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ÜLEVAADE. Erinevates õppeastmetes ja -valdkondades räägitakse üha enam
nüüdisaegsest õpikäsitusest (NÕK) ja selle olulisusest ennastjuhtiva, kohanemisvõimelise ja koostöövalmis inimese kujundamisel. Selle uurimuse eesmärk oli
välja selgitada Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) taktikaõppejõudude
arusaamad NÕK-i olemusest ja rakendamisest taktikaõppes. Andmed koguti poolstruktureeritud intervjuudega kümnelt taktikaõppejõult ja analüüsiti kvalitatiivse
induktiivse sisuanalüüsi meetodil. Selgus, et intervjueeritute jaoks tähendab NÕK
õppurist lähtuvat õpetamist, mille käigus kasutatakse aktiivõppemeetodeid ja
infotehnoloogiat ning õppeprotsessi eri osapooled annavad selle kohta tagasisidet.
NÕK-i tähtsaks osaks peeti avatust. Üldiselt arvati, et NÕK-i saab taktikaõppes
rakendada, kuid aeg ja õpperühmade suurus seavad sellele omad piirangud. Uurimuse tulemusi saab kasutada arendusprojektis, et toetada taktikaõppejõude NÕK-i
põhimõtete lahtimõtestamisel ja õppe arendamisel.
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1. Sissejuhatus
Aastal 2017 tehti Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (KVÜÕA) välishindamine, mille põhjal toodi esile mõningad õppekavade kitsaskohad
ja esitati parendusettepanekud. Hindamismeeskond leidis, et õppekavad
peaksid olema akadeemilisemad ja arendama õppuris rohkem kriitilise

1

Artikkel põhineb Tartu Ülikoolis 2019. aastal Priit Värno kaitstaval magistritööl
„Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktikaõppejõudude arusaamad nüüdisaegse õpikäsituse olemusest ja rakendamisest taktikaõppes“.
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 10, 2019, pp. 36–56.
www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/

KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE TAKTIKAÕPPEJÕUDUDE ARUSAAMAD

37

mõtlemise oskust2. Ettepanekutega suunati KVÜÕA-d lähtuma õppetöös
senisest rohkem teaduspõhisusest ning tooma sõjaväeline juhtimine, taktika
ja pedagoogika õppe keskmesse. Tervikuna peaks püüdlema nüüdisaegse
õpikäsituse (NÕK) kasutamise poole, et toetada õppuri kujunemist mõtlevaks, (enese)kriitiliseks, empaatiliseks ja intelligentseks professionaaliks
ning ennastjuhtivaks ühiskonnaliikmeks. Õppejõu roll on abistav, suunav
ning tagasisidet andev3.
KVÜÕA-s vastutab taktika õpetamise eest õppeosakonna alla kuuluv
taktika õppetool, mis koosneb rühma-, kompanii-, pataljoni- ja brigaadigrupist. Taktika õppetool on saanud juhtnöörid muuta õpe akadeemilisemaks, suurendada iseseisva õppetöö osakaalu ja kohandada hindamiskriteeriumeid. Esitatud nõuded on kooskõlas NÕK-i põhimõtetega. Kuna
õppejõudude arusaamad ja hoiakud kujundavad nende tegevust õpetamise
korraldamisel, on oluline välja selgitada, kuidas nad saavad NÕK-ist aru
ja millisena näevad selle kasutusvõimalusi taktikaõppes. Kogutud andmete
põhjal saab kavandada taktikaõppe edasist arendamist KVÜÕA-s.
Uurimuse eesmärk on välja selgitada KVÜÕA taktikaõppejõudude arusaamad NÕK-i olemusest ja rakendamisest taktikaõppes.

1.1. Õpikäsitus ja selle muutmine
Õpikäsitus on arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest ja
erinevate osapoolte rollist õppeprotsessis4. Varasem õpetajakeskne lähenemine, mille järgi õppe eesmärkide, korraldamise ja hindamise üle otsustas
enamasti õpetaja ning õppija oli pigem passiivne protsessis osaleja ja info
vastuvõtja (seda on nimetatud ka sisendipõhiseks õppeks), on kõikidel õppeastmetel järk-järgult asendumas õppijakeskse ja õppijast lähtuva lähenemisega, mille puhul õppijaga arvestatakse: õppija ise juhib õppimist, mis
on tegeliku eluga tihedalt seotud ja avatud5. Õppijakeskse lähenemisega
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loodetakse saavutada teatud õpiväljundid, mida õppija teab ja oskab praktikas rakendada, ning motiveerida õppijat elukestvaks õppeks.
Seda seisukohta toetatakse ka 2020. aastani ulatuvas elukestva õppe
strateegias, mille järgi on viimase kümnendi riiklikult kehtestatud tasemehariduse õppekavades rõhutatud õppijakesksust, lõimitust, meeskonnatööd
ja vajadust siduda uusi teadmisi olemasolevatega6. Strateegias on välja
toodud põhimõte, et õpetaja peab muutuma infoallikast seoste loojaks ja
väärtushoiakute kujundajaks, kes toetab õppija kujunemist kriitiliselt ning
loovalt mõtlevaks, koostöövalmiks ja ennastjuhtivaks ühiskonnaliikmeks.
Kõrgharidusstrateegias aastateks 2006–2015 on samuti sätestatud, et „kõrghariduskorraldus muutub õppurikesksemaks – õppurite ootustest, vajadustest
ja eelistustest on saanud kõrgharidussüsteemi nurgakivi“7. Ka kõrgharidusprogrammis aastateks 2016–2019 on esile toodud muutunud õpikäsitus,
milles on kesksel kohal õppija ja tema areng, kusjuures õppejõud on õppija
loovuse ja ettevõtlikkuse toetaja8. Rõhutatakse, et õppejõud peavad saama
võimaluse end täiendada ja koolitada, et osata kasutada tänapäevasesse konteksti paremini sobivaid innovaatilisi õppemeetodeid. Kuna nii elukestva
õppe strateegias, kõrgharidusstrateegias kui ka kõrgharidusprogrammis
väljendatakse riigi hariduspoliitilist tahet, puudutavad nimetatud põhimõtted
ka KVÜÕA-d kui Eestis tegutsevat rakenduskõrgkooli ning neist tuleb sõjaväelises õppes juhinduda.
Üldiselt võib öelda, et muutunud on ka oskused, mida ühiskond ootab
21. sajandi koolilõpetajalt. Räägitakse nn 21. sajandi oskustest: koostöö- ja
suhtlemisoskusest, kriitilisest mõtlemisest ning loomingulisusest. Seega
tõukavad õpikäsituse muutumist tagant muutused ühiskonnasuhetes ja töömaailmas, tehnoloogia kiire areng ning sisemine rahulolematus koolides9.
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On leitud, et õppijakesksus ei ole haridussüsteemis soovitud viisil veel
rakendunud10.
Viimastel aastatel on Eestis üha enam kasutatud terminit „nüüdisaegne
õpikäsitus“ (seda on nimetatud ka muutunud õpikäsituseks), milles nähakse
võimalust arendada edasi õppijakeskse lähenemise tugevaid külgi ja viia
Eesti haridusmaastiku õpikäsitus senisest enam vastavusse 21. sajandi
oskuste arengut toetava õpetamisega, ehkki NÕK-i kohta on vaja korraldada
veel teadusuuringuid, et suurendada selle tõenduspõhisust (sh NÕK-i hindamise kohta)11. Järgnevalt tutvustatakse NÕK-i lähtealuseid ja analüüsitakse,
kuidas mõistavad NÕK-i KVÜÕA taktikaõppejõud ja missuguseid võimalusi
nad näevad selle rakendamiseks õpetamises.

1.2. NÕK-i põhitunnused
NÕK-i lähtealustena toob Tamm mitme autori tööde põhjal välja kolm
suuremat valdkonda, mille järgi saab õpetada ja seda kavandada: 1) konstruktivistlik arusaam õppimisest, 2) enesejuhtimine ning 3) koostöövalmidus12.
Konstruktivistlik arusaam õppimisest. Konstruktivistlikus õpikäsituses on tähelepanu all ennekõike teadmiste kujunemise protsess, mis on
tugevas seoses isiku sotsiaalse ja kultuurilise taustaga ning mida mõjutavad
nii meedia kui ka inimese enda kogemused13. Konstruktivistliku õpikäsituse
järgi annab inimene maailmas esinevatele nähtustele ise tähenduse. Kui inimesed näevad ühte nähtust, mõistavad nad seda erinevalt14.
Õpetaja peab veenduma, et õppur on teadlik oma veendumustest ja
uskumustest, selgitama talle esinenud vigu ning pakkuma personaalseid

10

Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs 2017. – Haridus- ja Teadusministeerium. <https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_aruanne_2017_0.pdf> (07.10.2018).
11
Pedaste, M. 2017. Nüüdisaegse õpikäsituse mudel. Uurimisprojekti „Süstemaatiline
kirjanduse ülevaade õpikäsituse nüüdisaegsuse hindamiseks sobivate mõõtvahendite leidmiseks“ raport. Tartu: Tartu Ülikool, lk 7. [Pedaste 2017]
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Tamm, A. 2017. Nüüdisaegse õpikäsituse põhiprintsiibid.
<https://sisu.ut.ee/opikasitus/n%C3%BC%C3%BCdisaegse-%C3%B5pik%C3%A4situsep%C3%B5hiprintsiibid> (15.10.2018). [Tamm 2017]
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Ültanir, E. 2012. An Epistemological Glance at the Constructivist Approach: Constructivist Learning in Dewey, Piaget and Montessori. – International Journal of Instruction,
Vol. 5, No. 2, p. 207.
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A Conversation. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, p. 3.
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lahendusi15. Õpetamisel tuleb luua keskkond, kus õppur julgeks esitada
küsimusi, püstitada hüpoteese ja neid kontrollida. Õppurile tuleb pakkuda
ülesandeid, mis panevad teda proovile ja tekitavad tunnetuslikku ebakõla.
Õppimise käigus tekkinud vigadesse tuleb suhtuda positiivselt ning näha
neis võimalust õppida. Tuleb soodustada dialoogi, et õppurid saaksid arutada
oma ideid ja lahendusi16.
Enesejuhtimise all mõistetakse „isiklike eesmärkide seadmist ja valitud
teid mööda nende poole liikumist“17. Juhtimine on tihedalt seotud reguleerimisega ning tihtipeale kasutatakse enesejuhtimise ja enesereguleerimise
terminit samas tähenduses18. Samas on enesejuhtimine rohkem seotud eesmärkide püstitamisega ja eneseregulatsioon tegevusega, mis viib eesmärgini.
Enesejuhtimises määratakse eesmärgid sageli kindlaks selleks, et lahendada
elulisi probleeme, mis omakorda tekitab vajaduse õppida. Õppimise käigus
võidakse eesmärgid täita või neid täiendada, mis loob tarviduse edasi õppida,
mistõttu on ülitähtis, et õppur kaasataks eesmärkide püstitamisse19. Paraku ei
keskenduta traditsioonilises õpetamises õppuri isiklike sihtide ja akadeemiliste standardite vahel seoste loomisele20. Õpetajad määravad koolis tihti ise
kindlaks eesmärgid, mis võib muuta need õppuri jaoks kaugeks ja arusaamatuks21. Isiklike sihtidega seotud õppimine on õppuri jaoks väärtuslikum ja
avaldab mõju tema akadeemilisele käitumisele22.
Õppuri eneseregulatsiooni mõjutavad järgmised õpetaja käitumise ja
õpetamise aspektid: õpetamise selgus, tempo ja struktureeritus, õppurile
võimaldatav autonoomia, õpetaja entusiasm, huumor, õiglus ning õpetaja
ootused õppurile23. Õppuri jaoks on tähtis ettevalmistumine, mille käigus ta
15
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Bolhuis, S. 2003. Towards Process-Oriented Teaching for Selfdirected Lifelong Learning:
A Multidimensional Perspective. − Learning and Instruction, Vol. 13, No. 3, p. 335. [Bolhuis
2003]
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Ibid., p. 335.
19
Ibid., p. 336.
20
Boekaerts, M. 2002. Bringing about Change in the Classroom: Strengths and Weaknesses of the Self-Regulated Learning Approach – EARLI Presidential Address, 2001. −
Learning and Instruction, Vol. 12, No. 6, p. 591. [Boekaerts 2002]
21
Bolhuis 2003, p. 337.
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Boekaerts 2002, p. 599.
23
Boekaerts, M.; Cascallar, E. 2006. How Far Have We Moved Toward the Integration of
Theory and Practice in Self-Regulation? − Educational Psychology Review, Vol. 18, No. 3,
p. 204.
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kogub andmeid ja valmistub õppimiseks. Ta analüüsib enda olemasolevaid
teadmisi ja kavandab seatud eesmärkideni jõudmist. Õppimise järel annab
ta hinnangu õpiprotsessile ja püstitatud eesmärkide täitmisele. Õppimist
hinnatakse siiski kogu aeg, sest see aitab pidevalt sobivat suunda hoida ja
vajaduse korral endale seatud eesmärke täiendada24. Seega peab õpe olema
individualiseeritud ning arvestama iga õppija teadmiste ja huvidega. Individualiseeritud õpe tähendab õppuri jaoks eelistatud õpikogemuse loomist.
Selleks pakutakse õppurile tema individuaalsetele vajadustele vastavaid töövahendeid, ülesandeid, suhtluskanaleid ja õppemahtu25.
Koostöö ja koostööoskuse arendamine on NÕK-is kesksel kohal. Koostööoskuse all peetakse silmas rühmaliikmete aktiivset tegevust ja suhtlust
ühise eesmärgi saavutamiseks26. Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas ei
piisa enam tehnilistest ega funktsionaalsetest teadmistest ja oskustest. Koostöö, koostööoskuse ning inimsuhetega seotud pädevuse arendamine loob
haridusele vundamendi27. Koostööoskuse tähtsus tuleb esile eriti siis, kui
ülesanne on keeruline ja selle lahendamiseks on vaja kaasata erinevaid asjatundjaid. Konfliktide lahendamine on samuti märkimisväärne oskus, mida
tuleb juba õpingute käigus harjutada28. Koostöö ei pruugi õppuri jaoks olla
alati loomulik, eriti kui ümbritsev keskkond soosib individuaalset vastutust.
Samuti raskendab koostööd hindamissüsteem, sest selle põhjal hinnatakse
õppuri saavutusi ja tulemusi individuaalselt ning teistsugune lähenemine on
tema jaoks vastuoluline29. Õpetaja saab kujundada õppurite koostöökogemust ja suurendada nende teadlikkust koostöö positiivsest mõjust30.
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Bolhuis 2003, p. 335.
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Nokes-Malach, T. J.; Richey, J. E.; Gadgil, S. 2015. When Is It Better to Learn Together?
Insights from Research on Collaborative Learning. – Educational Psychology Review, Vol.
27, No. 4, p. 646.
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Rodriguez, C. M. 2007. A Commentary on „Undergraduate Education: The Implications
of Cross-Functional Relationships in Business Marketing – The Skills of High-Performing
Managers”. – Journal of Business to Business Marketing, Vol. 14, No. 1, p. 95.
28
Quieng, M. C.; Lim, P. P.; Lucas, M. R. D. 2015. 21st Century-Based Soft Skills: Spotlight on Non-cognitive Skills in a Cognitive-laden Dentistry Program. – European Journal
of Contemporary Education, Vol. 11, No.1, p. 73.
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and Collaboration. − English Teaching Forum, Vol. 48, No. 2, p. 17.
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Ibid., p. 17.
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Lisaks konstruktivismi põhimõttest lähtumisele, enesejuhtimise toetamisele ja koostööle on NÕK-i puhul Pedaste31 järgi tähtis ka avatud ja seoseid
loov hoiak, mis seisneb oskuses ja valmisolekus kahelda enda teadmistes
ning kriitilisuses oma hoiakute suhtes. Avatus hõlmab ka õppematerjalide
jagamist erinevates keskkondades ning õppimisvõimaluste laienemist erinevatesse kogukondadesse ja keskkondadesse.
NÕK-i põhimõtete rakendamist toetatakse refleksiooniga, mida soodustavad turvaline keskkond, juhendamine, supervisioon, kaasõppurite toetus
ning piisava aja olemasolu32. Õppimine ja refleksioon peavad teineteist täiendama33.
NÕK-i lähtealused on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 1.
Tabel 1. NÕK-i põhimõtted (Tamme34 ja Pedaste35 järgi)

Konstruktivistlik
arusaam
õppimisest

Enesejuhitud
õppimine

Koostöös
õppimine

Läbiv hoiak/
tegevus
Kirjeldus

Avatus ja seoseid loov hoiak
Reflekteerimine

Põhimõte

• Õppur on aktiivne teadmiste konstrueerija.
• Tuleb aktiveerida õppuri teadmised ja toetada uute
teadmiste sidumist olemasolevatega.
• Lisaks õpitavale sisule on tähtsal kohal ka õpiprotsess
ise, mistõttu tuleb arendada õpioskusi.
• Õpetamine ja õppimine on õppijakeskne ning
õppimise eest vastutab õppur.
• Õppurit toetatakse eesmärkide seadmisel.
• Õpe on individualiseeritud: lähtutakse iga õppuri
teadmistest, oskustest ja huvidest.
• Koos töötamisel sõltutakse üksteisest, mis on
positiivne.
• Individuaalne vastutus rühmatöös.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et NÕK-i järgi tuleb lähtuda konstruktivismi põhimõtetest, toetada õppuri enesejuhtimist ja koostööoskust, anda eeskuju,
aidata kaasa avatud ja seoseid loova hoiaku kujunemisele ning suunata
õppurit refleksiooni kaudu oma tegevust mõtestama ja kogemusest õppima.
31

Pedaste 2017, lk 10.
Mann, K.; Gordon, J.; MacLeod, A. 2009. Reflection and Reflective Practice in Health
Professions Education: A Systematic Review. − Advances in Health Sciences Education,
Vol. 14, p. 610.
33
Procee, H. 2006. Reflection in Education: A Kantian Epistemology. – Educational
Theory, Vol. 56, No. 3, p. 253.
34
Tamm 2017, lk 1.
35
Pedaste 2017, lk 9.
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1.3. NÕK-i uurimine ja rakendamine Kaitseväes
Õpikäsituse muutmise võimalusi Kaitseliidu individuaalse sõjaväelise
väljaõppe juhtimise kontekstis on uurinud Pilv (2015) oma magistritöös.
Tema analüüs näitas, et Kaitseliidu õppekorralduslikud dokumendid toetuvad pigem biheivioristlikule õpikäsitusele ja takistavad õpikäsituse muutmist. Selgus, et osapoolte arusaamad on NÕK-iga kooskõlas ning et seda
on õppes osaliselt juba rakendatud. Pilv jõudis järeldusele, et õpikäsituse
muutmiseks peavad vastavad õppedokumendid lähtuma konstruktivistlikust
õpikäsitusest. Samas leidis ta, et muudatustele võib järgneda vastuseis, kuna
instruktorite, väljaõppeülemate ja osalejate tõekspidamised ei tarvitse olla
nendega kooskõlas36.
Nooremallohvitseride kursusel kasutatavast õppemetoodikast on kirjutanud Amer ja Ganina, kes tegid kindlaks, millist õppemetoodikat teavad
nooremallohvitseri kursusel õpetavad ohvitserid ja allohvitserid, milliseid
on enim kasutatud meetodid ning mis alustel meetodeid valitakse37. Selgus,
et väljaõpe on valdavalt õppejõukeskne ega soodusta õppurite kognitiivset
arengut, et õppejõud ei tea, kuidas teadlikult õppemeetodeid valida, ja et
meetodid valitakse õppejõu enda eelneva õpikogemuse põhjal.
Selleks et KVÜÕA-s ellu viia muutusi ja taktikaõpet arendada, on vaja
välja selgitada õppejõudude arusaamad NÕK-i ja selle rakendusvõimaluste
kohta. Kui nende seisukohad on teada, saab nende alusel tõenduspõhiselt
kavandada arendustegevust. Taktikaõpet kõrghariduses ja selle seoseid
NÕK-iga pole autoritele teadaolevalt varem uuritud: pole andmeid selle
kohta, kuidas taktikaõppejõud tajuvad, mõistavad ja rakendavad NÕK-i.
NÕK-ist arusaamine ning selle süsteemne rakendamine taktikaõppes aitab
kaasa mõtleva, (enese)kriitilise, empaatilise, intelligentse ja professionaalse
ohvitseri kujunemisele.
Artikli autorid sõnastasid kaks uurimisküsimust:
1) millised on taktikaõppejõudude arusaamad NÕK-ist?
2) millised NÕK-i põhimõtted on KVÜÕA taktikaõppejõudude arvates
taktikaõppes rakendatavad?
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Uurimust kavandades võttis artikli esimene autor ühendust KVÜÕA
Rakendusuuringute Keskuse juhi kolonelleitnant Sten Allikuga, kellele selgitati uurimuse eesmärki ja võimalikku kasulikkust KVÜÕA õppe arendamises. Uuringu korraldamiseks anti kirjalik luba koos nõusolekuga avalikult
kasutada KVÜÕA nime uurimuse tulemusi tutvustavas artiklis.

2. Metoodika
2.1. Valim
Uuriti taktikaõppejõude, kes töötasid uuringu korraldamise ajal KVÜÕA-s
ja kes olid töötanud taktikaõppejõuna vähemalt ühe õppeaasta.
Valimi moodustamisel võeti alguses eesmärgiks uurida kõiki KVÜÕA
taktikaõppejõude, keda oli kokku 11 (kõikne valim). Kuna aga artikli esimene autor kuulus nende hulka, loobuti tema kaasamisest intervjueeritava
ja uurija topeltrolli tõttu. Uurija autoripositsiooni refleksiooni on täpsemalt
kirjeldatud alapeatükis 2.3.
Osalejad kutsuti valimisse isiklikult. Neile selgitati töö eesmärki ja anti
teada, et uuringu korraldamiseks on olemas KVÜÕA rakendusuuringute
keskuse ülema luba.
Kõik kümme taktikaõppejõudu andsid vabatahtlikult oma nõusoleku
uuringus osalemiseks. Kõige vanem uuritav oli 44- ja noorim 27-aastane.
Pikim töökogemus sõjanduse valdkonnas oli 20, lühim üheksa aastat.
Taktikaõppejõuna olid uuritavad töötanud ühest kaheksa aastani. Viis töötasid lektori, kolm õpetaja ja kaks instruktorina. Edaspidi kasutatakse nende
kohta ühist terminit „taktikaõppejõud“.

2.2. Andmekogumine ja -analüüs
Andmed koguti poolstruktureeritud intervjuudega. Intervjuu kava koosnes
kolmest teemaplokist: 1) arusaamad NÕK-ist, 2) õpetamise ja selle kavandamise põhimõtete kirjeldus ning 3) võimalused NÕK-i rakendamiseks
taktikaõppes. Selle artikli andmestikuna kasutati vastuseid 1. ja 3. teemaploki küsimustele. Intervjuu esialgse kava katsetamiseks korraldati prooviintervjuu. Intervjueerimisel kasutatud kava leiab järgmiselt veebiaadressilt:
http://lingid.ee/intervjuukava.
Artikli esimene autor intervjueeris kõiki taktikaõppejõude silmast silma
2018. aasta kevadel. Lühim intervjuu kestis 39, pikim 84 minutit. Helifailid
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transkribeeriti veebipõhise transkribeerimisprogrammiga: http://bark.phon.
ioc.ee/webtrans38.
Andmeid analüüsiti küsimuste kaupa tekstianalüüsi keskkonnas
QCAmap kvalitatiivse induktiivse sisuanalüüsi meetodil. Usaldusväärsuse
suurendamiseks kodeeris kaasuurija Liina Lepp esimese uurimisküsimuse
kogu andmestiku. Metoodikat tutvustatakse põhjalikumalt järgmisel veebiaadressil: http://lingid.ee/metoodika.

2.3. Artikli esimese autori positsiooni refleksioon
Olen taktika õpetamisega tegelenud kokku üle üheksa aasta. Esimesed
kolm aastat õpetasin ajateenijatele taktikat Kuperjanovi jalaväepataljonis
rühmaülemana. Seejärel juhtisin kaks aastat elukutseliste rühma ja selle
väljaõpet Scoutspataljonis ning ühe aasta jooksul korraldasin seal kompanii
ülema abina jalaväekompanii väljaõpet. Viimased kolm aastat olen õpetanud
rühmataktikat KVÜÕA-s rakendusklikus kõrgharidusõppes.
KVÜÕA-s tundsin taktika- ja tsiviilõppejõudude vastasseisu, mis avaldus
selles, et taktikaõppejõud olid suunatud tulemustele ja rakendasid õpetajakeskset metoodikat, aga tsiviilõppejõud soovitasid kasutada õppurikeskseid
meetodeid ja iseseisvat õppimist, nagu on kõrgkoolis kombeks. Kuna olin
ise enamjaolt kokku puutunud üksusepõhise õpetamisega, olid ka minu
õpetamise meetodid pigem õppejõukesksed ja väljunditele orienteeritud.
KVÜÕA-s on korraldatud mitu õpetamisalast täiendkoolitust, kuid taktikaõppejõudude jaoks jäid need minu hinnangul elukaugeks. Koolitustel käsitleti praktiliste oskuste asemel pigem teoreetiliste teadmiste õpetamist, mida
olen saanud vaid osaliselt rakendada. Taktikaõppejõuna tundsin hirmu, et
kui usaldada õppimine rohkem õppurite kätte, võivad mõningad eesmärgid
jääda täitmata, mis võib viia probleemide kuhjumiseni õppurite edasises
teenistuses. Samas tundsin juhtkonna survet muuta õppetöö kõrgkoolile
omaselt akadeemiliseks ja õppurikeskseks.
Minu arusaama õppimisest ja õpetamisest on kujundanud ka mu enda
magistriõpingud haridusvaldkonnas. Aastal 2017 alustasin õpinguid Tartu
Ülikoolis haridusinnovatsiooni magistriõppekava alusel selleks, et end isiklikult ja professionaalselt arendada ning viia ennast kurssi haridusuuendustega, mis aitaks mul rohkem panustada taktikaõppe edendamisse.
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Õpingute ajal tutvusin lähemalt NÕK-iga. Mõelnud järele oma taktikaõppejõu kogemuste ja taktikaõppe arendamise üle, sain aru, et NÕK-i tuleb
KVÜÕA taktikaõpet silmas pidades senisest rohkem käsitleda. Seega on
valitud teema mulle endale oluline: selleks et taktikaõpet tõhustada, on vaja
kõigepealt mõista, missugused on taktikaõppejõudude arusaamad, ning
seejärel tuleb püüda leida võimalused õppe arendamiseks (sh NÕK-i põhimõtetega arvestades). Leian, et NÕK on lähenemine, millele meie taktikaõpe peaks tuginema. Mulle on tähtis toetada õppuri arengut meisterlikkuse
saavutamisel. See eeldab õppurilt enesejuhtimise, refleksiooni- ja koostööoskust, mida õppejõud peab oskama arendada.
Taktikaõpetajana sain teistelt taktikaõppejõududelt poolstruktureeritud
intervjuude käigus ausaid ja sisulisi vastuseid, sest mul on kolleegidega
usalduslikud suhted ja nad julgesid minuga avameelselt rääkida. Kuna
tunnen valdkonda, sain küsida ka täpsustavaid küsimusi. Samuti oli mulle
arusaadav erialane terminoloogia, mida intervjueeritavad kasutasid. Samas
pidin uurijana ennast pidevalt jälgima, et ma ei mõjutaks intervjueeritavaid.
Selleks et selgitada välja mu enda arusaamad NÕK-i kohta, vastasin ise ka
intervjuu küsimustele. Kui olin vastused läbi kirjutanud, sain selgemalt aru
oma seisukohtadest ja suutsin neist intervjuude ajal distantseeruda, vähendades seeläbi uurija arusaamade mõju intervjueeritavatele. Kuna tahtsin
kogu andmestikku analüüsida ja tulemusi tõlgendada võimalikult erapooletult, pidasin vajalikuks jääda ise taktikaõppejõuna uuritavate hulgast välja.
Seetõttu ei saanudki moodustada kõikset valimit ja tuli piirduda kümne
taktikaõppejõuga. Pidasin ka uurijapäevikut, et vähendada enda mõju
andmekogumisele, -analüüsile ja tulemuste tõlgendamisele.

3. Tulemused
3.1. Taktikaõppejõudude arusaamad NÕK-ist
Uurimisküsimuse „Mis on KVÜÕA taktikaõppejõudude jaoks NÕK?”
vastustes eristus kolm kategooriat, mida järgnevates alapeatükkides kirjeldatakse. Intervjuudes esitatud seisukohti kinnitavad ja ilmestavad tsitaadid
leiab järgmiselt veebiaadressilt: http://lingid.ee/arusaamNK.
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3.1.1. Õppurist lähtuv õpetamine
Uuringus osalejate sõnul tähendas NÕK õppurist lähtuvat õpetamist. Selle
raames tuli esile kolm alakategooriat, mille järgi tuleb arvestada õppuri
1) taseme, 2) huvi ja 3) õppimiskoha valiku soovidega.
Õppuri tasemega arvestamine. Uuritavad selgitasid, et NÕK-i järgi
tuleks nii õpetamisel kui ka selle kavandamisel lähtuda õppuri teadmistest
ja kogemustest. Kinnitati, et see on taktikaõppe puhul väga mõistlik lähenemine, sest õppuritel on just valdkondlikult väga erinev sõjandusteadmiste ja
-kogemuste pagas, mistõttu ei ole kõikide õpetamine samal tasemel õppuri
arengu seisukohalt kõige tulemuslikum.
Õppuri huviga arvestamine. NÕK-ist rääkides tõid uuritavad välja
õppuri huviga arvestamise olulisuse. Leiti, et tänapäeval on õppur varasemaga võrreldes enamasti teadlikum sellest, miks ta õpib ja kellena ta soovib
ennast tulevikus näha. Seega tuleb õpetamisel seda silmas pidada ja iga
õppuri arengut selle põhjal toetada. Samuti rõhutati, et huvi tekitamisel on
tähtis roll õppejõul, kes võiks valida sobivad õppemeetodid ja suhtlusstiili.
Õppuri õppimiskoha valiku soovidega arvestamine. Taktikaõppejõud
pidasid tähtsaks NÕK-i aspektiks seda, et arvestatakse ka õppuri soovidega
õppimiskoha valikul. Kinnitati, et auditoorium ei ole enam ainuvõimalik
koht õppimiseks ning et õppur võib näiteks lugemis- ja videomaterjaliga
tutvuda ning rühmatööd teha mujal kui traditsioonilises auditooriumis.
Kohast tähtsamaks peeti õpitulemust, milleni saab teoreetilises õppes jõuda
muulgi moel kui ainult auditoorse õppe käigus.
3.1.2. Õppurit kaasav õpetamine
Uuringus osalejate sõnul seisneb NÕK lisaks õppurist lähtumisele ka õppurite kaasamises. Eristus kolm alakategooriat: 1) aktiivõppemeetodite kasutamine, 2) tagasiside andmine ja 3) (nüüdisaegse) infotehnoloogia kasutamine.
Aktiivõppemeetodeid kasutav õpetamine. Uuritavad nimetasid mitu
õppemeetodit, mida kasutatakse või nende hinnangul tuleks kasutada, kui
nüüdisaegselt õpetada. Välja toodi küsimuste kaudu õpetamine, diskussioonid, kogemuste vahetamine nii õppurite endi kui ka õppurite ja õppejõu
vahel ning erinevad rühmatöövormid. Selgitati, et ümberpööratud klassiruumi metoodika ja avastusõpe kuuluvad samuti NÕK-i juurde. Nenditi,
et kontaktõppes püütakse õppuri aktiivsust suurendada õppurile määratud
eeltegevusega. Uuritavate sõnul kasvab iseseisva õppimise osa järjest, mis
annab ühelt poolt õppurile vabaduse valida endale sobiv õppimiskoht ja -viis,
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aga seab teiselt poolt suuremad nõudmised tema oskusele ennast juhtida ja
nõuab ka õppejõult õppe kavandamist uutmoodi.
Õppe käigus tagasiside andmine. Uuringus osalejate sõnul iseloomustab NÕK-i tagasiside kaasamine. Toodi välja tagasiside kolm vormi: 1) õppejõult õppurile, 2) õppurite (kaaslaste) vahel ja 3) õppuri eneseanalüüs.
Õppejõult õppurile antavat tagasisidet peeti tähtsaks õppe osaks, mis
aitab õppuril saada teavet tegevuse õnnestumise kohta ja määrata kindlaks
järgmised õpiväljundid. Tagasiside andmisel peeti oluliseks individuaalsust,
kuid samas öeldi, et alati ei ole see ajapiirangu tõttu võimalik, millisel juhul
tuleb pakkuda tagasisidet tervele rühmale ja loota, et iga õppur leiab tagasisidest selle, mis toetab just tema arengut. Rõhutati, et õppuri motiveerimiseks peab õppejõud hoolega läbi mõtlema tagasiside sisu ja üldise tooni, sest
oskamatult antud tagasiside võib õpimotivatsioonile negatiivselt mõjutada.
Õppurite omavaheline tagasiside. Taktikaõppejõud selgitasid, et tänapäeval on õppeprotsessis oluline ka see, et õppurid annavad ise tagasisidet.
Taktikaõppes annab see uuritavate sõnul võimaluse arendada edasiseks
tööks vajalikku suhtlemisoskust. Ühtlasi aitab tagasiside analüüsida enda kui
õppuri sooritust ja läbi mõelda, kuidas oleks samas olukorras võinud käituda.
Õppuri eneseanalüüs. Uuritavad leidsid, et NÕK nõuab õppuri refleksioonioskuse arendamist, mis teeb sellest õppe loomuliku osa. Reflekteerimist kirjeldati eelkõige koos praktilise tegevusega, mille järel saab õppur
selgitada, kas ta tuli ülesandega toime ja mida võiks edaspidi arvesse
võtta. Lisati, et kirjalikku reflekteerimist (nt õpipäevikut) peetakse samuti
vajalikuks.
(Nüüdisaegset) infotehnoloogiat kasutav õpetamine. Toodi välja, et
kuna infotehnoloogia areneb kiiresti ja on kättesaadav, kuulub see lahutamatult õppe juurde. Nenditi, et kui õppuritel on olemas võimalus kasutada
õppe käigus tehnoloogiat, sunnib see ka õppejõule peale nõude sellega õppe
kavandamisel arvestada. Uuritavate sõnul on NÕK-i puhul väga tähtis kasutada infotehnoloogiat visuaalse toena (nt videod, pildid ja skeemid).
3.1.3. Avatud suhtlus õpetamise käigus
Lisaks õppurist lähtumisele ja tema kaasamisele iseloomustab NÕK-i
uuringus osalenute sõnul üldine vaba suhtlus õpetamise käigus. Välja
joonistus kaks alakategooriat: 1) õppimist soodustav vaimne keskkond ning
2) õppematerjali ja õpetamiskogemuse jagamine.
Õppimist soodustav vaimne keskkond. Uuritavad rõhutasid, et tänapäeval tuleks õppida sedasi, et õppejõud ja õppurid suhtuvad üksteisesse
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lugupidavalt ja usalduslikult, millisel juhul vaimne keskkond soodustab
õppimist. Põhjendusena toodi välja, et hea vaimne keskkond aitab õppurit
motiveerida ja on taktikaõppes eriti oluline ka seetõttu, et õppurid on juba
õpingute ajal või tulevikus kolleegid, kellega tehakse koostööd. Selgitati, et
õppejõud peaks olema õppurite jaoks olemas, suhtlema nendega avatult ja
mitte rõhutama oma kõrgemat positsiooni.
Samas tõid kaks uuritavat välja asjaolu, et vabama õhkkonna tekitamine
võib viia selleni, et õppejõul on keeruline õpetamist juhtida, õppurid tegutsevad mugavustsoonis ja kaob efektiivsus.
Õppematerjali ja õpetamiskogemuse jagamine. Taktikaõppejõud
selgitasid intervjuudes, et NÕK-i juurde kuulub ka õppematerjali ja -vara
jagamine õppurite ja kolleegidega. Nenditi, et tänapäeval ei piisa sageli vaid
ühe vaatenurga tutvustamisest, vaid ühe teema avamisel on vaja näidata
erinevaid lähenemisi ja neid koos õppuritega analüüsida. Lisaks mainiti, et
peale selle tuleb teha koostööd kolleegidega, et õppur saaks parema tulemuse (seda ka sõjalise väljaõppe kui terviku seisukohast vaadates). Jagatakse
õpetamiskogemust, õppevara ja ideid.
Tasub rõhutada seda, et kuigi kõik uuritavad tutvustasid oma arusaamu
NÕK-ist, väljendati intervjuudes samuti ebakindlust ja kahtlust, kas räägitu
paigutub NÕK-i teoreetilistesse raamidesse. Intervjueeritavad kinnitasid (oli
ka üksikuid erandeid), et nende arusaamad NÕK-ist on kujunenud pigem
juhuslikult, st erinevatest allikatest kuuldu ja kogetu põhjal, ning et nad ei
ole omandanud NÕK-i kohta teoreetilisi teadmisi. Seega saab öelda, et kuigi
õppejõud tõid intervjuudes välja mitu NÕK-ile omast tunnust ja kirjeldasid
NÕK-i praktilist rakendamist, väljendasid nad samas selgelt seisukohta, et
nende arusaamad NÕK-ist on lünklikud ja eklektilised.

3.2. NÕK-i põhimõtete kasutamise võimalused KVÜÕA taktikaõppes
Uurimisküsimuse „Millised NÕK-i põhimõtted on KVÜÕA taktikaõppejõudude arvates taktikaõppes rakendatavad?“ vastused esitatakse põhimõtete
kaupa. Esmalt kirjeldatakse õppejõudude arvamusi nende rakendatavuse
võimalikkuse kohta ning seejärel tuuakse välja probleemid nende rakendamisel. Intervjuudes esitatud seisukohti ilmestavad tsitaadid leiab järgmiselt
veebiaadressilt: http://lingid.ee/rakendamineNK.
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3.2.1. Konstruktivistlik arusaam õppimisest
Õppuri teadmistega arvestamine oli uuringus osalenud õppejõudude jaoks
oluline. Konstruktivismist räägiti siis, kui uue teema õpetamisel tuginetakse
õppurite põhiteadmistele, millega tuleb õppejõudude sõnul nüüdisaegses
õpetamises arvestada. Eelteadmiste olemasolu saab tagada loogiliselt tuletatud ainevooga. Õppejõudude hinnangul ei saa uue teemaga edasi minna
enne, kui vajalikud teadmised on omandatud. Toodi välja, et kui õppuritel on
puudulikud teadmised ja uue teemaga minnakse edasi, mõjutab see õppurite
edasist sooritust ega lase neil keskenduda põhiliste õpiväljundite saavutamisele. Samuti aitab õppurite teadmiste ja oskuste mõistmine õppejõududel
määrata kindlaks õppe raskusastme nii, et see paneb proovile ka kogenud
õppurid.
3.2.2. Enesejuhitud õppimine
Uuritavate sõnul saab õppejõud toetada ennastjuhtiva õppuri kujunemist seeläbi, et annab õppurile vastutuse erinevates õppeülesannetes nii igapäevases
asjaajamises kui ka taktikaharjutuste planeerimise ja üksuse juhti mise
käigus. Enesejuhtimine tähendab õppuri usaldamist, talle tegevusvabaduse
andmist ning eri kogemuste (nii õnnestumise kui ka ebaõnnestumise)
võimaldamist.
Enesejuhtimist peeti küll oluliseks ja taktikaõppes rakendatavaks, aga
samas nimetati aspekte, mis takistavad õppurite enesejuhtimise toetamist. Uuringus osalenute hulgas oli neid, kes leidsid, et enesejuhtimise
probleemsus seisneb selles, et õppurid ei tunne veel valitud elukutset, ei
suuda end tulevase juhina määratleda ega seada enesejuhtimiseks vajalikke
eesmärke. Samuti pole õppurid õppejõudude arvates omandanud enesejuhtimiseks vajalikke oskusi, mis peaksid olema selged enne õpingute alustamist.
3.2.3. Individualiseeritud õpe
Kinnitati, et isiklikku lähenemist on vaja nii õppuri jälgimisel, hindamisel
kui ka tagasiside andmisel. Samas selgitati, et individualiseeritud õppe vajalikkust küll mõistetakse, aga selle rakendamine on KVÜÕA taktikaõppes
raskendatud kahel (osaliselt läbi põimunud) põhjusel: 1) õpperühmade suurus
ja koolitajate vähesus ning 2) ajapuudus.
Õpperühmade suurust kirjeldati piirava tegurina peamiselt siis, kui
tahetakse isikliku lähenemise raames tagasisidet anda. Selgitati, et õppejõud
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mõistavad seda, et õppuri arendamiseks on kindlasti vaja anda isiklikku
tagasisidet, aga kuna rühmad on suured, siis lihtsalt ei ole võimalik anda
iga ülesande kohta kõigile eraldi tagasisidet. Leiti, et kui õpetamisse oleks
võimalik kaasata rohkem õppejõude, saaks õppureid ka enam toetada ja individuaalsemalt õpetada.
Õppeaja puudust peeti teiseks takistavaks teguriks isikliku lähenemise
rakendamisel. Toodi välja, et taktikaõppes on kontakttundide maht järjest
vähenenud, aga endiselt tuleb omandada samal tasemel teadmised ja
oskused, mis on edasiseks tööks vajalikud.
3.2.4. Koostöö õpetamine
Uuringus osalenute arvates saab taktikaõppes koostööoskust arendada, kui
määrata õppuritele harjutustel ülema või alluva roll. Õppejõudude väitel ei
ole aga koostööoskuse õpetamine eraldiseisev teema: õpetamisel ei rõhuta
sellele eraldi ja selle omaette õpetamist ei pidanud uuritavad vajalikuks.
3.2.5. Refleksiooni toetamine ja refleksioonioskuse arendamine õpingute
käigus
Uuringus osalenud arvasid, et taktikaõppes on vaja arendada õppurite
refleksioonioskust. Toodi esile kaks tegevust: 1) rühma ees reflekteerimine
ja 2) kindlate refleksioonipunktide kasutamine.
Rühma ees reflekteerimine aitab õppuril pärast millegi tegemist anda
ise tagasisidet tehtu kohta. Õppur peaks suutma teiste ees arutleda, mis läks
hästi ja mida tuleks teha paremini. See aitab õppejõudude sõnul mõista,
kas õppur on teemast aru saanud ja kas ta suudab end analüüsida. Mida
rohkem õppur end analüüsib, seda rohkem areneb uuritavate arvates tema
refleksioonioskus.
Kindlad refleksioonipunktid aitavad õppejõudude hinnangul õppuril
end analüüsida süsteemselt. Selleks lähtutakse kindlatest tähelepanu vajavatest punktidest (toetavatest küsimustest). Õppuril ei saa lasta reflekteerida
päris vabalt, sest on oht, et ta jääb end analüüsides liiga pinnapealseks ega
märka olulisi õppimiskohti. Õppejõudude sõnul aitavad kindlad refleksioonipunktid algajal õppuril reflekteerimist tõhusamalt õppida.
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3.2.6. Avatus ja seoseid loov hoiak
Uuringus osalenute arvates saab avatust taktikaõppes rakendada kahel viisil:
1) avatud suhtlus õppuriga ja 2) lõimimine.
Avatud suhtlusega julgustatakse õppurit loovusele, et ta katsetaks eri
asju ega kardaks ei eksimist ega läbikukkumist. Avatud suhtlust saab toetada
seminaride ja aruteludega, mille käigus õppurid esitavad enda ideid. Samuti
väljendub avatud suhtlus uuritavate sõnul selles, kui õppurid saavad kasutada alternatiivseid allikaid ja nende põhjal argumenteeritult arutleda. Õppejõud peavad avatud suhtluses tähtsaks ka õppurite otsest tagasisidet õppemetoodika kohta, mille alusel võib õppejõud seda muuta.
Lõimimist seostati samuti avatusega. Kui kaasata asjatundjaid teistest
õppetoolidest, muudab see õppe komplekssemaks. Uuritavate arvates oli
koostöö võimalik eelkõige psühholoogia-, ajaloo- ja inglise keele õppejõududega, misläbi saaks anda õppurile arusaama sellest, kuidas erinevad tegurid
mõjutavad lahinguvälja.
Kokkuvõttes võib öelda, et uuringus osalenud õppejõudude hinnangul
saab NÕK-i komponente kasutada KVÜÕA taktikaõppes. Kitsaskohtadena
toodi välja asjaolud, et õppuri enesejuhtimiseks on piiratud võimalused ning
et ajapuuduse ja õppejõudude vähesuse tõttu ei ole õpe piisavalt individualiseeritud. Sellegipoolest järgivad taktikaõppejõud endi sõnul juba suurel
määral konstruktivistlikke põhimõtteid, arvestavad õppurite teadmistega ja
pakuvad neile jõukohaseid ülesandeid. Õpetamise avatus väljendub selles,
kui eri teemade üle saab arutleda nii õppejõuga kui ka õpperühma sees ning
kui taktikaõpet lõimitakse teiste ainetega. Tähelepanu pööratakse õppuri
refleksioonile ja seda toetatakse kindlate refleksioonipunktidega. Koostöö
õpetamisele ei pöörata uuritavate sõnul eraldi tähelepanu.

4. Arutelu
Kui arutleda olulisemate uurimistulemuste üle, siis selgub vastustest
esimesele uurimisküsimusele (millised on taktikaõppejõudude arusaamad
NÕK-ist?), et NÕK on taktikaõppejõudude jaoks õpikäsitus, mis lähtub
õppijast, kaasab õppijat ja hõlmab vaba suhtlust. Seega on tulemused kooskõlas teoreetiliste NÕK-i põhimõtetega39 ja kaitsejõududes korraldatud
õpetamishoiakute uuringuga, mille järgi toetavad õppejõudude arusaamad

39

Tamm 2017, lk 1.
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õppijast lähtuvat õpet40. Ometi väljendasid uuritavad ka ebakindlust NÕK-i
olemuse mõistmise suhtes ja ütlesid, et nende teadmised on lünklikud ja
kujunenud eklektiliselt. Seepärast peavad autorid tähtsaks seda, et taktikaõppejõududel oleks võimalus üheskoos arutada NÕK-i temaatikat, sest
kindlusetus võib takistada õpetamist ja selle kavandamist NÕK-i põhimõtete
järgi.
Vastusena teisele uurimisküsimusele (millised NÕK-i põhimõtted on
KVÜÕA taktikaõppejõudude arvates taktikaõppes rakendatavad?), tuli välja
tõsiasi, et uuritavate hinnangul saab rakendada kõiki NÕK-i põhimõtteid.
Piiranguteks peeti õppijate enesejuhtimisega seonduvat. Ajapuudus ja õppejõudude vähesus on teemad, millele oleks vaja õppekorralduses eraldi tähelepanu pöörata (sh korraldada õpioskuste arendamise seminare õppuritele ning
läbi vaadata õppetöö ajakava ja õpperühmade suurus).
Uuringus osalenud väljendasid kahtlust, kas nad saavad täiesti aru NÕK-i
sisust ja teoreetilistest alustest. Heidmetsa ja Slabina sõnul aitab suurem
teadlikkus NÕK-ist õppejõude rohkem võimestada ja muuta õppeprotsessi
õppurikesksemaks41. Seega tuleks autorite hinnangul süsteemselt suurendada taktikaõppejõudude teadlikkust NÕK-ist ja selle rakendamisest taktikaõppes. Ühe võimalusena näevad autorid vastavate sisekoolituste korraldamist
KVÜÕA-s. Sedasi tagataks info jõudmine kõikide taktikaõppejõududeni,
kes saaksid pärast koolitusi sisukalt arutleda NÕK-i rakendatavuse üle ja
vahetada omavahel kogemusi. Lisaks võiks kaaluda, kas koostada taktika
õppetoolis NÕK-i õppemetoodikajuhend ja rakenduskava. Artikli autorite
hinnangul peaksid need olema kompaktsed ja kergesti loetavad dokumendid,
mis sisaldavad rakenduslikke soovitusi iga NÕK-i iseloomustava tunnuse
kohta. Olulised on ka regulaarne seire, tulemuste analüüs ning kolleegide
infovahetus nii NÕK-i rakendamise õnnestumise kui ka probleemide teemal.

5. Kokkuvõte
Autorite arvates annavad uuringu tulemused taktikaõppe arendamisse
väärtusliku panuse, ehkki ka sellel artiklil on omad kitsaskohad. Kuigi
terminit „nüüdisaegne õpikäsitus“ on viimastel aastatel Eesti haridusvaldkonnas laialt kasutatud, ei ole selle kohta teaduskirjanduse leidmine sugugi

40
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Pilv 2015, lk 52.
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mitte lihtne ja iga uus uuring kujutab endast väärtuslikku lisaallikat valdkonna arendamisel.
Artikli puudusena näevad autorid asjaolu, et kuigi kõik taktikaõppejõud
osalesid uuringus vabatahtlikult ja oli saadud ka luba uuritavate nimeliseks
tsiteerimiseks, on siiski võimalik, et intervjueerimisel andis mõni uuringus
osalenu vastuseid, mida ta pidas sotsiaalselt sobivaks. Selleks et täpsemalt
kindlaks teha seda, kuidas NÕK-i rakendatakse KVÜÕA taktikaõppes, oleks
vaja korraldada täiendavaid uuringuid, milles keskendutaks õppetöö vaatlemisele või analüüsitaks selle videosalvestisi. Sedasi saaks tervikliku pildi,
mis aitaks KVÜÕA-s toetada taktikaõppe tõenduspõhist arendamist.
Edaspidi kavatsevad autorid koostada taktikaõppejõududele koolituskava,
milles tutvustatakse NÕK-i põhimõtteid, et oleks võimalik arutleda nende
rakendatavuse üle. Taktika õppetoolis on vaja NÕK-i rakenduskava ja kogu
protsessi uuringute toel analüüsida. KVÜÕA taktikaõppe arendamisel on
kõige tähtsam õppejõudude ja juhtkonna koostöö, mille eesmärk on parandada õpikogemust ja edendada õppekvaliteeti NÕK-i põhimõtteid arvestades.
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