
Õpiväljundite saavutamine TOY metoodika toel
Kadi Kreis

Rakveres 2.-3.12





Väärtused

• KOOS õppimine
• Igaühel on õppimise vabadus ja vastutus
• Tegutsedes õppimine
• Julguse ja ettevõtlikkuse kasv
• Ettevõtlusõppe ja erialaõppe lõimimine



TOY - tiimioppiminen yritäjänä (ettevõtluse tiimiõpe)

Okt 2013 LdV uuendussiirde projekt TOY.VET; aprill 2014 TOY piloteerimine TKs

Metoodika loodud Johannes Partaneni poolt Jyväskylä 
Rakendusliku Ülikooli ettevõtlusõppe jaoks - Tiimiakatemia
TOY - TA meetod kohandatud ettevõtluskursuse jaoks kutseõppes
• Õppimine läbi tegevuse (learning by doing)
• Õppimine tiimis e meeskondades
• Õpetamise asemel tiimicoachimine
• Vastutus on õppijal (suhtlus kliendiga, tulemuse kvaliteet, 

tiimitöö)
• Pidev tagasisidestamine (ise, teised õppijad, coach)



Õpiväljundite saavutamist toetavad

• Oma õpitee eesmärgistamine (õpileping)
• Pidev tagasisidestamine (ise, tiim, coach, klient…)
• Meeskonnas õppimine (tiimileping)
• Üldpädevuste ja erialaoskuste rakendamine praktilistesse 

projektidesse



Ettevõtlusõpe
Ettevõtluse alused, 8 EKAP

Ettevõtluse alused 2 EKAP

Etteveõttepraktika 5 EKAP

Erialaprojekt II 1 EKAP
https://www.facebook.com/auudisain/?fref=ts

https://www.facebook.com/auudisain/?fref=ts


Sotsiaalsed  projektid, kunstiprojektid...

https://tartu.ee/et/pohiseadus100?fbclid=IwAR3h-Aa5gvEIrblKm2oAU_yNFZENE0t-hSyyAy__RP-TZ-06YpSI1MNlddw

https://tartu.ee/et/pohiseadus100?fbclid=IwAR3h-Aa5gvEIrblKm2oAU_yNFZENE0t-hSyyAy__RP-TZ-06YpSI1MNlddw


Ajakirjaprojekt

Erialadeülene koostööprojekt

Kujundusgraafik: ajakiri 
(tiimicaochimine) 3 EKAP (sh eesti 
keel, inimgeograafia, eesti keel + 
trükiettevalmistus 3 EKAP (füüsika, 
keemia) + fototöötlus 1,5 EKAP (sh 
füüsika, inglise keel) + 
küljendamine 1,5 EKAP (inglise 
keel, eesti keel) 
https://www.youtube.com/watch?v=pLPb4tqrWpc&fbclid=IwAR3kIM9
0ayAD5pfGl0sHiTW2zyC9UXMFjvhYZAANq_OUKBO36smBeokC-P8

https://issuu.com/evelinlumi/docs/ajakiri_noir

https://www.youtube.com/watch?v=pLPb4tqrWpc&fbclid=IwAR3kIM90ayAD5pfGl0sHiTW2zyC9UXMFjvhYZAANq_OUKBO36smBeokC-P8
https://www.youtube.com/watch?v=pLPb4tqrWpc&fbclid=IwAR3kIM90ayAD5pfGl0sHiTW2zyC9UXMFjvhYZAANq_OUKBO36smBeokC-P8
https://issuu.com/evelinlumi/docs/ajakiri_noir


Näituseprojekt

Kujutava kunsti

ja kujundamise aluste

mooduli hindamine,

37 EKAP

50% mooduli hindest moodustab kõikide mooduli teemade 
(ainete) hinnete kaalutud keskmine - protsessihinne. 
Teine 50% hindest tuleb mooduli lõpus esitatavast 
kunstiainete portfooliost või kunstiprojektist/näitusest, mida 
hindab ja tagasidestab avalikul hindamisel erinevatest 
üldkunstiõpetajatest kokkupandud komisjon - tulemi hinne.

https://www.facebook.com/961251450555658/videos/983040
775490382

https://www.facebook.com/961251450555658/videos/983040775490382
https://www.facebook.com/961251450555658/videos/983040775490382


Koostöö ja eneseareng

Õpitee muutuvas keskkonnas, 5 
EKAP + …

Tiimicoachimine

Pidev tagasisidestamine

Õpileping

Loomeettevõtluse ettevõtted

Valikainete kaardistamine

Erialase protfoolio ettevalmistamine

Praktikaks ettevalmistamine



Kutseõppe valikuaasta

30 EKAP

Suhtluspädevus, õpipädevus, 
ensesemääratluspädevus, 
tegevuspädevus, 
infotehnoloogiline pädevus, 
algatusvõime ja 
ettevõtluspädevus

CODE (Competence Opportunities for Digital Employment) on 
kolmeaastane rahvusvaheline ettevõtmine, kus töötatakse välja õppekavad 
riski- ja NEET-noorte jaoks. Lisaks erialaõppele sisaldavad need toetavaid 
koostisosi (õpi-, suhtlus-, tööoskused, ettevõtlikkus jne), mis kõik sobituvad 
kokku nagu kvaliteetne pusle.

https://opleht.ee/2020/11/tule-aga-tule-veel-uheks-talveks-kooli/

https://opleht.ee/2020/11/tule-aga-tule-veel-uheks-talveks-kooli/


Tänan!


