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ÕPETAMISE MINISESSIOONID
Õpetamise minisessioonid on mõeldud Zero Waste koolitaja koolituse viimaseks osaks, 
pakkudes õppijatele võimaluse harjutada kõiki pädevusi, mida Zero Waste koolitajal vaja läheb. 
See pakub õppijatele realistliku, ent samas turvalise keskkonna oma oskuste ja arusaamade 
proovilepanekuks. Minisessioon koosneb järgnevatest osadest:

 • õpisessiooni ettevalmistamine, kasutades koolitusel õpitud põhimõtteid;
 • uute õpetamisviiside katsetamine ja harjutamine;
 • õppijate kolme psühholoogilise põhivajaduse toetamise harjutamine;
 • enda ja teiste vigadest õppimine, nende analüüsimine turvalises keskkonnas;
 • teiste õppijatega oma õpimeetodite praktiline jagamine;
 • enda ja teiste õpetamise analüüsimise harjutamine.

Soovitame minisessioone läbi viia paarides, sest nii võtab see vähem aega ning ka õppijatel on 
lihtsam. Paar saab omavahel koolituse jooksul tekkinud mõtteid ja ideid vahetada, mis toetab 
samuti nende õppimisprotsessi. Soovitame õppijatel ise partnerid valida, kuna paari hea koostöö 
on oluline. Minisessioonidel on õppijate rollis kogu ülejäänud rühm, koolitajad kaasa arvatud. 

Iga paar saab valida endale jäätmeteta majandamisega seotud teema, mida soovivad oma 
sessioonis käsitleda, ning samuti võivad nad õppijatele valitud teemast olenevalt eri rolle 
määrata (kohaliku omavalitsuse töötajad, ürituste korraldajad, keskkonnaorganisatsiooni uued 
vabatahtlikud jne).

Õpetamissessioonide ajakava:

Aeg Tegevus

Vähemalt pool 
päeva (4 tundi)

Õpetamispartneri leidmine ja sessiooni ettevalmistus – koolitajad on 
sealjuures mentorid ja nõustajad

30-40 min Ühe sessiooni kestus

15 min Tagasiside ja tegevuse analüüs igale paarile koolitajatelt ja ülejäänud rühmalt

Kui koolituskava lubab, võivad õpetamissessioonid ka kauem kesta, et olla rohkem päriseluline, 
ent suurema rühmaga võib see keeruline olla. Kui rühm on suur ja teil on piisavalt ruumi, siis võib 
õpetamissessioone läbi viia samaaegselt, jagades koolitajad nende vahel ära, nii et iga sessiooni 
vaatleb 1-2 koolitajat. Sessioonid ei tohiks olla lühemad kui 30 minutit, et anda aega rohkem asju 
katsetada.
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Õpetamise minisessioonide peale võib kuluda kuni kaks päeva, et kõik õppijad saaksid praktilise 
kogemuse. Ehkki sessioonide ülesehitus on kõigil paaridel sama, on kogemus näidanud, et kõik 
lähenevad isegi ühe ja sama teema puhul ülesandele erinevalt ning seetõttu ei pea kartma, et 
minisessioonidega sisustatud päev üheülbaliseks kujuneks.
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