
Lisa 2. Tunni tagasisidestamise leht PIRJE 

Tagasisidestavad  
tegevused 

Lävend Tagasiside

1.Tunni 
 eesmärgistamine 

Tunni eesmärk või õpiväljundeid 
tutvustati kaasüliõpilastele ja eesmärk või 
õpiväljundid saavutati. 
Tunni eesmärk oli: 

• hästi defineeritud 
• kaasüliõpilastele suunatud 
• ealiselt sobiv 
• kirjeldab õppimise tulemust 
• selge ja üheselt mõistetav 

 

Tund oli hästi 
defineeritud. 
Kaas 
üliõpilastega oli 
silmside olemas 
ja tunni 
läbiviimine oli 
korrektne.

2. Tunni kavandamine ja 
osadeks jaotamine 

Minitunnil on selge struktuur Tunni struktuur 
oli arusaadav ja 
selgelt 
ülesehitatud

3. Tunni alustamine Kaasüliõpilased on tunni algusest 
teadlikud 

Tunni algusest 
õpetaja Urmas 
teavitas 
rõõmsameelselt 
ja aktiivselt

4. Õppemeetodite 
 kasutamine

Valitud õppemeetodid ja võtted on 
sobilikud ja kaasüliõpilasi kaasavad

Kasutas 
visuaalseid 
õppemeetodeid. 
Õpetaja kasutas 
kaasavõetud 
näidiseid ja 
näitlikustamist.

5. Tagasiside 
õppimise kohta

Üliõpilane annab tagasiside õpitud teema 
osas lähtudes õpiväljunditest

Õppematerjal oli 
lihtsalt ja 
arusaadavalt 
ülesehitatud  

6. Õpikeskkonna              
kujundamine

Üliõpilane on planeerinud 
kaasüliõpilastele vaimselt ja füüsiliselt 
turvalise õpikeskkonna. 
Üliõpilane on kaasüliõpilastele oma 
teadmiste ja käitumisega eeskujuks.

Õpikeskkond oli 
turvaline ja nii 
vaimselt kui ka 
füüsiliselt. Asi on 
vist meesõpetajas 
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7. Õpilase 
 individuaalsusega 
 arvestamine

Üliõpilae märkab kaasüliõpilaste eripära 
ja arvestab seda õpetamisel

Õpetaja arvestas 
õpilaste 
individuaalsuseg
a ja seletas 
antavat materjali 
(ainet) lihtsalt ja 
arusaadavalt.

8. Tunni 
 lõpetamine 

Tund on üliõpilase poolt lõpetatud Tund lõpetati 
korrektselt.

9. Kaasüliõpilase 
 minitunni  
 ettevalmistus 
 ja teema valdamine

Tund on ettevalmistatud ja õpetatava 
teemaga tuuakse seoseid erinevate 
erialaainete ja/või – moodulite vahel ja/
või eriala- ja üldainete vahel

Teema valdamine 
korrektne ja 
ootuspärane. 
Otseseid seoseid 
ei näinud. Võib-
olla oli see minu 
viga.

10. Kaasüliõpilase  
 esinemise vabadus 

Kaasüliõpilane suudab minitunni läbi viia, 
kontrollides oma emotsioone. Võib 
esineda pisut ebakindlust ja/või 
närveerimist.

Jah õpetaja suutis 
oma ülesande 
täita. Kehakeeles 
ja hääletoonis ei 
olnud mitte 
midagi 
negatiivset.

11. Midagi olulist,  
mis jäi silma ja 
 millest hindajana 
 kindlasti õpite.

Jälgides Pirje tundi oli kõik nii nagu ma 
ise teeks ja kindlasti ei tasu nerveerida.

Õpetajal on väga 
oluline kehakeel 
ja 
esinemisjulgus. 
Antava teema 
korrektne 
valdamine.


