega

õppija oskab
ülesandeid täita

ainult koos
juhendamisega

JÄÄVUS- JA KASVUUSKUMUS LÄHIMA ARENGUTSOONI ÕPITEOORIA
KONKURENTSIPÕHINE

ÕPPIV

TASE 3

TASE 1 / 2 / 4 TASE 2

TASE 3
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• VÄLINE • ROLL

• HOIAKUD

• VÄÄRTUSED

• PRINTSIIBID• DEMOTIVATSIOON

• SISEMINE

• AMOTIVATSIOON

• ISIKLIKUD • VÄLISED • ABISTAVAD • ISIKLIK

• MEESKONDLIK

• ENNETAVAD

iseendale
organisatsioonile
kaaslastele

minule
meeskonnale

organisatsioonile
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mida olen/oleme tegemas, projekt, protsess, meeskond, organisatsioon

Milline on soovitud tulemus? 
Mida ootan? Milline näeb 
välja õnnestumine? Milliste 
kriteeriumite põhjal hindan 
tulemust?
Millised on realistlikud 
ootused, kus toimuks ka 
pingutus ja õppimine?

Millised on väljaspoolt 
tulenevad ootused minule, 
meeskonnale, organistasioo-
nile? Kõigele, millega olen 
antud kontekstis seotud.
Mida ootab tellija, kasutaja, 
avalik sektor, erasektor?
Mida ootavad minult mu 
meeskonnakaaslased, 
koostööpartnerid jms. Mis 
need on ja kui realistlikud 
need on?

Minu tööriistapagas ja meetodid, nipid ja trikid, mis 
mind aitavad käivitada kui ei ole inspiratsiooni, piisavat 
huvi või isegi usku.

Tööriistad, meetodid, inimesed, kohad, tegevused, 
olukorrad, maitsed, helid...

Minu kontrollitavad, teiste poolt tekitatavad...

Mida olen õppinud, kogenud,
mida oskan ja valdan

mille põhjal seda arvan?

Millised on need olukorrad, mis mind häirivad, mis 
seal juhtub ning millised mustrid esile tulevad?
Millega olen hädas, kuhu lõksu langen, millega ma ei 
ole rahul: iseenda, teiste või millegi muu suhtes?
Millised võiksid olla juurpõhjused?

mille põhjal seda arvan?

Mida on vaja treenida, õppida, omandada, uurida, 
lähtuvalt kontekstist ja teemast, motivatsioonist, 

rollist, hoiakutest ja ootustest.
Mis on minu isiklik õpivajadus? 

Mida on vaja treenida ja õppida meeskondlikul 
tasandil?

Mis on meie kollektiivne õpivajadus?  

SISENDIT ANNAVAD KA 
MEESKONNAKAASLASED

KUULUVUS

Mis on see miski minu sees, 
mis paneb mind loobuma, 
röövib usu sellesse mida ma 
teen, võtab jõu ja lämmatab 
kire?

Mis peab juhtuma, et ma 
enam edasi liikuda ei soovi? 

Mis on see, mis muudab 
mind passiivseks või sunnib 

täiesti loobuma?
Mingi väline surve, olukord 

või inimesed.

Millised on välised 
motivaatorid, mis 

mind aktiveerivad?

Mis mind sisemiselt motiveerib? 
Mis on see miski, mis mind kannab 
või innustab minema läbi 
takistuste ja ebaõnnestumiste 
ning aitab mitte loobuda.

Millises rollis olen antud kontekstis? Millist rolli minult 
oodatakse ning kuidas see suhestub minu isiklike 
ootuste, motivatsiooni, oskuste/tugevuste ning 
õpivajadustega?

Väärtused, mis on mulle olulised, mille eest pean 
vajalikuks seista. 

Milliste printsiipide kaudu minu väärtused igapäevaselt 
rakenduvad?

Milliseid hoiakuid ma selleks vajan?

Mis ennetab kulumist, 
väsimist?

Mis mind taaskäivitab,  
energiaga täidab, sära 

silma toob?

Millised on mu tugevad küljed?
Mis mul loomulikult hästi õnnestub?

ÕPIVAJADUSMINU NÕRKUSED, LÕKSUD,
TAKISTUDES JA HIRMUD

MINU OSKUSED, TEADMISED ISEENDAGA

ÕPPIMINE

MINU ANDED, TUGEVUSED

MINA, MEESKOND

KONTEKST, TEEMA

INSPIRATSIOON, KÄIVITAJADOOTUSED

MOTIVATSIOON ROLL, VÄÄRTUSED, PRINTSIIBID,
HOIAKUD

KOKKULEPPED

• TEGEVUSPLAAN

• TREENINGPLAAN

• KELLEGA / MILLEGA

Tegevused, mida on vaja isiklike arengueesmärkide 
täitmiseks:
- isiklikus kontekstis
- meeskondlikus kontekstis

- kuidas väljun mugavustsoonist
- kuidas treenin vajalikke harjumusi

Keda ja mida ma selleks vajan?
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• TÖÖKULTUUR

• KOOSÕPPIMINE

Millest koosneb meie kultuuriruum, kus 
töötame?
Väärtused, printsiibid ja hoiakud...
Praktiline töökorraldus, kuidas me asju ajame?

Kuidas me koos õpime?
Millised meetodeid rakendame?
Keda veel kaasame? 
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hoiak:
intelligentsus on pidevas arengus

viib soovini
näida targana
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ei toimu
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kestev areng
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mida olen/oleme tegemas, projekt, protsess, meeskond, organisatsioon

Milline on soovitud tulemus? 
Mida ootan? Milline näeb 
välja õnnestumine? Milliste 
kriteeriumite põhjal hindan 
tulemust?
Millised on realistlikud 
ootused, kus toimuks ka 
pingutus ja õppimine?

Millised on väljaspoolt 
tulenevad ootused minule, 
meeskonnale, organistasioo-
nile? Kõigele, millega olen 
antud kontekstis seotud.
Mida ootab tellija, kasutaja, 
avalik sektor, erasektor?
Mida ootavad minult mu 
meeskonnakaaslased, 
koostööpartnerid jms. Mis 
need on ja kui realistlikud 
need on?

Minu tööriistapagas ja meetodid, nipid ja trikid, mis 
mind aitavad käivitada kui ei ole inspiratsiooni, piisavat 
huvi või isegi usku.

Tööriistad, meetodid, inimesed, kohad, tegevused, 
olukorrad, maitsed, helid...

Minu kontrollitavad, teiste poolt tekitatavad...

Mida olen õppinud, kogenud,
mida oskan ja valdan

mille põhjal seda arvan?

Millised on need olukorrad, mis mind häirivad, mis 
seal juhtub ning millised mustrid esile tulevad?
Millega olen hädas, kuhu lõksu langen, millega ma ei 
ole rahul: iseenda, teiste või millegi muu suhtes?
Millised võiksid olla juurpõhjused?

mille põhjal seda arvan?

Mida on vaja treenida, õppida, omandada, uurida, 
lähtuvalt kontekstist ja teemast, motivatsioonist, 

rollist, hoiakutest ja ootustest.
Mis on minu isiklik õpivajadus? 

Mida on vaja treenida ja õppida meeskondlikul 
tasandil?

Mis on meie kollektiivne õpivajadus?  

SISENDIT ANNAVAD KA 
MEESKONNAKAASLASED

KUULUVUS

Mis on see miski minu sees, 
mis paneb mind loobuma, 
röövib usu sellesse mida ma 
teen, võtab jõu ja lämmatab 
kire?

Mis peab juhtuma, et ma 
enam edasi liikuda ei soovi? 

Mis on see, mis muudab 
mind passiivseks või sunnib 

täiesti loobuma?
Mingi väline surve, olukord 

või inimesed.

Millised on välised 
motivaatorid, mis 

mind aktiveerivad?

Mis mind sisemiselt motiveerib? 
Mis on see miski, mis mind kannab 
või innustab minema läbi 
takistuste ja ebaõnnestumiste 
ning aitab mitte loobuda.

Millises rollis olen antud kontekstis? Millist rolli minult 
oodatakse ning kuidas see suhestub minu isiklike 
ootuste, motivatsiooni, oskuste/tugevuste ning 
õpivajadustega?

Väärtused, mis on mulle olulised, mille eest pean 
vajalikuks seista. 

Milliste printsiipide kaudu minu väärtused igapäevaselt 
rakenduvad?

Milliseid hoiakuid ma selleks vajan?

Mis ennetab kulumist, 
väsimist?

Mis mind taaskäivitab,  
energiaga täidab, sära 

silma toob?

Millised on mu tugevad küljed?
Mis mul loomulikult hästi õnnestub?

ÕPIVAJADUSMINU NÕRKUSED, LÕKSUD,
TAKISTUDES JA HIRMUD

MINU OSKUSED, TEADMISED ISEENDAGA
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MINU ANDED, TUGEVUSED

MINA, MEESKOND

KONTEKST, TEEMA
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HOIAKUD

KOKKULEPPED

• TEGEVUSPLAAN

• TREENINGPLAAN

• KELLEGA / MILLEGA
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täitmiseks:
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- kuidas treenin vajalikke harjumusi
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MEESKONNAGA
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Millest koosneb meie kultuuriruum, kus 
töötame?
Väärtused, printsiibid ja hoiakud...
Praktiline töökorraldus, kuidas me asju ajame?

Kuidas me koos õpime?
Millised meetodeid rakendame?
Keda veel kaasame? 
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Väärtused, printsiibid ja hoiakud...
Praktiline töökorraldus, kuidas me asju ajame?

Kuidas me koos õpime?
Millised meetodeid rakendame?
Keda veel kaasame? 

PROFESSIONAALNE IDENTITEET MEESKONNA KOOSTÖÖMUDELKES? MIKS? KELLEGA? KUIDAS?
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Enesemääratlemise teooria
(Self-Determination Theory
R. Ryan & Deci, 1971-2017)

Õppiv organisatsioon
(The Fifth Discipline,
Peter Senge, 1990)

ENESEMÄÄRATLUS + SÜSTEEMNE MÕTLEMINE

KOMPETENTSAUTONOOMIA

isiklik
meisterlikkus

jagatud
visioon

meeskondlik
õppimine

mentaalsed
mudelid

KUULUVUS

ÕPPIV ORGANISATSIOON

MOTIVATSIOON

TEADVUSTAMATA
EBAKOMPETENTSUS

ma ei tea, et olen ebakompetentne
ma ei tea milles olen ebakompetentne,

ma ei tea milles pean olema
kompetentne

ma ei tea
milles olen kompetentne,
ma ei oska seda osadeks

lahti võtta ega
kommunikeerida

ma tean
milles olen ebakompetentne,

ma tean mida pean
juurde uurima, õppima,

ma saan seada õpieesmärke

ma tean
milles olen kompetentne,

ma tean mis tasemel
ma selles olen

TEADVUSTAMATA
KOMPETENTSUS

TEADVUSTATUD
EBAKOMPETENTSUS

MINU OSKUSED
TEADMISED

MINU NÕRKUSED
LÕKSUD

MINU ANDED
TUGEVUSED

MINU ÕPIVAJADUS

TASE1 TASE2

TASE4 TASE3

 kompetentsimudel (Howell, 1982) koostöömudel (Rehepapp, 2020)

TEADVUSTATUD KOMPETENTSI ÕPIMUDEL

MA EI TEA
MIDA MA EI TEA

MA TEAN
MIDA MA EI TEA

MA TEAN
MIDA MA TEAN

MA EI TEA
MIDA MA TEAN

TEADVUSTATUD
KOMPETENTSUS

hoiak:
intelligentsus on staatiline

hoiak:
intelligentsus on pidevas arengus

viib soovini
näida targana

viib soovini
õppida

arengut
ei toimu

toimub
kestev areng

JÄÄVUSUSKUMUS

KASVUUSKUMUS

Carol Dweck Lev Võgotski

õppija
oskab

ülesandeid
täita ilma

 juhendamiseta

õppija
ei oska
ülesandeid
täita
isegi
juhendamisega

õppija oskab
ülesandeid täita

ainult koos
juhendamisega

JÄÄVUS- JA KASVUUSKUMUS LÄHIMA ARENGUTSOONI ÕPITEOORIA

KONKURENTSIPÕHINE

ÕPPIV

TASE 3

TASE 1 / 2 / 4 TASE 2

TASE 3

ke
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ÜHISKOND
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a õppimine, isiklikul ja grupi tasandil, maandum
ine
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oon, vaba aeg iseendaga-teistega ta
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oon, vaba aeg iseendaga-teistega

USALDUS, ISESEISVUS, KEERUKUS, EBAMUGAVUS

TE
AD

VU
ST

AT
UD KUULU

VUSE EHITA
MINE MEESKONNAS, ÕPPIVA ÕPETAJA ARENG, DISAINIPÄDEVUSE KASV, HARIDUSDISAINI METOODIKA, OMANDITUNNE JA MOTIVATSIOON

INSPIREERIDA JA TEKITADA HUVI DISAINI NING SELLE RAKENDAMISE VASTU HARIDUSES,  SISENDADA USKU, ET DISAINI RAKENDAMINE ON KA ÕPETAJALE VAJALIK NING VÕIMALIK
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tuvasta
da stardipunkt, lähim arengutsoon, hoiakud, väärtused

di
sa

ini
s s

isa
ldu

va

te 
seoste

 ja võimaluste otsimine, praktiline edukogemus, kuuluvuse tajum
ine

mee
sk

on
na

 ning se
lle sisekliima mõju ja efektiivsus eesmärkide saavutamisel

muuta/raputada arusaama disainist kui vaasist ja toolist, luua sild disaini ja hariduse vahele

luu
a s

ild
 di

sa
ini

 ja
 harid

use 
vahele, tu

tvusta
da kuidas disain hariduses töötab, printsiibid, meetodid, tööriistad, mõtteviis

LÕUNA
PAUS PAUS

MIS, MIKS?

• taustamuusika - hajutab piinlikku vaikust
• plakatid seinal - häälestab mentaalselt
• kohvilaud - aitab kontakti luua, turvatunne
• tervitus ukse peal - tulija on oodatud,
esimene silmside

M
AK

RO
M

ES
O

M
IK

RO

KES, KUIDAS?

LÕUNA

mis 
on disa

in, päritolu, olemus, funktsioon, meetodid

pä

eva
 I poole maandamineen

es
evä

ljendus

soojendus, kohanem
ine

kontakti loom
ine

teo
oria

uu
ed

 te
admised, seosed, avastused, äratundmine, ahhaaa

praktika, edukogemus, rollivahetus disainioskuste transformatsioon, isiklik seos

kogu päeva transformatsioon, isiklik seos

m
is 

on
 m

uutunud?

reǜ
eksioon, analüüs, jagamine, 

mentaalne kogunemine “ühe kella alla” ed
uk

og
em

us, 
uus käitumine, väljakutse, ahhaaa, kam

bavaim

haridus + disain, isiklik lähenemine ja kogemus eelneva põhjal, suhted ja seosed + sujuv üleminek meeskonnale

mees
konna tasand, kuuluvuse/pädevuse vajaduse kasv + tööriistad/meetod

päeva analüüs, kokkupakkimine, turvavöö kinnitamine, maandumine

kuidas   kuidas    kuidas    kuidas    ja miks just nii hea on

la
ht

i la
sk

m
ine

, e
ba

mugavus, protsessi usaldam
ine

HÄÄLESTA 

 ko
nta

kti
 lo

omine,    
      

    usaldus ja huvi, kutse seiklusele

HÄÄLESTA 
(SET)

! ! !

M+H

M+H
M+H

M+H
M+H

M+H

H

H

H

H H

H
M

M

I

M

M

HOIA 

HOIA HOIA 

(HOLD)

MAANDA

MAANDA häälesta

MAANDA
(LAND)

portree
joonistamine

meet them where they are
sünkroniseeri, tulge kokku ühte alguspunkti,

hiili lähemale peateemale

inspireeri, anna võimalus hullata,
pöörast nalja teha,

loovus valla, piirid maha!!!
näita kuidas seda hiljem praktikas rakendada,

milleks seda vaja ja kuidas see kasulik on

inspireeri ja nakata selle rikkuse
ning põnevusega, mida koosdisainimine,

mis varustatud tööriistade ja meetoditega,
endas sisaldab 

tekita huvi disaini vastu

emotsioonide
mõtete parkla

plakat seinal
2 küsimust:
- mille jätad maha parklasse
- mida vajad koolituse
õnnestumiseks 

kõik mida ja kuidas siin
koolitusel teeme, avame kui
tööriistu ja meetodeid 

kombime eestikeelseid
vasteid:
- olen pardal
- olen maandunud 

- tutvumine, nimi
ja ainevaldkond
+ mida vajad koolituse
õnnestumiseks
- meie tutvustame
enda tausta ehk et
miks just meie teeme
seda mida teeme

Ivo võtab
sõna:
lähteülesanne
meile, mida tegemas
oleme

otsus, et olen kohal
ja ma ei ole üksi,

valmisolek kuulamiseks, õppimiseks
jagamiseks,

arvestamiseks

kerge pingetõus,
kiiruse ja

ebamugavusegaettevalmistus
pagasi

sorteerimine

enesekompimine,
eneseületamine,
enda tundmaõppimine
äratundmine...

4-5 liikmeliste gruppide 
loomine edaspidise 
tegevuse tarvis,
lähteülesanne:
moodustage mitme-
külgsed grupid, mille 
liikmed on võimalikult 
eripalgelised, eelistage 
võimalusel teile veel 
tundmatuid kolleege

Suures rühmas:
millised oskused on teie 
arvates disainis tarvis?
Arutelu gruppides: 
kus ma näen ühisosa 
enda ainevaldkonnaga?

mingi mõte, 
küsimus, analüüs, 

pisike kodune 
ülesanne?

midagi mis looks 
silla kahe päeva 

vahele

kas eile moodustatud 
grupid võiksid nr 2 ja 3 
küsimust eelnevalt 
isekeskis arutada?
oleks sujuvam 
soojenemine, kohane-
mine? grupp aitaks aju 
lahti muukida?

valikud:
1. kas, kuidas ja millise 
näite abil sa disaini 
oma õppeaines avaksid?
2. .........

millal oleks õige hetk 
minna tagasi disaini 
defineeriva seina 
juurde?

1. mis siin ruumis täna oli?
mis meid selleni viis?

2. mida rohkem, mida vähem?

3. mis mind takistas,
mis mind aitas?

4. tänane kõrghetk, 
MIKS?
tänane raskushetk
MIKS?

1. emotsioon paberisse...
voldi enda hetkeolemus 
paberisse ja kirjelda 
seda suures ringis...
2. kui öösel tekkis mõni 
mõte, mida soovid 
jagada, siis tee seda...
3. mida vajad tänase 
päeva õnnestumiseks?

kus näed sina 
võimalust, et 
disain tuleb Sinu 
õppeainesse appi?

motivatsioon
kompetentsimudel
koosdisain

ajurünnak:
loovus on nagu hea nali
ANEKDOOT

ajurünnaku harjutused:
Disainispikker

esitlused
+ istumisaluste projekt

Näide: 5 klassi tüdruk..
Kuidas pime teevett 
keedab

mida võtan nõuks
kahe päeva jooksul
harjutada, treenida? üldine

disainiteadmine
ruumis, müüdid

loovuse teooria
Võgotski

pead kokku
kolmekaupa,
kirjutame
liimlehtedele
mis asi on disain...
see teadmine,
mis hetkel
ruumis valitseb

valitsev
arusaam

soovitud arusaam

energia, tuju jms
kontroll

ole avatud suhtlema, sõbralik ja toetav,
eriti kui oled väsinud;

kombi osalejate kehakeelt,
kuid austa nende hingetõmbamise hetke,

meenuta et on veel elu ka väljaspool antud ruumi

11
.0

0

disaini seosed 
igapäevaelu ja terve 
talupoja mõistusega 
siduda näited kuulaja 
tavaeluliste situatsio-
onidega, ehitamaks 
usku,et disain 
töötaks ka väljaspool 
valdkonda

võtame kokku selle, 
mis me seni tegime?
overprepeared and 
understurctured

disain on sõber, mitte elitaarne ja valitutele
müütide murdmine

tekita vajadus disaini järele

riskimine
hirm rumalaks jääda,

mitte teada,
ebakindlus

arvesta:
osalejad on
roller-coasteril...
uue info, inimeste,
elamuste, kogemuste,
olukorra vahelduvas
tsentrifuugis
nad olid seal enne meid
ja jätkavad pärast meid

HÄÄLESTA ENNAST:
- KÄITU ENDA SÕNADE JÄRELE
(teeme tegevusi ka ise kaasa)
- JAGA SIIRALT ENDA
KIRGE DISAINI VASTU,
MITTE TEADMISI
- RÄÄGI SELLEST MILLESSE
SA USUD, MITTE SELLEST
MIDA OLED TEINUD/TEGEMAS
- RÄÄGI AIUNLT SELLEST, MIDA ISE NÄED
- KUULA JA OTSI,
MIDA VÕIKS VEEL ÕPPIDA
- OLE UUDISHIMULIK
- pea silmas, et me mudeldame
ka koosõpetamist/tandemõpetamist
- kuidas anname märku, et soovime sõna
või arutlus/mõttepausi

ole valmis!
jonn ja trots,
disain polegi see
mida uskusin
olevat !

! !

?
?

?

kuidas tõsta lõpus 
ebamugavust ja samas 
hakata maandama??

koosloome ƑĚǜĚŒƙĿūūŠ

loovus
kastist välja

divergentne - konvergentne

pöörasest päriseks!!!

kuidas see kõik minusse puutub

mida kogesin,
kus oli ahhaa, milles see seisnes,
kus oli kõige raskem punkt, miks?

enda lahtimuukimine
läbi metafoori,

loovust äratav algus päevale

isiklike seoste
otsimine

mudeli loomislugu,loogika
ja funktsioon, enamlevinud takistused,

ägedamad õnnestumised

praktiline harjutus
kompetentsimudel

kuuldu kinnistamiseks,
tööriistaga tutvumiseks

KOMMUNIKATSIOON
murra A4 keskelt kokku...

õpikaared
ülesehitus ja loogika

käesoleva koolituse
õpikaared,

plaan & tegelikkus mille võtan kaasa,
mille jätan maha

grupis maandamine,
tagasiside andmine,
portree väljakutse,
arutelu

koostöö, protsessi
ja teekonna avamine...
milliste sõnade järgi
käia õnnestus,
milliste mitte ning MIKS?

julgus mõelda võimatut

PANE TÄHELE, ET KEEGI EGA 
MISKI EI JÄÄKS SIHITULT ÕHKU.
KÜLL AGA VÄLDI PEALETÜKKIM-
IST NING AKTSEPTEERI NING 
PEA LUGU ERI ARVAMUSEST, 
KUULA JA TUNNE HUVI, KAS 
VÕIKSID SELLEST ISE ÕPPIDA.
ÄRA UNUSTA, NEMAD EI OLE 
DISAINI PEA 20 AASTAT 
ÕPPINUD/KOGENUD!!

ära unusta konfliktifaasi

HÄÄLESTA ENNAST!
TÄIESTI OK ON:
- ET KÕIK EI LÄINUD PLAAnIPÄRA-
SELT
- ET KÕIGILE EI MEELDI EI TEEMA 
EGA KÄSITLUS EGA SINA
- KÕIGILE EI JÕUA INFO ÜHTMOODI 
KOHALE, !IGALÜHEL ON OMA TEE 
KÄIA!

ÄRA VÕTA ISIKLIKULT!!

kui läheb uimaseks või 
venima või on liiga 
vaikne, siis energizer

nali ttü poistega?

Merike&helen ka

check-in

ko
gu

n
em

in
e

check-in

saabumine

arutelu grupis?

sissejuhatus koostöö
mudelisse

check-out valikud

check-out

ole avatud suhtlema, sõbralik ja toetav,
eriti kui oled väsinud;

kombi osalejate kehakeelt,
kuid austa nende hingetõmbamise hetke,
arvesta et ka nemad võivad olla väsinud

TEEMADE
SIDUMINE
Ivo isiklik kogemus

ja ootused
disaini

rakendamisele

midagi
mudeliga

seonduvat
ja

seedimist
soodustavat,
millega oleks

tore lõunale minna?
küsimus, väide,

nali vms?

sill
a ehitamine eelmise ja algava päeva vahele

põ
hioskuste, printsiipide avaldumine hariduses

mees
konna vajalikkus läbi eri mõttelaadide

õp

ite
ekonna visuaalne loomine ja mõju

isik
lik kogemus, reǜeksioon

huvi ja vajaduse tekitamine koostöö mudeli vastu

võtan kaasa!!!

- kartulipesemis-
korvi
- umbrella
- veel midagi 
väikest?

MAANDA häälesta

PÕHIOMADUSED

MILLE JAOKS?

di
sa

ini
pr

int
sii

bid
, m

eet
odid + õpiteekonnad, visuaalne tervik loomiseks ja lugemiseks

meet them where they are now

kirjuta rohelisele mis oli 
sinu tänane kõrghetk, 
meeldejäävaim hetk, 
avastus, kogemus...
Põhjenda MIKS?
kirjuta punasele, mis 
osutus kõige raskemaks, 
oli kõige keerulisem, 
ebamugavam...
Põhjenda MIKS?

STRUKTUURNE
- kindla suunaga väljaspoolt 
sissepoole, makrost mikroni;
- õpikaared esindavad eesmärke 
ja teemasid (mitte tegevusi), 
soodustades uute meetodite ja 
tööriistade loomist/teket;

VISUAALNE
- õpiteekond on kihiliselt tervi-
kuna hoomatav, nii selle struk-
tuur, dünaamika, proportsioonid 
kui selles kulgemine (meetodid 
ja tööriistad);
- ajatelg näitab kergelt kätte 
teemade ja tegevuste mahud 
ning proportsioonid (ennetab 
õpiteekonna ülekoormamist);
- tervik näitab õppija asukohta 
üheaegselt erinevate kihtide 
(makro/mikro) suhtes;

TÖÖRIIST
• õpiteekondade loomiseks: 
disaini ja hariduse kokku-
puutepunkt, koosdisain, planeeri-
mine, testimine, kontrollimine jms.
• õpiteekondade läbimiseks:
läbipaistev protsess, koostöö 
õppijaga, kuuluvus- ja omandi-
tunne, põhjendatud valikud;
• õpiteekondade esitlemiseks: 
kommunikatsioon väljapoole  

õpikaared
isiklikul elukaarel,
kogu õpiteekond

ka
art

ele
 ligihiilimine, isiklik kogemus
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HARIDUSDISAINI KESKUS
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 … MILLIST VÄÄRTUST ME LOOME?

ME LAOME MÜÜRI

ME EHITAME KATEDRAALI

ME VÕIMALDAME INIMESEL JUMALAGA KOHTUDA

MIKRO

MESO

MAKRO
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VILJAKA KOOSLOOMENI!!!
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