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8. Eneseanalüüsi koostamise juhend 
Eneseanalüüs võib olla vabas vormis, aga selle kirjutamisel võib kasutada järgmisi abistavaid 

küsimusi. 

1. Enne praktika algust pange motivatsioonikirjas kirja oma ootused praktikale. Missugune 

õpetaja tahate olla, missuguseid kogemusi loodate saada?  

2. Analüüsige oma kogemust praktika alguses, keskel ja lõpus.  Millised olid teie ootused ja 

kas need täitusid? Kas ja kuidas muutus teie suhtumine ja arusaam õpetajakutsest 

praktika käigus? 

3. Millised olid teie tööülesanded praktika jooksul ja kuidas nendega toime tulite? Mil 

määral vastas praktikal tehtu esialgsele tegevuskavale? 

4. Kas praktika oli piisava pikkuse ja intensiivsusega?  

5. Hinnake oma tegevusi ja suhteid õpetajana, kolleegina. Kas ja kuidas olete muutunud? 

Missugused on teie hoiakud, kas ja kuidas on need praktika käigus muutunud? Kas teil 

oli eelarvamusi, mis praktika käigus kinnitust said või ümber lükati? Kuidas on 

praktikakogemus olnud teile kasulik? 

6. Missugused olid teie suhted õpilastega? Mille poolest erines suhtlemine 

põhikooliõpilastega ning gümnaasiumiõpilastega? Kas õpilased töötasid meeleldi ja 

huviga kaasa? Miks? Milline õhkkond valitses klassis? Kas teil oli murelapsi ja 

lemmikuid? Kirjeldage neid? Kui teil oli õppijatega konflikte, kuidas neid lahendasite? 

Kas teeksite võimaluse korral midagi teisiti? 

7. Analüüsige oma eelnevat valmisolekut praktikaks: millised olid teadmised eesseisvatest 

ülesannetest, motivatsioon, eesmärgid. Millised ülesanded osutusid raskeks? Miks? 

Missugused oskused ja teadmised olid kõige kasulikumad, missugustest oskustest-

teadmistest tundsite puudust? Missuguste oskuste arendamisele tuleks õpetajakoolituse 

õppekavas rohkem tähelepanu pöörata? 

8. Millised teie isikuomadused toetasid/takistasid praktikat kõige enam?  

9. Kuidas sujus koostöö kolleegidega, praktikaasutuse ja ülikoolipoolse juhendajaga? 

Millest jäi vajaka? Kas saite piisavalt tagasisidet? Millest jäi vajaka? Kas näitasite ise 

üles initsiatiivi oma küsimustele vastuseid otsides? 

10. Mis oli kõige olulisem õppetund teie jaoks kogu praktika jooksul? Mille üle olete tõeliselt 

uhke? Mida tahaksite nüüd teisiti teha? 

11. Kuidas toetasid teid õpetamisel õppematerjalid ja tehnilised vahendid? Mida kasutasite? 

Millest tundsite puudust? Kas ja kui palju koostasite ise õppematerjale? Kas kasutasite 

didaktikakursustelt saadud materjale või ideid? 

12. Missugused metoodilised võtted osutusid kõige efektiivsemaks? Mis ebaõnnestus? Miks? 

13. Hinnake oma oskust aega planeerida. Kas tegelikkuses võtsid kavandatud õppetegevused 

rohkem või vähem aega? Kas ja kuidas muutus oskus aega planeerida praktika käigus?  

 


