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MIS ON REFLEKSIOON?

o Sõna reflectere tähendab akent, tagasipeegeldumist, 
tagasipöördumist (Reed & Koliba, 1995).

o Õpetaja võiks mõtestada refleksiooni kui sammu astumist tagasi, 
kogetud situatsiooni analüüsimist ja mõtestamist, et leida sellele 
lahendus. 

oAnalüüsiprotsessi tulemused peaksid kajastuma õpetaja uuenenud 
tegevuskavas.
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MIKS ÕPETAJALE REFLEKSIOON?
o Refleksiooni nähakse vahendina, mis aitab õpetajal end paremini 

tundma õppida ja teadlikuks saada oma õppimisvajadustest, 
suunates teda sõnastama oma õpetamispõhimõtteid, identiteeti ja 
missiooni (Korthagen & Vasalos, 2005).

o Paraneb enesejuhtivus- õpetaja planeerib, juhib ja reflekteerib oma 
tegevust (Eisenschmidt et al., 2009).

o Aitab algajal õpetajal kogemustest õppida (Dewey, 2011).
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REFLEKSIOONI ERINEVAD TÜÜBID
o Tehniline refleksioon- kõige pindmisem refleksiooni tüüp, mille puhul 

sündmust ainult kirjeldatakse ja toimub olukorrale pealiskaudse hinnangu 
andmine. 

o Dialoogiline refleksioon- juba sügavam, analüüsitakse püstitatud 
eesmärke ning saavutatud tulemusi, tuues välja põhjus-tagajärgede ning 
praktika ja teoreetiliste teadmiste vahelisi seoseid.

o Kriitiline refleksioon- kõige sügavama refleksiooni tüüp, mille puhul 
analüüsitakse professionaalset tegevust sotsio-ajaloolises ja poliitilis-
kultuurilises kontekstis, liikudes üksikutelt faktidelt teabe laiemale 
tajumisele, et ära tunda uskumusi ja arusaamu, millel õpetaja tegevus 
põhineb. 

Mann, K., Gordon, J., & Macleod, A. (2009). Reflection and reflective practice in health professions education: a systematic reviev. Advances in 
Health Sciences Education 14. 595– 621). Springer.
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GIBBSI REFLEKSIOONIMUDEL
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1. Lihtne ja objektiivne kirjeldus.
2. Tunnete kirjeldus (nii sündmuse ajal kui 

ka peale seda)
3. Hinnatakse antud kogemust.
4. Tuuakse paralleele teiste olukordadega, 

otsitakse tugevusi ja nõrkusi.
5. Antakse ülevaade enda ja teiste 

käitumisele, otsitakse alternatiivseid 
lahendusi.

6. Planeeritakse sarnase situatsiooni uuesti 
sündimist ja enda käitumist/toimetamist. 

Allikas: https://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-v/refleksioon-opetaja-professionaalses-arengus/3-sibula-mudel-refleksiooni-tasemete-iseloomustamiseks/1-mudel-gibbsi-refleksiooniring-gibbs-1988/

https://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-v/refleksioon-opetaja-professionaalses-arengus/3-sibula-mudel-refleksiooni-tasemete-iseloomustamiseks/1-mudel-gibbsi-refleksiooniring-gibbs-1988/


MIS? MIKS? MIS EDASI? MUDEL
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1. Mis juhtus? 
Kirjelda juhtunut hinnanguvabalt 

nagu vaataksid filmi.
2. Miks?

Analüüsi olukorda sügavamalt. Miks 
see oli sinu jaoks 
oluline/ebameeldiv/rõõmustav? Kuidas see 
olukord seostub sinu suurema eesmärgiga? 
Mida sa õppisid?
3. Mis edasi? 

Kuidas oled õppinud selle kogemuse 
tõttu? Mida oled teisti tegema hakanud? 
Kuidas käituksid tulevikus?

Rolfe, G., Freshwater, D., Jasper, M. (2001) Critical reflection in nursing and the helping professions: a user’s guide. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Abistav materjal: https://cetl.uconn.edu/what-so-what-now-what-model/#
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https://cetl.uconn.edu/what-so-what-now-what-model/


ALTERNATIIVSEID MEETODEID
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AITÄH! 
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Allikas: https://giphy.com/gifs/reactionseditor-reaction-l0IyjeA5mmMZjhyPm

https://giphy.com/gifs/reactionseditor-reaction-l0IyjeA5mmMZjhyPm

