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Mõisted 
 
Väljundipõhine õpe on õppijakeskne süsteem, kus õppekava õpieesmärgid on määratletud 
õpiväljunditena ning õppekava ülesehitus, hindamisviisid, õppemeetodid jm on valitud 
õpieesmärkide saavutamiseks. 
 
Õpiväljundid (learning outcomes): need teadmised, oskused ja hoiakud, mille õppija peab teatud 
aja jooksul (õppeaine või õppekava läbimisel) omandama ning mille rakendamise oskust ta peab 
olema võimeline demonstreerima 
 
Õpiväljundite sünonüümina kasutatakse vahel ka sõnu “õpieesmärgid”, “õpitulemid”,  
“pädevused”. Määratlused võivad detailides erineda, kuid see on meie otsustada, millist määratlust 
kasutatakse kõigis õppetoolides (peaks olema ühine kõigile). 
 
Pädevus: teadmiste, oskuste, hoiakute ja isikuomaduste kogum, mida on vaja tööülesannete 
edukaks sooritamiseks ning mis väljendub tööalases tegevuses. 
 
SEEGA: väljundipõhisest õppekavast peab saama selgelt välja lugeda, milliseid teadmisi, oskusi, 
hoiakuid ja isikuomadusi arendab õppijates iga õpetatav aine ja millised on õppekava läbinu 
üldised/peamised teadmised, oskused, hoiakud ja isikuomadused. 
 

Õppeprotsess ja väljundipõhisus 
 
Varem koostati õppekavasid pigem kui õpetamisplaane õppejõududele 
 
Lehrplani tüüpi õppekavale on iseloomulik õppesisu üksikasjalik fikserimine ja detailne kirjeldus, 
mida ja millal õpetatakse. Lehrplani tüüpi õppekavad on enamasti ainepõhised ja kesksel kohal on 
õpetamine. 
 
Nüüd: 
 
Curriculumi tüüpi õppekava on orienteeritud õpieesmärkide kirjeldamisele ning õppeprotsessi ja 
õppimiskogemuse kavandamisele. Curriculumi tüüpi õppekavas on keskne roll õppimisel (see on 
juhis nii õppijale kui õpetajale, pigem õppimise plaan). 
 
Ainekava koostamine: 

1) õpiväljundite määratlemine 
2) hindamismeetodite valik, hindamiskriteeriumite määratlemine 
3) õppemeetodite valik 
4) õpetatava temaatika ja sisu valik 

 
Hästi sõnastatud õpiväljund: 

1) sisaldab tegusõna, mis väljendab eeldatavat/odatavat õpiväljundit, st mida õppija on 
võimeline tegema teatud õppimise aja lõpul (õppur  teab, oskab, on võimeline) 

2) sisaldab nimisõnalist või tegusõnalist sihitist, st eesmärki, mille saavutamisele tegevus on 
suunatud (tunneb olulisemaid teoreetilisi seisukohti, on võimeline kirjeldama 
arengutendentse, oskab teostada analüüsi) 
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3) määrsõnu, mis väljendavad õpiväljundite määra ja laadi (suudab iseseisvalt, oskab 
algtasemel, hindab kriitiliselt) 

 
Õpiväljundite sõnastamine on väga oluline hindamismeetodi valiku seisukohast, sest ei tohi olla 
eesmärke, mida ei saa hinnata ja teisalt, kui on eesmärke, mida õppijad soovitavalt saavutavad (nt 
on korrektsed ja vastustustundlikud), siis nende hindamisele tasub samuti mõelda. 
 
Hästi sõnastatud õpieesmärk sisaldab tavaliselt:   
•  tegusõna, mis väljendab õppija eeldatavat/oodatavat õpiväljundit, st mida õppija  
on võimeline tegema teatud õppimise aja lõpul (Näit. „teab“, „oskab“, „on võimeline“);   
•  nimisõnalist või tegusõnalist sihitist, st eesmärki, mille saavutamisele tegevus on  
suunatud (Näit. “tunneb olulisemaid teoreetilisi seisukohti”, on võimeline  
kirjeldama arengutendentse”, “oskab teostada analüüsi”);  
•  määrsõnu, mis väljendavad õpiväljundite määra ja laadi (Näit. „suudab  
iseseisvalt“, „oskab algtasemel“ „hindab kriitiliselt“, ). 
 
Õpieesmärgid tuleks sõnastada võimalikult lühikeste lausetena, kasutades ühes lauses üht  
tegusõna ning vältides liigset (erialast)  žargooni. 
 
Õpetamisel on alati eesmärk. Õpetamise eesmärgiks võib olla   
  

• õpetamine ise või aine ehk sisend. Sel juhul on  oluline, et õppija õpetatu vastu  
võtaks; mida ta sellega peale hakkab, kuidas ta seda väljendab või rakendada  
oskab, on teisejärguline.  
  
Näiteks: „Õppeaine eesmärgiks on anda ülevaade olulisematest ...“ (eesmärgid on  
sõnastatud sisendipõhiselt).  
  

• õpetamise tulemus ehk väljund. Sel juhul on oluline, et õppija seda tulemust ka  
demonstreeriks ehk väljendaks. Seega on väljundid mõõdetavad ja hinnatavad.  
  
Näiteks: “Õppeaine läbinud üliõpilane omab ülevaadet  olulisematest… ja suudab  
eristada erinevaid…” (eesmärgid on sõnastatud väljundipõhiselt)  
 
Kui õpetamise eesmärgiks on õpetamise tulemused, mille saavutamist hinnatakse, siis on 
tegemist õpieesmärkidega eht õpiväljunditega 
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SÕNAVARA ÕPIEESMÄRKIDE JA HINDAMISKRITEERIUMIDE SÕNASTAMISEKS  
(Bloomi taksonoomia järgi, vrdl Bloom, Benjamin S. Taxonomy of Educational Objectives, Handbook, NY (1) 1956.)  

  
Tegusõnad, mis väljendavad teadmist:   
defineerib, kirjeldab, identifitseerib, tähistab, loetleb, nimetab, visandab, reprodutseerib, teab 
peast, sõnastab, teeb kokkuvõtte, jutustab, on teadlik, organiseerib, kirjutab, tunneb ära, hindab, 
rõhutab, kordab, suhtestab, teab, seostab …   
  
Tegusõnad, mis väljendavad mõistmist:   
Nimetab, tõlgendab, teisendab, põhjendab, hindab, eristab, mõistab, üldistab, näitlikustab,  
parafraseerib, võtab kokku, arutleb, esitab, raporteerib, tutvustab, illustreerib, leiab, valib,  
nimetab, sõnastab, tõestab, selgitab, vastandab, väljendab, toob näiteid, visandab, leiab, tõestab, 
teeb kindlaks, vaatab üle, seostab, osutab, viitab, tähistab, leiab, prognoosib, võrdleb, tunneb ära, 
praktiseerib, tarvitab …   
 
NB! Need kaks esimest kategooriat harjutavad madalama taseme mõtlemisoskust ja 
reproduktiivset õppimist. 
 
Tegusõnad, mis väljendavad rakendamisoskust:   
kasutab, demonstreerib, lahendab, moodustab, demonstreerib, avastab, muudab,  
teisendab, hindab, modifitseerib, opereerib, valmistab ette, käsitseb, produtseerib, näitab, toob 
näiteid, valib välja, leiab, selgitab, sooritab, tõestab, teeb kindlaks, määrab ….   
 
NB! Siit edasi avalduvad kõrgema taseme mõtlemisoskused (mis eeldavad madalamate 
olemasolu) ja toimub produktiivne õppimine. 
 
Tegusõnad, mis väljendavad analüüsivõimet:   
Tunneb ära, eristab, hindab, diferentseerib, analüüsib, eristab, identifitseerib, näitab  
kuidas, suhtestab, toob välja, järeldab, kritiseerib, küsitleb, diagnoosib, kategoriseerib,  
klassifitseerib, kontrollib, selgitab …   
  
Tegusõnad, mis väljendavad sünteesimisoskust:   
Esitab, pakub välja, tutvustab, struktureerib, formuleerib, õpetab, arendab, kombineerib,  koostab, 
kompileerib, loob, kujundab, selgitab, organiseerib, plaanib, kavandab, paneb kokku, soovitab, 
laiendab, muudab, argumenteerib, väitleb, tekitab, üldistab, kirjutab, parandab, täpsustab …   
  
Tegusõnad, mis väljendavad hindamisoskust:   
Otsustab, hindab, kiidab, tunnustab, järeldab, võrdleb, vastandab, kirjeldab kuidas, teeb vahet, 
kritiseerib, tõestab, kaitseb, suhtestab, piiritleb, eristab, valib, väärtustab, küsib ... 
 
Tegusõnad, mis väljendavad loomisoskust (revideeritud Bloom): 
Genereerib uusi ideid/tooteid/lähenemisi/töövõtteid 
Kujundab, konstrueerib, koostab, seab hüpoteese, planeerib/kavandab, toodab, leiutab 
Infoallikad: 
http://primus.archimedes.ee/trykised 
Õppekava arendamise juhendmaterjal, autorid Siret Rutiku, Aune Valk, Einike Pilli, Kätlin 
Vanari 
 
 Väljundipõhine hindamine kõrgkoolis, autor Einike Pilli. NB! Sarnane raamat valmib pea ka 
kutsekoolide jaoks ☺ 


