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Avatud keskkonnad1.4. 

Suletud õpikeskkondade, õpisüsteemide ja õppes kasutatavate tööriistade/
tarkvara kõrvale on tekkimas avatud ja vabalt kättesaadav sotsiaalne tark-
vara (blogid, wikid, vookogud jt). Sotsiaalse tarkvara mitmeid vahendeid 
saab edukalt kasutada uue põlvkonna õpikeskkondade loomiseks.

Kui suletud keskkondades on integreeritud erinevad töövahendid (nt foo-
rum, materjalikogu, hindamine jne.) ühte eraldiseisvasse süsteemi, siis 
teine võimalus on eraldada eri eesmärke täitvad töövahendid mitmeks ise-
seisvaks vahendiks. Eesmärk on toetada iga õppija vajadusi, st pakkuda õp-
pijatele „töövahendite kasti“ erinevate kombineerimisvõimalustega. Need 
mitmekülgsed töövahendid seal tööriistakastis on omavahel mingil määral 
koostoimivad, kuid samas esindavad selgelt erinevaid lahendusi, mida saab 
kasutada vastavalt vajadustele.

Avatud (hajutatud ülesehitusega) keskkonna all mõeldakse mitmetest va-
batarkvaralistest vahenditest loodud keskkondi, kus infovooge võib ühest 
vahendist teise tõmmata vastavalt kasutaja huvidele ja eesmärkidele ning 
erinevad õpitegevused on jagatud paremini sobivate vahendite vahel. Võr-
reldes suletud ja struktureeritud õpikeskkondade ning tööriistadega, puu-
dub sellistes keskkondades keskne ja staatiline tsentrum ning tegevusruum. 
Pigem on need keskkonnad pidevas muutumises ja arengus tänu kasutajate 
hetkevajadustele. Hajutatud ülesehitusega keskkondi iseloomustab avatus ja 
kättesaadavus, mis võimaldab keskkonna kasutamist igal ajahetkel. Sellised 
keskkonnad on kasutaja enda poolt hallatavad ja kontrollitavad. Argument, 
miks kasutada eraldiseisvaid töövahendeid ehk siis hajutatud ülesehitusega 
keskkondi, on pigem pedagoogiline. Õppimine on individuaalne, dünaami-
line ja pidevalt muutuv protsess, mistõttu õpitegevuste täielik planeerimi-
ne ja struktureerimine õppija jaoks õpetaja poolt on mõeldamatu. Avatud 
keskkond pakub paindlikku ja individuaalset lähenemist õpitegevustele ja 
õpikeskkonnale, kus õppija/õpetaja saab valida, millise vahendi abil oma 
järgmist tegevust teostada.

Kuna hajutatud ülesehitusega keskkonnad koosnevad avatud, vabalt kätte-
saadavatest vahenditest, siis nende peamine eelis seisneb selles, et materja-
lide ja info vaatamiseks ning kommenteerimiseks ei pea keskkonda sisene-
ma salasõnade abil. Küll aga on vaja salasõna keskkonna enda haldamiseks. 
Siinkohal tulebki välja peamine eelis: sotsiaalne tarkvara lubab infot esitada 
nii suletult kui avatult. Keskkonna haldaja saab ise määratleda, kes pääsevad 
infot lugema, täiendama, postitusi tegema, st nii õpetajal kui ka õppijal on 
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suuremad võimalused olla oma keskkonnas info haldaja ja omada kontrolli. 
Avatud keskkondi iseloomustab paindlikkus ja lihtsus. Sellised keskkonnad 
koosnevad väikestest osadest ehk erinevatest sotsiaalse tarkvara vahendi-
test ning kasutusel on täpselt selliste funktsioonidega vahendid, mida hetke 
situatsioon nõuab. Pärast seda, kui õpetaja on omandanud teatud sotsiaalse 
tarkvara kokkuliigendamise tehnilised põhimõtted (nt vood, märksõnad, 
voogude kokkusegamine), on ta võimeline vabalt valima suure hulga tarkva-
ralahenduste hulgast ja neid ise kokku seadma oma õpikeskkonnaks.

Web 2.0 kooli raamatukogu ja seos teiste ainete 1.5. 
tundidega

Autor Ele Priidik, Paide Gümnaasiumi raamatukoguhoidja ja informaatika-
õpetaja1

Paide Gümnaasiumis on sotsiaalset tarkvara rakendatud kooli õpiruumi 
sidumiseks ja interaktiivsemaks muutmiseks. Kooli raamatukogus võeti 
kasutusele mitmed sotsiaalse tarkvara vahendid, mida seejärel kasutati 11. 
klassi kirjandustunni läbiviimisel.

Esmalt lõi kooli raamatukoguhoidja lisaks RIKSWEB-raamatukoguprogram-
mile2 raamatukogule veebilehe, sotsiaalse järjehoidja, virtuaalse raamatu-
riiuli ja virtuaalse raamatukogu kontod:

Paide Gümnaasiumi raamatukogu3

Paide Gümnaasiumi raamatukogu sotsiaalne järjehoidja Delicious4

Paide Gümnaasiumi virtuaalne raamaturiiul Shelfari5

Paide Gümnaasiumi virtuaalne raamatukogu Librari !ing6 

Nii muutus raamatukogu hübriidseks õpikeskkonnaks, kus reaalses kesk-
konnas loetavaid raamatuid saab täiendada kasutajate poolt virtuaalses 
keskkonnas mitmesuguse lisainfoga - märksõnade, annotatsioonide ja sot-
siaalsete soovitustega. Kirjandustunni eesmärgiks oli siduda õpikeskkond 

1 http://pgraamatukogu.edublogs.org/2008/03/23/uuendused-raamatukogu-virtuaalses-
ruumis/
2 http://gymn.paide.ee:801/riksweb
3 http://pgraamatukogu.kolhoos.ee/
4 http://del.icio.us/PGraamatukogu
5 http://www.shelfari.com/PGraamatukogu/
6 http://www.librarything.com/catalog/PG_raamatukogu
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kirjanduse ainetunnis, kooli raamatukogu virtuaalne hübriidne õpikesk-
kond ja õpilase personaalne õpikeskkond üheks virtuaalseks õpiruumiks. 
Kirjanduse tundides soovitatud ja läbi arutatud kirjandus, raamatukogu 
poolt pakutav teos ja õpilase huvi lõid tegevusele raami. Õpilase jaoks on 
kasutatud keskkonna puhul tegemist eelkõige vahenditega, mis aitavad ref-
lekteerida õpitut. Õpetaja/raamatukoguhoidja lisab keskkonda uusi saabu-
nud teavikuid ja silmaringi laiendamiseks lisamaterjali. 

Soovituslik oleks läbi viia paaristund, millest esimeses toimuks konto loo-
mine ja keskkonnaga tutvumine, kasutajate võrgustiku moodustamine raa-
matukogu juurde. Järgmises tunnis võiks läbi viia raamatute annoteerimise 
ja märksõnastamise, grupi foorumite kasutamise ja teemade tõstatamise.

Tunni pealkiri: Soovitusliku kirjanduse sotsiaalne märksõnastamine kirjan-
dustunnis

Sihtrühm: 11.klassi õpilased

Alateemad: soovituslik kirjandus, sotsiaalne märksõnastamine, raamatute 
märksõnastamine, Library!ing keskkond, virtuaalne raamatukogu

Tunni eesmärgid
Õpilane kinnistab IKT abil varemõpitut ja loob seosed õpituga.
Täienevad õpilase teadmised sotsiaalsest märksõnastamisest De-

licious.com1 abil, oskused süstematiseerida infot/raamatuid.
Õpilane loob keskkonnas Library$ing oma isikliku konto.
Õpilane saab aru, mis on virtuaalne raamatukogu.
Õpilane saab aru ja mõistab, mil viisil moodustuvad märksõnade abil 

kogukonnad.
Läbi praktiliste tegevuste oskab luua, kasutada, näha ja seostada võr-

gusikku, mis tekib grupisiseselt.
Õpilane märksõnastab ja annoteerib vähemalt viis raamatut.
Õpilane annab hinnangu keskkonna kasulikkusele õppimist toetava 

vahendina. 

Õpioskused
Õpilane oskab kirjeldada oma sõnadega, mis on sotsiaalne märksõ-

nastamine.

1 http://delicious.com/
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Õpilane näeb vajadust ja saab aru, milliseid võimalusi pakub vir-
tuaalse raamatukogu ja sotsiaalse märksõnastamise kasutamine tema 
õppetöö/isiklike infovajaduse rahuldamisel.

Õpilane oskab antud sotsiaalset tarkvara vastavalt oma vajadusele 
rakendada.

Õpilane oskab korrastada ja organiseerida märksõnastatud infot.
Õpilane saab aru märksõnade tähendusest ja oskab kasutada märk-

sõnu.
Õpilane oskab orienteeruda kiiresti uues veebikeskkonnas.
Õpilane oskab kasutada soovitusliku kirjanduse kommenteerimist ja 

märksõnastamist. 

Õpilaste eelteadmised ja –oskused
Õpilastel on loetud õppeaasta jooksul kirjanduse aines soovituslikud 

teosed.
Õpilane oskab luua kasutajakontosid ja teab paroolide loomise põhi-

tõdesid.
Õpilane oskab sisestada veebiaadressi ja navigeerida erinevate doku-

mentide/veebilehtedega.
Õpilasel on eelnevalt loodud oma blogi ja ta teab selle aadressi. 

Vahendid ja eelnevad tegevused
Tund toimub arvutiklassis (igal õpilasel töökoht).
Eelnevalt on loodud Library$ing keskkonda virtuaalne raamatuko-

gu kasutaja Paide Gümnaasiumi raamatukogu ning lisatud 2007/2008 
õa 11.klassi soovitusliku kirjanduse nimestikus olevad raamatud, nen-
de kirjed ning kaanepilt.

Õpilased on lugenud soovituslikku kirjandust.
Õpilastel on palutud varem kodus keskkonnaga ülevaatlikult tutvu-

da ning luua kasutajakonto. 

Tegevused tunnis
Sissejuhatus: sotsiaalne märksõnastamine Delicious.com keskkon-

nas on kaasaegne sotsiaalse tarkvara lahendus, mis võimaldab eelkõige 
suures infomassiivis kergemini orienteeruda ja infot organiseerida. Sa-
muti on sotsiaalset märksõnastamist kasutatud väga edukalt raamatu-
te puhul. Selleks on loodud veebikeskkonnad Shelfari.com - virtuaalne 
raamaturiiul, Library$ing.com - virtuaalne raamatukogu.
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Õpetaja toob näite ja kirjeldab virtuaalse raamatukogu 
toimimisskeemi raamatuga. Põhimõtteliselt seisneb idee tasuta 
kasutajakonto ja võrgukataloogi loomises. Kataloog sisaldab kõiki 
raamatuid, mis sul füüsiliselt olemas ja loetud on. Sotsiaalne külg 
tähendab eelkõige suhtlemist ja võimaldab lisada märkusi, kirjeldusi 
ning märksõnu, mis neid raamatuid kirjeldavad. Seejärel on võimalik 
luua ühendus kõigi teistega kogukonnas, kes on samu raamatuid 
valinud ja märksõnastanud. Saab vaadata nende kommentaare, näha 
raamatuid teiste raamatukogus ja saada uusi ideid, mida järgmisena 
lugeda. Tekivad huvigrupid. Sotsiaalne märksõnastamine arendab info 
organiseerimise ja otsimise oskust, mis on üks võtmeoskusi õppetöös. 

Paide Gümnaasiumi virtuaalne raamatukoguJoonis 1.1. 

Ülesanded
Tee endale kodus kasutajakonto ja logi sellesse tunni alguses sisse.
Lisa Paide Gümnaasiumi raamatukogu sind huvitavate raamatuko-

gude hulka, lisa ka sõbraks.
Lisa end gruppi Paide Gümnaasiumi raamatukogu.
Õppeaasta jooksul oled lugenud järgmisi raamatuid: 

Isa Goriot: romaan / Honore de Balzac Tallinn: Eesti Raamat, 1984

Kuritöö ja karistus: romaan / Fjodor Dostojevski Tallinn: Eesti Raamat, 
1987
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Tõde ja õigus I / Anton Hansen Tammsaare; Tallinn: Avita, 2003

Mäeküla piimamees: romaan / Eduard Vilde Avita, 2000

Valik novelle. Kajakas: näidend / Anton T%ehhov; Tallinn: Eesti Raamat, 1968 
Palat nr. 6, Jonõts, Maja ärklitoaga

Novelle ja miniatuure / Friedebert Tuglas Tallinn: Eesti Raamat, 1978 Novel-
lid: Suveöö armastus, Inimese vari, Popi ja Uhhuu, Viimane tervitus.

Leia kõik need raamatud ning märksõnasta.
Lisa vähemalt üks või mitu iseloomulikku märksõna teose kohta.
Lisa viiele raamatule ka annotatsioon või omapoolne kokkuvõte. 

Võid lisada kommentaari meeldivuse osas ja otsustada, kas raamatut 
soovitada ka teistele lugemiseks. 

Hindamine

Hinde aluseks kirjanduses on vähemalt viie raamatu annoteerimine ja kõigi 
etteantud raamatute märksõnastamine. IKT hinne kujuneb järgmistest osa-
dest: õpilane on loonud Library$ing konto, sõbralisti ja lisanud oma gruppi 
Paide Gümnaasiumi raamatukogu, õpilane on re"ekteerinud tundi ja and-
nud sellele tagasisidet oma blogis.

Motivatsioon, pedagoogiline efektiivsus

Õpilased olid motiveeritud, kuna antud Web 2.0 sotsiaalse tarkvara vahend 
oli nende jaoks atraktiivne ja uudne. Mitte ükski ligi 60 õpilasest polnud 
varem kõnealusest vahendist kuulnud ega seda rakendanud. Oluline oli ka 
ühesõppe osa sotsiaalse tarkvara kasutamisel – õpilased said ise muuta õp-
pematerjalide hulka ja seda märkmeid tehes täiendada.

Kasutajasõbralikkus

Library$ing virtuaalne raamatukogu on graa#liselt lihtsa kasutajaliidese-
ga. Eestikeelse kasutaja jaoks on tegemist keskkonnaga, mis võimaldab alla 
laadida kirjeid ELNET ja ESTER andmebaasidest ja infot reaalselt loetud 
raamatute kohta. Kasutajal on võimalik ise aidata keskkonda tõlkida eesti 
keelde. Raamatukoguhoidja poolt loodud kasutusõpetuses oli detailselt lah-
ti seletatud, millised on antud programmi võimalused ja kuidas programmi 
võimalikult paremini kasutada.
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Kumb on parem?1.6. 

Igal keskkonnal on oma head ja vead ning nende sobivus sõltub ikkagi õp-
pijatest, õpieesmärkidest ja tegevustest. Kuna mingil määral on suletud ja 
avatud keskkondade näol tegemist vastanditega, siis võib ühe negatiivseid 
külgi vaadelda samaaegselt kui teise eeliseid.

Avatud keskkondade eelised:
Materjalid keskkonnas on kättesaadavad kõigile, ka väljaspool õpi-

konteksti olevatele inimestele. See annab võimaluse kaasata õppetöös-
se vanemaid, vanavanemaid, sõpru jne, st võimaldab luua kogukondi ja 
võrgustikke, kus õppija ei ole üksi.

Kuna avatud keskkond koosneb reast erinevatest tarkvaralahendus-
test, siis mõnega neist tutvudes omandatakse teadmised, oskused ja 
kogemused kogu keskkonna kasutamiseks.

Info kiirem liikumine ja kättesaadavus; samas ka erinevatest kanali-
test tuleva informatsiooni kombineerimine uueks.

Igast arvutist vaadatav/jälgitav, ei eelda isikliku arvuti olemasolu, 
materjalid kättesaadavad veebist.

Suurem võimalus operatiivseks ja kiireks tagasisideks, kuna võimal-
dab näidata pooleli olevat tööd ning nõu küsida nii õpetajatelt kui ka 
õpilastelt.

Võimaldab heita pilgu teiste õpilaste töödele, mis võib pakkuda uut 
arusaamist ülesandest ning seega tekitada uusi mõtted.

Paindlikkus ja valikuvõimalused töövahendite valikul (lihtne lisada 
või eemaldada) vastavalt vajadustele, võimalus kohandada keskkond 
kõige paremini õpiprotsessi toetavaks.

Lisaväärtusena pakub võimaluse õppida infotulvas orienteeruma ja 
käsitlema erinevaid veebipõhiseid vahendeid. 

Avatud keskkondade negatiivsed aspektid:
Ajab õpilasi segadusse, kuna keskkond pakub suurel hulgal uusi va-

hendeid, mis ei pruugi kõigile tuttavad olla ning kohati pakub ehk liigagi 
palju võimalusi. Juhul, kui õpikeskkond on üles ehitatud tundmatutest 
vahenditest, siis on õpiprotsess aeganõudev ja mahukas. Võib tekkida 
olukord, kus õppijad tegelevalt palju uute vahenditega tutvumisega, 
mistõttu sisulisele poolele pööratakse liiga vähe tähelepanu. Siinkohal 
oleks üks lahendus –  õppijad ise loovad oma õpikeskkonna vahendi-
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test, mis neile juba tuttavad (personaalsetest õpikeskkondadest tuleb 
juttu allpool).

Hõlmab endas liiga palju informatsiooni, mis seostub vahendite ava-
tusega ning vabalt kättesaadavusega. Eeldab oskust #ltreerida enda 
jaoks oluline informatsioon.

Keeruline haldamine – võib tekkida olukord, kus ei tajuta infovoo-
gude liikumist erinevate vahendite vahel, mistõttu ei osata informat-
siooni süstematiseeritult lisada. Õpilasel ei teki ülevaadet kogu kesk-
konnast, kuna seda iseloomustab kaootilisus ja konkreetse struktuuri 
puudumine.

Puudub garantii arendajate osas, valitud vahendid võivad muutuda 
ühel hetkel tasuliseks või kaduda. 

Kokkuvõttes on nii suletud kui ka avatud ülesehitusega keskkondadel po-
sitiivseid kui ka negatiivseid omadusi. Milline nendest just sobivaim on, 
sõltub suuresti õppijatest, õpetajast, õpiprotsessi iseloomust ning soovitud 
eesmärkidest.

Personaalsed õpikeskkonnad1.7. 

Viimasel ajal on järjest rohkem tähelepanu hakatud pöörama personaalsete-
le õpikeskkondadele. Personaalne õpikeskkond (ingl. k. Personal Learning En-
vironment) on termin, mis viitab alternatiivsele lähenemisele e-õppes. Per-
sonaalne õpikeskkond ei ole tarkvaralahendus vaid on rohkem tehnoloogia 
kasutamise uus lähenemine või metoodika e-õppes. Personaalsed õpikesk-
konnad on õppija poolt hallatavad ja kontrollitavad süsteemid, mis toetavad 
õppijat õpieesmärkide püstitamisel, õppesisu ja protsessi organiseerimisel 
ning suhtlemisel teiste õppijatega ning õpetajatega. Personaalse keskkonna 
all mõeldakse erinevate sotsiaalse tarkvara vahendite (rakendused, prog-
rammid) kombineeritud maastikku. Peale tehniliste vahendite hõlmavad 
personaalsed õppekeskkonnad ka kõiki instrumente, materjale ja inimres-
sursse, millest õppija on teadlik ja millele tal on ligipääs antud ajamomen-
dil. Seega loob õppija ise endale meelepärase õpikeskkonna vahenditest, mis 
tema nägemust mööda on vajalikud.

Personaalsed õpikeskkonnad on hajutatud struktuuriga nagu seda on õpe-
taja poolt loodud avatud õpikeskkonnad. Kui hajutatud struktuuriga kur-
suse või klassi keskkonna loojaks ja haldajaks on peamiselt õpetaja, siis 
personaalse keskkonna loomise, haldamise ja säilitamise vastutus on õppija 

hans
Cross-Out
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keskkonnaga või ka eemaldatavad. Erinevaid vahendeid kombineerides pa-
kub õpikeskkond üsna suuri võimalusi info haldamiseks ja õppematerjali-
de loomiseks erineval moel. Oma keskkonna loomist ja haldamist tehakse 
eelkõige õppimise toetamiseks, selles saab läbi viia erinevaid regulatsiooni, 
koordinatsiooni ja teadmiste ülesehitamise protsesse. Iga keskkond on eri-
nev, sõltudes õppija eelistustest, ootustest ja tema arengust. Andes õppija-
tele võimaluse valida ja kombineerida erinevaid vahendeid oma personaalse 
keskkonna loomiseks, esitatakse õppijatele väljakutse mitte ainult õppesi-
suga tegelemiseks, vaid ka õppimise konteksti, õpitegevuste ja -vahendite 
kasutamiseks.

Eelpool kirjeldatud kujul on personaalsete keskkondade rakendamine või-
malik pigem keskkooli tasemel. Oma keskkonna loomine eeldab õppijalt 
küllalt suurt enesejuhitavust ja teadlikkust oma õppeprotsessidest ja õppi-
misharjumustest. Sageli on ennastjuhtivad õpilased juba iseseisvalt leidnud 
sotsiaalse tarkvara võimalused oma info kogumiseks, haldamiseks ja õpip-
rotsesside juhtimiseks. Õpetajate ülesanne on ajaga kaasas käia, olla teadlik 
nendest võimalustest ja vajadusel korraldada selliseid õpiülesandeid, kus 
õpilased oma personaalset õpikeskkonda aktiivselt saavad kasutada. Õpe-
taja peaks ka soodustama infovahetust õpilaste vahel – ideed, kuidas oma 
personaalset õpikeskkonda luua ja kasutada, võiks anda ka teistele õpilas-
tele tõuke neid edukamalt rakendada. Personaalse keskkonna loomisega 
kaasneb kontroll oma keskkonna ja õppeprotsessi üle, vastutuse võtmine 
oma õppimise eest. Hoolimata eelnimetatud aspektidest, võib edukalt kat-
setada personaalsete õpikeskkondade ideed ka põhikoolis. Alustada võiks 
ehk mõne sotsiaalse tarkvaraga, mis on omavahel läbi infovoogude integ-
reeritud, kuid personaalsed ning õppija poolt hallatavad.

Vookogu kui infovoogude haldaja1.8. 

Oletame, et igal hommikul tööle tulles on sul harjumuseks saanud pilk peale 
visata uudistele Eestis ja välismaal, kahele ajaveebile, mis käsitlevad sind 
huvitavaid teemasid ning loomulikult on sul vaja ülevaadet ilmaprognoo-
sidest. Selleks, et neid lugeda, tuleks sul hakata otsima ja avama erinevaid 
veebilehekülgi, mis lõppkokkuvõttes on üsna suur ajaraiskamine ja pealegi 
tülikas ettevõtmine. Lahenduseks on võimalus kõik sind huvitavad teemad 
erinevatest allikatest ühte kohta tõmmata, välistades sellega internetis eri-
nevatel veebilehtedel ringi surfamise ja otsimise.

hans
Cross-Out
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Selleks on arendatud nii veebipõhiseid (nt Netvibes, Page"akes, Protopage jt) 
kui arvutipõhiseid allalaaditavaid lahendusi (nt Feedreader, NetNewsWire 
jt). 

Vookogu ehk agregaatori peamine idee seisneb erinevate infovoogude telli-
mises ja kombineerimises ühte kohta lihtsustatud kujul vastavalt kasutaja 
poolt de#neeritud vajadustele. Vookogude eesmärk on vähendada ajakulu, 
et end kursis hoida olulise informatsiooniga ning regulaarselt jälgida eri-
nevatel veebilehekülgedel toimuvaid uuendusi. Vookogud võimaldavad luua 
unikaalse inforuumi, mida võib nimetada ka „personaalseks ajaleheks“, st 
kokku jooksevad need uudised ja infovood, mida kasutaja ise on valinud 
enda seatud tingimustel. Vookogude kasutamise eelis on see, et infovoogu-
dega ei tule kaasa reklaami ega muud segavat ning tegemist on pealkirjade-
ga (või ka esimeste lausetega sisust). Nii saab kiire ülevaate kasutaja poolt 
tellitud infovoogudest. Suurema huvi korral on võimalus lugemist jätkata 
juba algallikast. Samuti on võimalik tellida infovooge märksõnade alusel, 
st lugejani jõuab ainult see informatsioon, mis on märgistatud tema enda 
poolt de#neeritud märksõnaga.

Vookogud töötavad teatud infovahetusstandardite: RSS ehk Realy Simple 
Syndication, Atom feed – Atom Syndication Format (atom) alusel, tõm-
mates kasutajani elemente: artiklite pealkirju ja artikli algusest pärinevat 
tekstilõike, pilte (nende voogusid) Flickr keskkonnast, videolõike YouTube 
keskkonnast, märksõnade vooge sotsiaalse järjehoidja keskkonnast Deli-
cious jne.

Samuti on mõnda veebilehitsejasse (nt IE, Firefox, Flock) infovoogude sir-
vijad juba sisse ehitatud. Veebipõhiseid vookogusid kasutades on võimalus 
määrata, kas soovitakse oma vookogusse tulevaid vooge ka teistega jaga-
da, st teha osaliselt või täielikult oma infovood avalikuks ning anda õigusi 
neid muuta. Veebipõhiste vookogude pluss seisneb selles, et neid ei pea alla 
laadima ega installeerima ning need on kasutatavad ka teistest arvutitest, 
kus on internetiühendus. Miinuseks on see, et kasutajal puudub väljaspool 
internetiühendust tellitud uudistevoogude lugemise võimalus.

Vookogude ja infovoogude pedagoogiline rakendus1.9. 

Vookogusid ja infovoogude kogumise põhimõtet on võimalik väga edukalt 
ka õppetöös rakendada. Vookogude vajalikkus tuleb ilmsiks siis, kui õpeta-
ja otsustab kasutada teisi vahendeid peale oma kooli suletud õpikeskkonna 
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ning igal õppijal on oma vahendid ja tööriistad õppimise hõlbustamiseks. 
Õppijate personaalsetes õpikeskkondades toimuva jälgimine ükshaaval on 
aeganõudev. Vookogusse kokkujooksvad õppijate loodud infovood annavad 
aga võimaluse jälgida õppija töid ja seal tehtavaid muudatusi, ilma et peaks 
minema iga õppija kodulehele või blogisse.

Vookogu, blogi ja sotsiaalse järjehoidja kasutamine 1.10. 
informaatika tundides

(Autor Ele Priidik, Paide Gümnaasium)

Infootsingu kursus (informaatika aine raames, eesmärgiga toetada uurimustöö 
kirjutamist)

Maht: 15 tundi

Sihtrühm: 11.klasside õpilased

Eesmärk

Õpilaste infokirjaoskuse kujundamine, toetamaks uurimustöö kirjutamist 
ja materjali otsimise-leidmise protsessi.

Õpikeskkond

Õpiprotsessi käigus loodud keskkond koosneb järgmistest rakendatud va-
henditest:

sotsiaalne märksõnastamine, sotsiaalsed järjehoidjad (Delicious.com, 
kindlasti peaks katsetama ka Diigo.com),

blogi ehk ajaveeb (Blogger.com, Wordpress.com),
vookogu (Page"akes.com, Netvibes.com, Google.ee/ig). 

Õpetaja eelnevad tegevused
Loob õppematerjalide ladustamiseks ja märksõnapõhiseks haldami-

seks delicious.com keskkonda kasutajakonto.
Loob Page"akes keskkonda kursuse ühise vookogu.
Loob (või leiab teiste õpetajate poolt loodud) vahendeid tutvustavad 

õppematerjalid.
Märgistab kõik kursuse materjalid ja õpilaste blogide viited oma 

poolt valitud märksõnaga (nt IKT0708). Sellega tagatakse, et googel-
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dades või voogude abil on võimalik leida või #ltreerida kõik kursusega 
seotud materjalid ja postitused. 

Õpitegevused
Kursuse alguses loovad õpilased isikliku ajaveebi konto. Ajaveeb täi-

dab kursusel uurimuspäeviku rolli. 
Õpilaste ajaveebide RSS vood tõmmatakse kokku ühisesse vookogus-

se. Tegemist väga hea monitooringuvahendiga õpetaja jaoks. Õpilaste 
koduste tööde valmimise jälgimine, tagasiside andmine on sel viisil kor-
di lihtsam. 

Kursuse vookogu Page"akes keskkonnasJoonis 1.3. 1

Kursuse vookogu juures saab kasutada erinevaid vidinaid (widgets): 
teadetetahvlit info edastamiseks, õppematerjalide voogu delicious.com 
sotsiaalsest järjehoidjast, videopõhist õppematerjali YouTube`st, failide 
üleslaadimise võimalusi2 (viimane on vidin, kuhu on hea lisada kasvõi 
Word/Excel failid).

Sotsiaalsete järjehoidjate rakendamisel teeb õpilane kasutajakonto, 
lisab vajalikke veebiviiteid.

1 http://www.page"akes.com/pgikt0708
2 http://box.net/
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Õpilased lisavad oma sõbraks õpetaja kasutaja ning kursusekaasla-
sed. Tekib ühine viidete võrgustik kõigi IKT0708 kursusel osalejate va-
hel. 

Ühine hajutatud õpimaastik annab võimaluse ka õpilaste omavaheliseks 
suhtlemiseks. Õppetegevuse raames palutakse kommenteerida ja anda 
kaasõpilaste ajaveebides tagasisidet uurimuse ideede ja käekäigu kohta. 
Vookogu loob võimaluse kiireks postituste märkamiseks, kommenteerida 
saab aga juba iga õppija blogis.

Kursuse õppematerjalid delicious.com keskkonnasJoonis 1.4. 1

Uurimispäeviku pidamist on õpilastel palutud jätkata ka pärast kursuse lõ-
petamist kuni uurimistöö on kaitstud.

Kursuse haldamise vookogu näide Tallinna Ülikooli 1.11. 
e-õppe kursusel

(Autorid Kai Pata ja Terje Väljataga Tallinna Ülikoolist)

Tallinna Ülikoolis on mitmendat aastat e-õppe kursuse läbiviimiseks kasu-
tatud hajutatud sotsiaalset õpikeskkonda.

1 http://del.icio.us/telekas/IKT_lugemine_11



Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega       29

Igal õppijal on oma ajaveeb, kus tal on võimalus ennast teistele tutvustada 
ning esitada kodutöid või viidata nendele oma ajaveebis. Samuti on ajaveebi 
üks eesmärke re"ekteerida oma õpitegevusi ning anda kaasõppijatel võima-
lus postitusi ehk siis kodutöid kommenteerida.

Lisaks ajaveebile loovad õppijad endale sotsiaalse järjehoidja konto, kuhu 
lisatakse kokkulepitud märksõna alusel oma ajaveebi aadressid. See võimal-
dab üles leida kõigi õppijate ajaveebid.

Keskseks õpikeskkonnaks on õpetaja poolt loodud kogu klassi ajaveeb, kuhu 
õpetaja paneb vajalikud õppematerjalid viidete, linkide või teksti näol ning 
edastab uudiseid. 

Kursuse haldamise vookogu näide Tallinna Ülikooli kursuseltJoonis 1.5. 

Lisaks klassi ajaveebile loob õpetaja ka nö monitooringulehe vookogu abil, 
kuhu kogutakse kokku kõigi õppijate ajaveebid ja sotsiaalsetesse järjehoidja-
tesse pandud märksõnad antud aine tarbeks. Ka uudised ja teated klassi aja-
veebist ilmuvad vookogu lehele. Sinna saab ka lisada näiteks ühise kalendri, 
teadetetahvli (kuhu saavad postitada ka õppijad), foorumi või jututoa. Seega 
annab vookogu hea ülevaate mitte ainult õpetajale, vaid ka õppijatele endile 
aines toimuvast. Näite veebipõhiste vookogude kasutamisest õppetöös In-
formaatikakursuse haldamine koolis1 pakub Anne Uukkivi.

1 http://www.page"akes.com/ukauka/20673698
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Veebipõhistel vookogudel (nt Netvibes, Page"akes) on lisaks peamisele info-
voogude tõmbamise ja haldamise funktsioonile veel teisigi lisafunktsioone 
(kergesti lisatavaid vidinaid), mis võimaldavad õppijal organiseerida ja kor-
raldada oma igapäevaelu. Näiteks saab vookogu lehele paigutada kalendri, 
märksõnu sotsiaalsest järjehoidjast, kirjutada märkmeid ning koostada te-
gemist vajavate tegevuste nimekirja. Lisaks on võimalik teha erinevaid ot-
singuid ning lugeda e-kirju. Seega saab vookogud muuta personaalseteks 
töö- ja õpikeskkondadeks.
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Koostöös õppimise võimalused arvutitega: 9. 
uuriv õppimine ja ühisprojekt
Kai Pata, Martin Sillaots

Sissejuhatus9.1. 

Üheskoos õppimise metoodikad on koolides veel suhteliselt vähe levinud. 
Klassides on raske korraldada väikeseid õpirühmi ning õpilased pole har-
junud rühmatöödega, kus suuremat rõhku tuleb panna oma õpitegevuse 
planeerimisele koostöös teistega. Uued meediumid – foorumid, blogid, ju-
tutoad, wikid ja teised koos teadmuse loomise programmid – võimaldavad 
kasutada mitmesuguseid toetuselemente õpitegevuse planeerimise hõlbus-
tamiseks ja teadmiste ühiseks loomiseks rühmas. Koolidele pakub vastavat 
teenus Moodle’i, IVA, blogide ja wiki kasutamiseks eEnet “Havikese” pake-
tis1.

Ühist õpitegevust ja töötamist arvutikeskkonas on arendanud kaks erineva 
taustaga koolkonda, keda iseloomustavad märksõnad ühisõpe (kooperatiiv-
ne õppimine) ja ühesõpe (kollaboratiivne õppimine). Järgnevalt tutvustatak-
se peatükis ühisõppe ja ühesõppe meetodite üldisi põhimõtteid ning tuuak-
se näiteid nende läbiviimise võimalustest nii traditsoonilisemaks saanud 
foorumis (VIKO) kui ka kiirelt arenevates sotsiaalse tarkvara õpikeskkon-
dades.

Siksak- meetodil ühisõpe9.2. 

Arvutiteadlaste ja programmiarendajate uuringud viisid ühisõppe ehk koo-
peratiivse õppe metoodikate ja tarkvara arendamiseni (CSCW – Computer 
Supported Cooperative Work). Ühisõppes eeldatakse, et rühmas on edukas 
tööülesanded rühmaliikmete vahel jaotada, et jõuda parimale tulemusele. 
See tagab kõigi rühmaliikmete vastutuse ühise eesmärgi saavutamise eest 
ja võimaldab üksikutel rühmaliikmetel spetsialiseeruda teatud tegevuste 
sooritamisele. Meetodi miinuseks on see, et rühma liikmed ei saa proovida 
erinevate tegevuste läbiviimist ja reguleerimist rühmas. Samuti võib ühi-
ne tegevus ebaõnnestuda, kui rühma juht on liiga autoritaarne, kui rühma 

1 http://havike.eenet.ee/HAVIKE/index.php?option=com_content&view=article&id=1&
Itemid=3
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liikmed ei saavuta kooskõla tegevuste jaotuses ja koordineerimises või kui 
mõni liikmetest oma kohustusi ei täida. Ühisõppe koolkonna poolt on väl-
ja töötatud mitmeid meetodeid (vt näited 1 ja 2), mida saab rakendada nii 
klassis kui ka arvutikeskkonnas. 

Siksak-meetod ühiseks õppimiseks9.2.1. 

Siksak-meetodi (Aronson, 1978) kohaselt jagatakse klass esmalt nelja- kuni 
kuueliikmelisteks kodurühmadeks, kusjuures arvestatakse, et rühmas oleks 
võimalikult suur isikute mitmekesisus. Seejärel määratakse rühma juht. Õp-
pematerjalid tunni läbiviimiseks jagab õpetaja võrdsetesse alateemadesse, 
näiteks teema „Mets“ õppimisel võiksid alateemad olla „Palumets“, „Salu-
mets“, „Laanemets“, „Lammimets“, „Loomets“. Õppematerjalid võib õpeta-
ja luua ja salvestada illustreeritud tekstidena veebikeskonnas olevasse õpi-
objektide aita LeMill.net, slaidiesitlustena näiteks Slideshare.net keskkonda, 
oma wikisse või ajaveebi erinevatele lehekülgedele. Õpitegevus jaotub nelja 
etappi (vt joonis 9.1), millest kõiki saab sooritada nii tunnis (arvutiteta) kui 
ka mitmesuguste õpiprogrammide toetusel kodutöödena.

Tegevuse I etapis loeb üks liige igast rühmast läbi ühe alateema. Selle osa 
võib õpetaja jätta koduseks tööks. Lugemist suunatakse toetavate küsimus-
tega.

Sama alateemat lugenud õpilased eri rühmadest koondatakse tegevuse II 
etapis ekspertrühma. Selles rühmas tuleb teema põhjalikult läbi arutada, 
et olla valmis seda hiljem oma esialgse rühma kaaslastele selgitama. 
Ekspertrühma tegevuse võib korraldada kas klassiaruteluna või saab selleks 
kasutada ühist foorumit, nt VIKO1, IVA, Fle 32 või Moodle keskkonnas. 
Arutamine võib toimuda ka jututoa MSN vahendusel. Arvutikeskkonnas 
arutamise eeliseks on võimalus arutelu tekst salvestada. Seda saavad hiljem 
õpilased lugeda ja teha kokkuvõtteid. Arutelu tekstid on abiks ka õpetajale, 
et leida õpilaste väärarusaamu, millele tunnis tähelepanu juhtida.

Tegevuse III etapis siirduvad õpilased tagasi oma rühma juurde ja selgitavad 
kaaslastele, mida nad teada said. Kaaslased esitavad neile küsimusi. Kodu-
rühma ühine eesmärk on koostada esitlus teemal „mets“ ning teha üldistusi 
metsatüüpide kohta. Sellegi tegevuse võib sooritada klassis koos arutades. 
Kuna paljude õpitegevuste jaoks jääb õppetundide ajast väheseks ning õpi-

1 http://viko.edu.ee/
2 http://"e3.uiah.#/
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keskkonnad võimaldavad tuge arutelude säilitamise ja ühiskirjutamise näol, 
võib siksak-meetodi III etapi läbi viia ka täiendades arutelukeskkondi (MSN 
või VIKO/Zoho foorum) ühesloomet võimaldavate programmidega (nt Zoho 
wiki, PbWiki, google.docs või Zoho documents1,2,3). Siksak-meetodi lõpptu-
lemusel VI etapis valmivad esitlused võivad õpilased luua klassis ühiselt nii 
plakati vormis kui ka MS PowerPoint programmiga, muutes oma töö kaas-
lastele nähtavaks ja kommenteeritavaks Slideshare.net4 keskkonnas. 

Siksak-meetod ühesõppeksJoonis 9.1. 

Ka wikid, nt PbWiki, võimaldavad luua wikilehtedest esitlusi. Siksak-meeto-
di juures võiks õpetaja valida kodurühmadele teema piires erineva fookuse, 
nt teema „Mets“ puhul oleks kodurühmade esitluste teemad: „Taimestiku/

1 http://www.zoho.com/
2 http://docs.google.com/
3 http://pbwiki.com/
4 http://www.slideshare.net/
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loomastiku/mullastiku jne võrdlus erinevates metsades“. Teemade sellise 
jaotamise korral muutub iga esituse jälgimine ja selle mõistmine õppijate 
jaoks vajalikuks. Niisugune meetod aitab õppijatel läbi teha mitmeid ana-
lüüsimise ja sünteesimisega seotud õpitegevusi ning arendab nende väljen-
dus- ja argumenteerimisoskust. Õppijad kogevad rühmas töötamisel ükstei-
se tuge, kuid on sunnitud ka olema üksteise suhtes tolerantsed ning kaaslasi 
ära kuulama.

Siksak-meetodit on edukalt katsetatud ka dilemmaprobleemide-alase ot-
sustamisoskuse arendamiseks jututoa ja veebikeskonna võimalusi kombi-
neerides (Pata & Sarapuu, 2002). Meetodi peamine väärtus on teadmiste 
ja pädevuste kooskujundamine autentsetes olukordades, mida saab hiljem 
sarnastes situatsioonides kergesti rakendada. Õpetajate poolt koostöös loo-
dud keskonna-alaste rollimängude materjalid ja õpitegevuse juhiseid leiab 
aadressilt http://bio.edu.ee/envir

Siksak-meetod dilemmaprobleemide lahendamise 9.2.2. 
rollimänguna

Dilemmaprobleeme võiksid oma aines tutvustada nii ühiskonnaõpetuse, 
ajaloo, geograa#a, keskkonnaõpetuse jt valdkondade õpetajad. Dilemma-
probleeme iseloomustab nii üheste lahendusteede kui ka lõplike ja õigete 
vastuste puudumine. Dilemmad sünnivad vastandlike arusaamadega hu-
vigruppide erineva probleemikäsitluse tulemusena. Sageli tuleb kaaluda 
teadmisi rohkem kui ühest valdkonnast. Seetõttu on dilemmaprobleemide 
õppematerjalide loomisel soovitatav kasutada õpikogukonnas õppemater-
jalide loomise meetodit. Õppematerjalide ait LeMill.net võimaldab erine-
vate ainete õpetajatel koostöös luua õppematerjalide kogumeid, mida saab 
rakendada enam kui ühes koolis. Dilemmaprobleemide näiteks võib tuua 
lääneriikides ja idablokis esinenud erinevad ajalookäsitlused II maailmasõja 
kohta1,2,3, toidupuuduse probleemi arenguriikides, sündivuse languse mõju 
Eesti ühiskonnale, AIDSi probleemi erinevad nägemused Eesti ajaloole vms. 
Probleemitutvustus võib olla ka õpilaste #lmitud4 ja YouTube keskkonnas 
kättesaadav.

1 http://www.youtube.com/watch?v=NF4LQaWJRDg
2 http://www.youtube.com/watch?v=HyKSx2RycEE
3 http://www.youtube.com/watch?v=hZ5e1PuCZEc
4 http://www.youtube.com/watch?v=JjxrU7iAVAQ



Koostöös õppimise võimalused arvutitega: uuriv õppimine ja ühisprojekt       155

Siksak-meetodil dilemmaprobleeme lahendades võib sisse tuua rollimängu 
elemendid. Esmalt tutvustatakse I etapis probleemi üldiselt mitmest vas-
tandlikust vaatenurgast, et äratada õpilastes huvi ja esitada probleemküsi-
mus. Videote või esitluste kasutamine, mida võib YouTube.com keskkonnast 
leida või ise valmistada ja Slideshare.net keskkonnas jagada, aitab problee-
mi esitada autentses kontekstis. Vt. näidet esitlusest teemal „Mets“1, mis 
on tehtud http://web.splashcast.net/ programmiga. Autentne probleemolu-
kord on motiveeriv ning sellises olukorras kogutud teadmised ning saadud 
lahendamispädevused on üle kantavad teistele sarnastele situatsioonidele 
hilisemas tööelus.

II etapis jagatakse õppijatele kindlad rollid, mis suunavad neid probleemi la-
hendamisele keskenduma selle rolli vaatenurgast. Näiteks võib geograa#as 
teatud majandusprobleemi käsitlemisel valida rollideks „agraar-, indust-
riaal- ja infoühiskonna“. Soovitav on luua 3-4 üldisemat rolli ning pidada sil-
mas, et rollide huvid probleemi lahendamisel oleksid vastandlikud. Rollide 
jagamiseks võib koostada sõnalise rollitutvustuse pro#ili, mida saab hoida 
LeMill.net keskkonnas. Alternatiivina võib rühm oma rollitutvustuse port-
ree ühise tegevuse alguses ka #lmida nt mobiilide abil, mis muudab tegevuse 
mängulisemaks. Filmitud rollitutvustusi saab lisada õpiobjektide aitadesse 
ning taaskasutada. Rollitutvustust saab rühm kasutada ka rollirühma esit-
luste ühe osana, näiteks lisades rollitutvustuse lingi või voo oma probleemi 
lahenduse materjalide juurde.

Klassi õpilastest moodustatakse II etapis nelja- kuni kuueliikmelised rolli-
rühmad. Kui õpilaste arv on suurem, võib olla ka mitu sama rolliga rühma. 
Rollirühm võib oma tegevusi sooritada nii klassis kui ka arvutikeskkonnas. 
Oma rollist lähtuvalt tuleb rühmal üheskoos koguda informatsiooni, mis 
võimaldab argumenteerida ja põhjendada rollirühmas tehtud otsuseid. Info 
kogumiseks on rühmal mitmesuguseid võimalusi, näiteks sotsiaalse järje-
hoidja del.icio.us kasutamine rühmas viidete kogumiseks või ühise vookogu 
loomine (nt Page"akes.com, Netvibes.com) olulistest infokanalitest. Kui tege-
mist on nooremate klasside õpilastega, kelle infootsioskused on kasinamad, 
võib õpetaja või õpetajate rühm LeMill.net keskkonnas luua iga huvigrupi 
arvamusi toetavad lisamaterjalid. Rühm püüab jõuda probleemi lahendami-

1 http://web.splashcast.net/Player/player_shell.swf?player_
code=CKCS1936MV&channel_code=ASXH1208VY&show_code=GMXS3182HA&show_
prev_code=&ip=193.40.5.245&host_url_id=213815245&prev=http%3a%2
f%2fmedia.splashcast.net%2fassets%2fgraphics%2fppt-43120.jpg&start_
option=1&env=&rand=117&track_time=true
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sel ühisele seisukohale foorumis (nt VIKO) või jututoas (nt Skype või MSN) 
arutades. Probleemi lahenduse loomiseks kasutatakse ühisloomevahendit (nt 
Zoho wiki, google.docs või Zoho tekstitoimetid), põhjendades oma lahen-
dust eelnevalt korjatud informatsiooniga. Õpetaja võib osaleda foorumites 
arutelu suunajana, kommenteerides ka õpilaste probleemilahendusi ning 
juhtides tähelepanu probleemi lahenduse igakülgsele põhjendamisele (vt nt 
http://jukuwiki.pbwiki.com/prygiwiki). Taas on arutelude salvestustel mitu 
funktsiooni – need aitavad rühma liikmetel teha kokkuvõtteid räägitust 
ning õpetajal saada tagasisidet õpilaste väärarusaamadest ja puudujääki-
dest teadmistes.

Tegevuse III etapis moodustatakse erinevate rollide esindajatest 
ekspertrühmad. Igasse ekspertrühma peab kuuluma 1-2 esindajat 
igast rollirühmast. Soovitav on klassis luua 4 ekspertrühma. Rühmad 
peavad kaaluma igakülgselt erinevate rollirühmade poolt loodud 
probleemilahendusi, millega saab tutvuda esitluste kaudu. Ekspertrühmade 
tegevus organiseeritakse klassis toimuvate aruteludena, mis lõppevad 
rühma ühise otsuse koostamise ja kaaslastele esitamisega. Alternatiivselt 
võib arutelud läbi viia jututoas või foorumis ning ühisele otsusele jõuda 
üheskirjutamise tarkvara vahendusel. Valmis otsuseid võiks viimasel 
juhul kommenteerida nii õpetaja kui ka teistes ekspertrühmades osalenud 
õpilased. Veebikeskkonnas loodud materjalide kommenteerimise võimalus 
on üks lisaväärtusi, mida arvutite vahendusel õpitegevuste läbiviimine 
kaasa toob. Kaasõppijate hindamise rakendamine on üks võimalus, et 
õpilased saaksid harjutada põhjendatud hinnangu andmist teiste tööde 
tulemustele. Võimalus võrrelda oma töö tulemusi teiste sarnaste töödega 
toob paremini välja vajakajäämised oma rühma tegevustes. Kuna õpilastel 
on kogemus kogu otsuste tegemise protsessist, oskavad nad kaaslaste töid 
paremini hinnata.

Dilemmaprobleemi erinevatest külgedest kirjeldavatest rollirühmade esit-
lustest ja ekspertrühmade argumenteeritud otsustest võib õpetaja koos-
tada omaette kogumi, ladustades need näiteks LeMill.net keskkonda. Hil-
jem saab neid vajadusel taaskasutada. Õpetajate poolt ühiselt loodud ning 
õpilaste varasematest tegevustest kogunenud õppematerjalid võimaldavad 
luua LeMill.net keskkonda andmebaasi juhtumipõhise probleemõppe läbi-
viimiseks. Juhtumipõhise probleemõppe mudeli kohaselt tõstatab õpetaja 
probleemi, misjärel õpilaste rühmad uurivad lahenduse otsimisel varase-
maid juhtumeid. Juhtumipõhine probleemide lahendamise metoodika on 
eriti omane kohtusüsteemis, kindlustuses ja meditsiinis. Kui sobivat juh-
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tumit ei leita, loovad rühma liikmed analoogse lahenduse või genereerivad 
täiesti uudse probleemi lahenduse. Iga uue lahenduse võib salvestada õpiob-
jektina andmebaasi ning võtta taaskasutusele.

Ühine uuriv õppimine sotsiaalse tarkvara 9.3. 
keskkonnas

Ühesõppe ehk kollaboratiivse õppe koolkond (ingl. k. CSCL - Computer Suppor-
ted Collaborative Learning) kujunes välja psühholoogilise taustaga õppimise 
protsesse uurivatest teadlastest, kes väitsid, et uudsed arvutitega toetatud 
arutlemise ja ühesloome võimalused muudavad õpikeskkonda ning seeläbi 
ka õppijate ja õpetajate käitumist. Selles koolkonnas on õpikeskkondades 
olevate teadmiste konstrueermise ja oma õpitegevuste jälgimist ja suuna-
mist toetavate tööriistade arendamine toimunud koostöös õppimisprotses-
side uurimisega.

Ühesõppe erinevus eelnevalt kirjeldatud ühisõppest on see, et rühm töötab 
ühiselt oma eesmärgi nimel ning esilekerkivad ülesanded ja rühmaliikmete 
rollid jagatakse ülesande lahendamise käigus mitmel korral dünaamiliselt 
ringi. See võimaldab kõigil rühmaliikmetel proovida täita erinevaid üles-
andeid ning vältida spetsialiseerumist, tagades ühise tegutsemise parema 
koordineerimise. Ühesõppe koolkonna teoreetiliseks aluseks on kogukon-
napõhise teadmusloome (ingl. k. Knowledge Building) pädevuste kujundamine 
Carl Bereiteri ja Marlene Scardamalia (1984) poolt, kes tõid välja kogukon-
napõhise teadmusloome õpetamise eesmärgid:

lubada õppijal kogeda, et teadmised pole kellegi poolt varem loodud 
ja lõplikud, vaid vaieldavad ning dünaamiliselt kogukonna poolt ühiselt 
muudetavad; 

muuta nähtamatu õppimise protsess nähtavaks teadmuse loomise 
protsessiks, mida saab edukalt toetada foorumite jt üheskirjutamise 
tarkvaradega; 

võimaldada õppijal teadmuse kujunemise protsessi jälgida ja struk-
tureerida, toetades teadmuse kujunemist foorumites erinevate tead-
mustüüpide eristamise vahenditega (näit. Fle 3 õpikeskkonna tead-
mustüübid). 

Scardamalia (2002) järgi võib loetleda ühesõppe metoodikates olulisi aspek-
te:
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probleemid peavad olema autentsed, siis pakuvad need huvi ka õp-1) 
pijale ja õpitu on hiljem ülekantav sarnastes olukordades ettetulevate 
probleemide lahendamiseks;

õppijate ideed on alati edasiarendatavad teadmusobjektid;2) 
vajalik on õpilaste poolt loodud ideede mitmekesisuse esilekutsumi-3) 

ne klassis;
õppijad loovad kõrgemaid teadmusstruktuure ideede dünaamilise 4) 

edasiarendamise kaudu;
õppijad leiavad ise viisi, kuidas liikuda edasi oma teadmuse arenda-5) 

misel;
õppijate pidev panustamine ja kollektiivne vastutus kogukonnatead-6) 

muse edasiarendamisse klassis on teadmusloome juures esmatähtis;
teadmusloome on demokraatlik protsess, millesse kaasatakse kõik 7) 

klassikaaslased;
teadmuse loomise protsess on sümmeetriline – indiviidid panusta-8) 

vad aktiivselt ühise klassi kogukonnateadmuse loomisse ja kasutavad 
seda oma uue teadmuse loomisel;

teadmuse loomise ühine protsess on kõikehaarav ja kõikjale ulatuv;9) 
kõik kogukonnaliikmed õppijatest õpetajani rakendavad uurimus-10) 

likku lähenemisviisi oma teadmuse loomisel;
teadmust luuakse, jagatakse ja arendatakse arutelude kaudu klassi-11) 

ruumis;
õpilased on kaasatud oma teadmusloome hindamise protsessi, ot-12) 

sustades kuidas nende teadmisi ja teadmusloome tegevusi peaks hin-
dama.

Kogukonnapõhise teadmusloome põhimõtete sõnastamine tõi 1990 aasta-
test alates kaasa ühesõppe kui õppemeetodi rakendamise võidukäigu pal-
judes maades. Neid meetodeid hakati senisest enam rakendama, sest uued 
õpikeskkonnad, mille näidetena võib Eestis nimetada VIKO, Moodle ja IVA 
tarkvara, võimaldavad teadmusloome protsesse nii salvestada, teadmustüü-
pide alusel struktureerida (Fle 3 ja IVA) kui ka õppijate jaoks visualiseerida 
(Fle 3). Tehnoloogiline toetus ühesõppe programmide töövahendite abil 
loob õppimise protsessile õppija ja õpetaja jaoks märkimisväärse lisaväär-
tuse.

Soomes kujundasid Kai Hakkarainen ja Lasse Lipponen (1998) kogukon-
napõhise teadmusloome põhimõtetele tuginedes välja ühise uuriva õppimise 
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(ingl. k. progressive inquiry)1 metoodika. Uuriva õppimise peamine eesmärk 
on pakkuda õpilastele võimalust õppida ja luua teadmust sarnaselt teadus-
kogukondade praktikaga. Selle metoodika keskmes on küsimuste esitamine 
probleemide ja nähtuste olemuse kohta ja neile üheskoos vastuse otsimine. 
Uurivale õppimisele iseloomulikud tegevused on oma arvamuste jagamine 
kaaslastega ja ideede üheskoos arendamine ning piiritlemine süvitsimine-
vate infootsingute abil. Ühisõppekeskkondadest sobivad uuriva õppimise 
protsessi toetama nii foorumid (VIKO, IVA, FLE3) kui ka sotsiaalse tark-
vara programmid info kogumiseks ja sorteerimiseks (sotsiaalne järjehoidja 
Delicious.com), #ltreerimiseks (vookogud Page"akes.com, Netvibes.com), 
andmete ühiseks analüüsiks (Zoho spreadsheet) ja ühesloomeks (wikid, 
blogid, veebipõhised jagatud tekstitoimetid, nt Zoho wiki, Zoho documents 
jt).

Uuriva õppimise toetamine sotsiaalse tarkvara abil9.3.1. 

Probleemolukorra kontekstualiseerimine. Esimeses etapis tutvustab õpeta-
ja ühte laiemat probleemide valdkonda ning sellega seotud teoreetilist, sot-
siaal-majanduslikku ja eetilist taustinformatsiooni. Uurivaks õppimiseks 
sobilikud probleemolukorrad ei ole lahendatavad enamasti ühe selgelt läbi-
nähtava lahenduskäiguga ning neil võib olla mitmeid võimalikke lahendeid. 
Probleemid esitatakse alati autentses kontekstis ning õpilastele huvipakku-
va nurga alt, et tõsta nende motivatsiooni.

Probleemide ja hüpoteeside genereerimine. Teises etapis julgustab õpeta-
ja ajurünnaku meetodi abil õpilaste rühmi piiritlema kitsamaid uurimis-
probleeme ja sõnastama uurimisküsimusi. Õpilased kasutavad selleks te-
gevuseks kas foorumit (nt VIKO, IVA), rühma blogi (nt Wordpress.com) 
või wikit (nt Zoho wiki). Õpetaja võib mitmete uurimisrühmade tegevust 
jälgida vookogu (nt Page"akes.com) abil, millesse kogutakse õpilaste uuri-
misandmete vood. Probleemide sõnastamine õpilaste poolt on oluline sise-
mise motivatsiooni tõstmiseks. Ajurünnaku alguses pakutakse võimalikult 
palju ideid ja ei kritiseerita üksteise mõtteid. Oodatud on ideede rohkus ja 
uudsus. Ajurünnaku teises pooles püütakse juba välja pakutud ideid variee-
rida, vahetades neis osade järjekorda, muutes tegurite suunda jne. Sageli on 
just teine ajurünnaku faas efektiivsem ja toob juurde hulgaliselt uusi ideid. 
Soovitav on uurimisküsimuste sõnastamist toetada mallide abil. Hea uuri-
misküsimus sisaldab vaid ühte mõjutegurit ja ühte mõjutatavat protsessi 

1 http://www.htk.tlu.ee/pbl/uuriv_oppimine.htm
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või objekti ning ning määratleb nendevahelise seose (nt Kuidas mõjutab X 
tegur protsessi/objekti Y?)

Teadusliku meetodi järgi algab uurimisküsimustele vastuste leidmise prot-
sess uurimisküsimuste oletatavate vastuste ehk hüpoteeside formuleerimi-
sest. Hüpotees on teaduslikult põhjendatud oletus. Seega peaksid õpilased 
enne hüpoteeside sõnastamist tutvuma asjakohase teoreetilise taustinfoga. 
Teoreetilise info võib õpetaja osaliselt ette valmistada ning paigutada Le-
LeMill.net õpiobjektide aita. Kindlasti on soovitatav, et õppijad otsiksid ise 
veebist lisainfot. Siinjuures oleks abiks rühmas ühise sotsiaalse järjehoidja 
(nt Del.icio.us) kasutamine, millega saab leida infot nii märksõnade otsimi-
se kui ka erinevate järjehoidjate lehitsemise teel. Järjehoidjas võiks rühm 
veebiviidete sorteerimiseks kasutada märksõnu. Hästi sõnastatud uurimis-
küsimustele saab leida vastuse, kontrollides erinevaid võimalikke hüpoteese 
X teguri mõjust Y protsessile/objektile. Ka hüpoteeside sõnastamine uuri-
misküsimuste oletatavate vastustena võiks toimuda ajurünnaku metoodi-
kat kasutades ühise arutelu vormis.

Milline on meie teooria? Kolmandas etapis püüab rühm hüpoteeside hulgast 
välja sõeluda need, mis võiks olla kõige tõenäosemad probleemi lahendused. 
Siinjuures tuleb rühma liikmetel argumenteerida oma arvamusi kirjandu-
sest leitud teoreetilise informatsiooniga. Arutelu võiks läbi viia kas fooru-
mis (VIKO, IVA) või blogis. Samuti võib aruteludeks kasutada jututubasid 
(Skype või MSN). Ebatõenäoseid hüpoteese saab välja sõeluda ka vaatlusi 
või katseid tehes. Selle etapi lõpus valivad õpilased oma probleemi lahenda-
miseks välja 1-2 võimalikku hüpoteesi ehk sõnastavad oma teooria. Teooria 
on probleemi või nähtuse selgitamine mingi hüpoteesi abil. Õpilased võivad 
oma uurimisprobleemi käsitlevaid materjalide (wiki, blogi järjehoidja, and-
metabel) vooge koondada ühisesse rühma vookogusse (nt Page"akes. com). 
Õpetaja saab teha jälgimiseks õpilaste vookogude lehtedest oma vookogus-
se koopiad.

Kas teooria on õige? Neljandas etapis algab andmete kogumine hüpotee-
si kontrollimiseks. Andmeid võib koguda katseid või vaatlusi tehes, kont-
rollides X teguri mõju Y protsessile/objektile. Oluline osa teadusliku uuri-
miskogukonna praktikast on andmete kogumise protsessi jäädvustamine 
ja analüüsimine. Selleks sobivad üheskirjutamise andmetabelid (nt Zoho 
spreadsheets, Google.docs spreadsheets). Katsetest ja vaatlustest teeb 
rühm märkmeid oma uurimispäevikusse, mida võib pidada blogi või wiki 
keskkonnas, kus õpetaja saab kirjutatut ka kommenteerida. Teooria leiab 
kinnitust, kui hüpoteesi õnnestub tõestada. Kui hüpotees ei leia kinnitust, 
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siis teooria kummutatakse. Sellisel juhul tuleb õpilastel pöörduda tagasi aju-
rünnaku faasi, otsides uut lisainformatsiooni hüpoteeside püstitamiseks.

Jagatud ekspertiis. Viimaseks etapiks on teooria esitlemine ja hinnangu 
andmine. Selleks koostavad rühmad oma teooriast esitluse. Seda võib teha 
näiteks Powerpoint’i abil ning muuta siis avalikuks Slideshare.net reposi-
tooriumi kaudu. Esitluse asukoht avalikustatakse kas rühma vookogus või 
blogis. Esitlusi saab kommenteerida kas Slideshare keskkonnas või blogis. 
Rühmad tutvuvad üksteise tööga ning õpetaja teeb kokkuvõtte, millised 
suure probleemi alaosad õnnestus välja selgitada ning mis vajaks veel eda-
sist uurimist. Vajadusel tehakse teoorias täiendusi. Igast teooriast võib al-
guse saada ka uus probleemidering, mida edasi uurida.

Uuriva õppimise keskkonnaJoonis 9.2. 1 loomine vookogu abil

Projektõpe - ühise õpiprojekti metoodika9.4. 

Projektõpe erineb ühis- ja ühesõppest selle poolest, et enamasti on tegemist 
pikemaajaliste tegevustega - kestavad kuid või terve poolaasta. Projektõpe 
sisaldab mõlema eelpool vaadeldud meetodi tunnusjooni. Oluline rõhk on 
projekti raamistiku – vajadus, eesmärk, sammud eesmärgi saavutamiseks, 
teostus, kokkuvõte – rakendamine. Omandatud raamistik on tulevikus 

1 http://www.page"akes.com/zewe
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abiks nii rühmatööde kui ka mahukamate individuaalülesannete (nt uuri-
mustöö) teostamisel.

Projektõpet võib rakendada projektijuhtimise aines, kus iga õpilaste grupp 
peab planeerima ja teostama ühe projekti (nt suvepäevade korraldamine). 
Projekti üldist raamistikku saab edukalt rakendada ka teistes ainetes (nt 
majanduses õpilas#rma projektina).

Projektõppe üldine raamistik on järgmine:
projekti algatamine - vajaduste või probleemide piiritlemine, huvi-1) 

gruppide analüüs ja eesmärgi püstitamine;
eesmärgi planeerimine – projekti lõpptulemuse jagamine väiksema-2) 

teks kergemini hoomatavateks alameesmärkideks;
ajaplaneerimine – eesmärgi saavutamiseks teostamist vajavate üles-3) 

annete loetelu, kestused ja järjekord;
ressursside planeerimine – ülesannete täitmiseks vajalike vahendite 4) 

planeerimine;
kulude planeerimine – projekti eelarve koostamine;5) 
inimressursside juhtimine – organisatsiooni struktuur ja vastutus-6) 

valdkondade jagamine;
riskijuhtimine – ohtlike sündmuste tuvastamine, ohu suuruse hinda-7) 

mine, vastumeetmete planeerimine;
integreeritud projektiplaani koostamine – plaani kõik osad peavad 8) 

olema omavahel kooskõlas;
projekti täideviimine ja kontroll;9) 
projekti lõpetamine – lõpparuande ja enesehinnangu koostamine.10) 

Üldine kava võib sisaldada ka projektiplaani esitlemist ja kaitsmist „tellija“ 
ees.

Aine tulemuseks on projekti plaan (kirjalik dokument, nt äriplaan), projek-
ti teostus (mingi toode või teenus) ja lõpparuanne (kirjalik dokument, mis 
võrdleb esialgset plaani tegeliku olukorraga). Ka siis, kui projekt ebaõnnes-
tub (nt projekti eesmärke ei täideta), on projektõpe õnnestunud, sest õpila-
sed peavad analüüsima erinevusi plaani ja tegelikkuse vahel.

Kuna rühmatöös luuakse mahukaid dokumente, siis on veebipõhiste koos-
töökeskkondade kasutamine väga tõhus. Veebipõhiste vahendite kasuta-



Koostöös õppimise võimalused arvutitega: uuriv õppimine ja ühisprojekt       163

mine lihtsustab ka õpetaja tööd – faile ei pea saatma e-maili teel. Õpilased 
kutsuvad õpetaja oma virtuaalse tööruumi liikmeks.

Näide 4. Projekti elluviimine Zoho projects abil9.4.1. 

Üks võimalik keskkond on Zoho Projects1. Tasuta saab registreerida ühe 
projekti. Dokumentide ja andmete kogumaht ei tohi ületada 100 MB.

Projekti registreerimine. Iga meeskond valib enda hulgast inimese, kes re-
gistreerub Zoho kasutajaks ja avab esimese projekti. Temast saab projekti 
administraator.

Meeskonna moodustamine. Administraator lisab ülejäänud meeskonna liik-
med keskkonna kasutajateks. Sõltuvalt rühmasisestest kokkulepetest võib 
kasutajatele anda järgmisi rolle:

juht (ingl. k. manager) – tal on õigus kasutajaid lisada ja kustutada 
(lisaks on tal ka töötaja õigused);

alluv (ingl. k. employee) – tal on õigus salvestada faile, muuta ajagraa-
#kuid ja osaleda foorumis;

töövõtja (ingl. k. contractor) – tema õigused on ajaliselt piiratud. Selle 
kasutajate õiguse võib anda näiteks teiste meeskondade liikmetele või 
õpetajale.

Aja planeerimine. Projekti ajagraa#kute koostamiseks ja jooksvate tööüles-
annete jagamiseks on Zoho Projects`is mitmeid võimalusi. Ühelt poolt võib 
see tekitada meeskonnas segadust, kuid teiselt poolt suurendab meeskon-
na vabadust ja organisatsiooni juhtimise vajadust sobivate vahendite vali-
misel. Lihtsaim võimalus on kasutada sektsiooni Ülesanded ja verstapostid 
(ingl. k. Tasks & Milestones). Esmalt sisestatakse projekti verstapostid, mis 
on seotud konkreetsete kuupäevadega. Need võivad olla nimetatud projekti 
alamosade järgi. Verstapostide saavutamiseks tuleb kirjeldada ülesandeid. 
Ülesandeid on võimalik grupeerida verstapostide ja koondülesannete (Task 
List) lõikes (vaata Joonis 9.1). Ülesande loomisel saab seda kohe siduda 
meeskonna liikmega, kes töö eest vastutab. Töid ja inimesi võib ka hiljem 
omavahel siduda. Ülesandeid saavad määrata nii juhid kui ka alluvad. Allu-
vad ei saa muuta teistele määratud ülesannete andmeid. Sarnaselt toimub 
koosolekute sisestamine sektsiooni Meeting vahendusel.

1 http:// projects.zoho.com
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Verstaposte, ülesandeid ja koosolekuid saab korraga vaadata kalendrist. 
Selle vaate kaudu on võimalik ka ajakava elemente sisestada. Kalendri kau-
du ülesandeid sisestades saab neid siduda ka konkreetsete kuupäevadega. 
Alguse ja lõpukuupäevaga seotud ülesandeid esitatakse ka sektsioonis Ra-
port (Report). Raport on keskkond, mis meenutab projektijuhtimises väga 
levinud ajaplaneerimise tehnikat – Gantti graa#kut. Kahjuks ei ole võimalik 
kirjeldada ülesannete omavahelisi sõltuvusi (nt lõpp-algus seoseid). Tööle-
he (Timesheet) kaudu on võimalik kirjeldada ülesannete töömahtu, kuid see 
ei ole õpiprojektide jaoks eriti oluline.

Projekti ülesanded verstapostide lõikkes Zoho Projects keskkonnas. Joonis 9.3. 

Dokumentide haldamiseks on Zoho Projects`is väga head võimalused. Fai-
lid võib luua lokaalses arvutis ja Zohosse üles laadida. See on vajalik oma-
dus, sest projektijuhtimises kasutatakse palju spetsiaaltarkvara (nt MS 
Project), mille faile on weebis keeruline avaldada. Dokumentide loomiseks 
võib kasutada ka Zoho Writer`i või Zoho Sheet`i abi. Need on Zoho gruppi 
kuuluvad veebipõhine tekstiredaktor ja tabelarvutuskeskkond, mis võimal-
davad dokumendi samaaegset redigeerimist mitme kasutaja poolt. Tulemus 
salvestatakse DOC- või XLS-formaadis ja neid saab laadida lokaalse arvuti 
kõvakettale.

Informatsiooni vahetamiseks võib kasutada Zoho Projekts keskkonda in-
tegreeritud Foorumit. Projekti olulisematest sündmustest ja värskemast 
infost annab hea ülevaate teadete tahvel (Dashboard).
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Loomulikult võib õpiprojekti juhtimisel kasutada teisi vahendeid. Näiteks 
tekstidokumentide loomiseks Google Docs, eelarvete tegemiseks Google 
Spreadsheet, skeemide loomiseks MindMeister, ajaplaneerimiseks MS Pro-
ject ja jooniste kohendamiseks graa#katöötluse tarkvara. Zoho Projects`i 
suur eelis on see, et kõik projektijuhtimise jaoks vajalikud vahendid on ühes 
kohas koos. Lisaks on võimalik projektikausta integreerida teiste vahendi-
tega loodud dokumente.
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Sotsiaalse tarkvara võimalused 11. 
õpiprotsessis
Martin Sillaots, Priit Tammets, Kairit Tammets

Sotsiaalse tarkvara olemus11.1. 

Sotsiaalne tarkvara on osa Web 2.0 tehnoloogiast. Web 2.0 vahendusel on ta-
vakasutajal varasemaga võrreldes märksa rohkem võimalusi avaldada oma 
mõtteid ja loomingut. Veebikasutajate käsutuses on vahendid, mis võimal-
davad muutuda passiivsetest lugejatest aktiivseteks autoriteks. Sotsiaalse 
tarkvara puhul on tegemist internetipõhiste keskkondadega, mis toetavad 
kasutajate grupi omavahelist interaktsiooni. Kasutajate vastastikune mõju 
võib väljenduda infovahetuses, sotsiaalsete võrgustike tekkimises, erine-
vate materjalide üheskoos loomises ja jagamises. Õpilaste hulgas on erine-
vate sotsiaalse tarkvara vahendite kasutamine väga populaarne. Selles eas 
inimestele on väga oluline gruppi kuulumine ja grupiliikmete omavaheline 
suhtlemine. Sotsiaalne tarkvara aitab seda vajadust rahuldada. Enamasti 
kasutavad õpilased mainitud vahendeid mittehariduslikel eesmärkidel.

Käesoleva peatüki eesmärk on tutvustada, kuidas kasutada õppetöös õpilas-
te hulgas populaarseid Web 2.0 vahendeid. Ühelt poolt vähendab sotsiaalse 
tarkvara kasutamine õppetöös kooli ja õpilase tegutsemisvaldkondade eri-
nevust – õpetaja juurutab tundides samu vahendeid, mida õpilased on har-
junud kasutama oma isiklike igapäevatoimingute tegemisel. Teiselt poolt 
suurendab see õpilase töö efektiivsust koolist vabal ajal – nad näevad, kuidas 
ühte vahendit saab kasutada mitmel eesmärgil. On suur tõenäosus, et nad 
oskavad samu vahendeid rakendada ka oma tulevase töö lihtsustamiseks.

Sotsiaalse tarkvara liigitus11.2. 

Sotsiaalse tarkvara vahendid on:
vestluskeskkonnad /vahetu sõnumside (nt MSN, Skype)
foorumid (nt VIKO ja IVA)
blogid (nt WordPress.com)
wikid (nt MeediaWiki, Zoho wiki, PbWiki.com)
keskkonnad dokumentide loomiseks koostöös (nt Google Docs, Zoho 

documents, Zoho spreadsheets)
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sotsiaalse võrgustiku keskkonnad (nt Orkut, Ning.com, Elgg.net)
jagatud järjehoidjad (nt Delicious.com)
materjalide vahendamise keskkonnad (nt YouTube.com, Flickr.com, 

Slideshare.net)
vookogud (nt Netvibes.com ja Page"akes.com) 

Mainitud vahendid sisaldavad enamasti mitmeid erinevaid funktsioone ja 
on kasutatavad paljudel eesmärkidel. Antud peatükis on sotsiaalset tark-
vara süstematiseeritud lähtuvalt üldistest õpieesmärkidest. Sotsiaalsest 
konstruktivismist tulenevalt tekib teadmine siis, kui õpilane ise konstruee-
rib oma teadmiste maailma. Et õpilase peas tekkiv teadmine oleks kooskõlas 
teda ümbritseva maailmaga, tuleb seda konstrueerida üheskoos, suheldes 
teiste õpilastega.

Infovahetuse ulatust võib mõõta inimeste hulga järgi, kes kommunikatsioo-
nis osalevad:

üks ühele (nt e-mail, MSN)1) 
üks mitmele (nt blog, Flickr, YouTube, Delicious)2) 
mitu mitmele (nt foorum, wiki, Google Docs) 3) 

Koostöö tasemeid võib mõõta informatsiooni edastamisviiside ja hilisema 
muutmise võimaluste järgi:

sõnumite vahetamine (nt e-mail, MSN)1) 
failihaldusel põhinev info jagamine (nt Flickr, YouTube, Delicious, 2) 

Orkut)
info lisamine – kasutajad pääsevad originaalinfole ligi, saavad infot 3) 

lisada märkustena, kuid ei saa seda muuta (nt foorum, blog)
info muutmine – kasutajatel on õigus muuta ka esialgset informat-4) 

siooni (nt wiki)
info muutmine reaalajas – kasutajad saavad samaaegselt infot muuta 5) 

(nt Google Docs)

Konstrueeritud teadmise ulatust võib mõõta loodud materjali iseloomu jär-
gi:

meediaelement (nt pilt, tekst)1) 
dokument (nt illustreeritud tekst)2) 
dokumentide kogum3) 
kogumike kogumik 4) 
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Hinnates sotsiaalse tarkvara erinevate vahendite võimalusi eelpool loetletud 
tasemete lõikes, on saadud järgmine risttabel ja sellel põhinev kolmemõõt-
meline joonis, millest on abi vahendite valimisel oma õpitegevuste tarbeks.

Sotsiaalse 

terkvara tüüp

Näide Infovahetuse 

ulatus

Koostöö tase Sisu ulatus

e-mail Pegasus Mail 1 üks-ühele 1 sõnumite saatmine 1 meediaelement

Vahetu sõnumiside ja 

jututuba

Skype, MSN 1,5 üks-ühele/mitmele 1 sõnumite saatmine 1 meediaelement

Foorum Yahoo Groups 3 mitu-mitmele 3 info lisamine 2 dokument

Blogi WorldPress 2 üks-mitmele 3 info lisamine 2 dokument

Wiki MediaWiki 3 mitu-mitmele 4 info muutmine 4 kogumike kogumik

Realajas koostöökesk-

konnad

Google Docs 3 mitu-mitmele 5 info muutmine 

reaalajas

2 dokument

Sotsiaalsed võrgus-

tikud

Orkut, Facebook, 

MySpace

2 üks-mitmele 2 failihaldus 3 kogumik

Jagatud järjehoidjad del.icio.us 2 üks-mitmele 3 info lisamine 3 kogumik

Sisuvahendajad Flickr, Youtube, 

Slideshare

2 üks-mitmele 2,5 failihaldus 3 kogumik

Sotsiaalse tarkvara võimaluste kaartJoonis 11.1. 
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Sotsiaalse tarkvara funktsioonid ja õpieesmärgid11.3. 

Jooniselt selgub, et sotsiaalset tarkvara saab liigitada 5 suuremasse gruppi:
vahendit väiksemas ulatuses informatsiooni edastamiseks (e-mail ja 

kiirsõnumid)
vahendid võrgustike loomiseks ja neile sisu (enamasti teiste vahendi-

tega loodud) vahendamiseks
vahendid uue tekstipõhise info loomiseks (foorum ja blog)
vahendid olemasoleva info süstematiseerimiseks (jagatud järjehoid-

jad)
vahendid mahukamate materjalide loomiseks (wiki ja veebipõhine 

kontoritarkvara) 

E-maili ja vestluskeskkondade kasutamine ei ole eriti uudne teema ja jääb 
seetõttu antud raamatust välja.

Võrgustikud ja sisu vahendamine11.3.1. 

Sisuvahenduse keskkonnad on näiteks Flickr fotode levitamiseks, YouTube vi-
deote vahendamiseks, SlideShare esitluste jagamiseks. Nende kõige olulisem 
ülesanne on failide muutmine kättesaadavaks suuremale vaatajaskonnale. 
Keskkonna kasutajad võivad moodustada võrgustikke, lähtudes sarnastest 
huvidest või reaalse maailma seostest. Mainitud keskkondades on võimalik 
kirjeldada ka kasutaja isikuandmeid, kuid need ei ole enamasti interaktsioo-
ni aluseks.

Materjalide leidmise lihtsustamiseks kirjeldavad autorid neid kasutaja poolt 
loodud märksõnadega (ingl. k. tag). Märksõnu kasutatakse hiljem materjali-
de süstematiseerimiseks ja otsimiseks. Tulemuseks on tavakasutajate poolt 
ühiselt loodud infostruktuuriga nn folksonoomia.

Võrgustike loomiseks on näiteks sotsiaalse v]rgustiku keskkonnad Orkut, 
Facebook, Rate.ee, My Space, My Face, Xing, Linked In, Ning, Elgg. Nende põhi-
funktsiooniks on inimestevaheliste tööalaste kui ka sõprussidemete loomi-
ne. Lisaks võimaldavad need erinevate meediafailide (fotod, helid, videod) 
avaldamist. Olulisel kohal on kasutaja isikuandmed – nende alusel toimub 
uute sidemete sõlmimine. Sarnaste isikuandmete järgi moodustatakse ko-
gukondi. Märksõnu enamasti ei kasutata.
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Keskkonnad võrgustike loomiseks ja materjalide vahendamiseks sobivad 
hästi rühmatööde läbiviimiseks, koostöö ja juhtimisoskuste arendamiseks.

Tekstipõhise info loomine11.3.2. 

Foorumid ja blogid (veebipäevikud, ajaveebid) on oma ülesehituselt sarna-
sed. Enamasti on tegemist keskkondadega, mis on mõeldud kronoloogilises 
järjekorras tekstilõikude säilitamiseks. Foorumi suurim erinevus blogist on 
see, et blogi on enamasti ühe autori keskne. Teised saavad anda oma panuse 
blogi postitusi kommenteerides. Foorumis on enamasti mitu autorit. 

Teine foorumi eripära on see, et üks originaalpostitus tekitab pikema kom-
mentaaride ahela. Blogi postitused piirduvad enamasti vaid üksikute täien-
dustega. 

Kolmas oluline erinevus on see, et blogi postitusi saab süstematiseerida 
märksõnade ja kategooriate alusel. Foorumites märksõnad enamasti puu-
duvad. Info süstematiseerimise aluseks on põhipostituse nimi. Mõnedes 
foorumites, mida kasutatakse teadmuse loomiseks (nt IVAs) on võimalik 
postitusi teadmustüüpide alusel liigitada (nt probleem, oletus, argument 
jt).

Õpilane võib kasutada blogi oma õpitegevuste re"ekteerimiseks. Foorumid 
on sobilikud grupi arutelude läbiviimiseks. Mõlemad vahendid sobivad õpi-
laste kirjaliku väljendusoskuse arendamiseks.

Jagatud järjehoidjad ja informatsiooni haldamine11.3.3. 

Tegemist on keskkondadega, mis võimaldavad salvestada linke kasutajat 
huvitavatele veebilehtedele (nt. Delicious.com). Erinevalt internetilehitseja 
järjehoidjatest on jagatud järjehoidjad salvestatud kasutajaga seotud veebi-
lehele. Selliseid järjehoidjaid on võimalik kätte saada erinevatest arvutitest. 
Olulisem on see, et järjehoidjaid on võimalik ka teiste kasutajatega jagada. 
Ühelt poolt saab teistele levitada huvitavaid materjale, teiselt poolt saab 
tutvuda teiste poolt leitud veebilehtedega – vaadata, mida sarnaste huvide-
ga inimesed on Internetist leidnud. Lisaks saab luua kasutajate võrgustikke 
ja lisada märksõnu järjehoidjate süstematiseerimiseks.
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Jagatud järjehoidjad sobivad hästi näiteks õpetajalt õpilastele õppematerja-
lide vahendamiseks või õpilastele mahukama projektiga seotud materjalide 
kogumiseks ja süstematiseerimiseks. 

Mahukama materjali ühisloomine11.3.4. 

Wikid (nt. PbWiki, Wikispaces) ja veebipõhised dokumendi koostamise kesk-
konnad (nt Google Docs, Zoho) sobivad mahukamate materjalide ühiseks 
loomiseks, mida parema ülevaate saamiseks soovitakse struktureerida ja 
illustreerida. Wiki on ideaalne keskkond mahukama dokumendikogumiku 
loomiseks koostöös. Seepärast sobib see materjalide loomiseks pikemaaja-
liste projektide käigus.

Veebipõhine kontoritarkvara sobib paremini lühemate dokumentide loomi-
seks. Seda saavad  redigeerida mitu kasutajat samaaegselt. Seepärast sobi-
vad need materjalide loomiseks lühemate tegevuste käigus.

Järgnevalt kirjeldatakse sotsiaalse tarkvara kasutamise näiteid konkreetse-
te pedagoogiliste eksperimentide varal.

Loomingulisuse ja eneseväljendamisoskuse 11.4. 
arendamine meediaõppe kursuse näitel

Autor Priit Tammets

Meediaprojekt11.4.1.  Lilleküla Gümnaasiumis

2007. aasta sügisel alustas Tallinna Lilleküla Gümnaasium projektiga, mil-
le eesmärgiks on luua gümnaasiumiealistele noortele alus tänapäevaste 
meedialoomise vahendite paremini tundma õppimiseks ja kasutamiseks. 
Valikainega, mille nimeks sai meediaõpetus, alustati pilootkursusena 10. 
klassi õpilastega. Kursus on jagatud neljaks eri suunaks: kirjutav meedia, 
fotograa#a, #lm ning küljendus-kujundus. Kuna tähtis oli esimesel aastal 
jõuda juba mingi reaalse väljundini, siis selleks valiti olemaolev kooli ajaleht, 
mis vajas uuenduskuuri ning samas sobis ka hästi demonstreerimiseks väl-
jaspool kooli. Kuna koolileht Zoom on meedium, milles #lmi eriala valinud 
õpilased eriti rakendust ei leia, keskenduvad viimased rohkem väiksematele 
projektidele, mida saab realiseerida pisemates rühmades ning mis ei nõua 
väga ranget ajakava. Ligikaudu 60 10. klassi õpilast jagunes võrdselt nelja 
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eelpool mainitud rühma, millede juhendajateks on Postimehe ajakirjanik 
Epp-Mare Kukemelk (kirjutav meedia) ning Priit Tammets (foto, küljenda-
mine ning #lm). Kuna aine ise on valikaine, siis õppetöö toimub reeglina 
pärastlõunasel ajal ning kontaktpäevi on üsna harva (1 tund igal nädalal või 
paaristund iga kahe nädala tagant).

Siinses peatükis keskendume eelkõige küljendamise õpilastele, kellel on 
intensiivsem kokkupuude GoogleDocs kontoritarkvaraga, foto erialal õpi-
lastele, kes oma tegemiste juures kasutavad Flickri või kodumaise fotoaida 
Nagi teenuseid ning #lmi eriala valinutele, kelle tööriistade hulka kuulub 
#lmiait YouTube.

Ühine tekstitöötlus ja tabelarvestus GoogleDocs abil11.4.2. 

Klass, kus toimub tund, on pisike, nn meediaklass, milles ei viida läbi muid 
tunde peale praktilise meedia. Klassis puudub traditsiooniline tahvel, seda 
asendab liikuv projektor. Õpilased ei istu mitte statsionaarsete töölaudade 
taga, vaid kasutavad kaasaskantavaid sülearvuteid. Siiski on kõikidel olemas 
oma „ruum” kooli veebiserveris ning nad ei pea seotud olema ühe arvutiga. 
Iga tunni alguses saavad õpilased vabalt valida, millise arvuti nad endale 
konkreetseks tunniks võtavad.

2006. aasta sügisel tõi eelkõige otsingumootorina tuntud tarkvara gigant 
Google laiemale üldsusele välja proovimiseks veebipõhise kontoritarkvara pa-
keti Google Docs. Kui seniajani olid kõik Interneti kasutajad tabelarvutusi 
ning esitlusi teinud arvutisse paigaldatud programmidega, siis nüüdsest võis 
lihtsamat tekstitöötlust, tabelarvutust ning esitlusi kokku seada samas veebi-
lehitseja aknas, milles loeme ka päevalehti ja foorumikirju. Paraku on üks 
suurematest tõrgetest, miks inimesed ei soovi uut veebilahendust proovida, 
järjekordse kasutajanime ja parooli genereerimine ning selle meeldejätmine. 
Esimestel tundidel liikusin ma palju õpilaste juures ning veendusin, et pea 
kõik nad kasutavad suhtluskeskkonda Orkut, mis samuti kuulub Google`i 
alla. Ühendatud kasutajanimed aga töötavad üle mitme erineva keskkonna 
ning seepärast ei pidanud õpilased ennast kuskile uuesti registreerima, vaid 
said kasutada samu kasutajatunnuseid ning salasõnu, millega sisenetakse 
Orkutisse või Gmaili keskkonda.

Google Docs paketist kõige aktiivsemalt olen kasutanud esitlustarkvara Pre-
sentations. Kes on kasutanud Microsoft O(ce PowerPointi, tunnevad en-
nast ka nimetatud veebipõhises lahenduses mugavalt: põhifunktsioonid on 
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samad, avanedes samade menüüde alt ning üldine kasutajaliides on samuti 
küllaltki sarnane. Teisalt jälle on juures nii mõnigi lahendus, mille kaasami-
ne õppetöösse on andnud põnevaid tulemusi.

Õpilaste kaasamine esitlusse Presentation tarkvaragaJoonis 11.2. 

Presentations`iga esitluse valmis teinud, kasutasin ma alati võimalust sel-
le ülesriputamiseks veebi, et õpilased saaksid enne tunni algust teemaga 
tutvuda. Avaldamiseks on kaks võimalust: kas esitluse postitamine tunni 
ajaveebi (kus seda kuvatakse postituse sees) või läbi unikaalse veebiviite. 
Esimese variandi eeliseks on esitluse nähtavus ning kättesaadavus. Teisel 
puhul on avatud aknas aga õpilastel võimalus interaktiivselt esitluse ette-
kandmise juures osaleda. Link, mille Google juhuslikult genereerib pärast 
dokumendi avalikustamist, avaneb uues veebilehitseja aknas ning sellele 
lisatakse üks lisamoodul - jututuba. Lingi olen eelnevalt jaganud õpilastele 
välja ajaveebi kaudu ning sellel klõpsates on nad hetkega samas keskkonnas, 
kus toimub õpetaja esitlus. Enne veel olen võtnud õiguse ning end esitluse 
eestvedajaks määranud (et slaidid jookseksid planeeritud järjekorras). Kohe 
on õpilased ka nähtavad paremal küljel asuvas jututoas ning õpetajal on ni-
meliselt ülevaade, kes parasjagu esitlust jälgib.
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Esitluse alguses kirjutasin mõne vestlust alustava lause ning kui esimesed 
aktiivsed olid sellele vastanud, sai juba edasi mindud ning kõik töötas täp-
selt nii, nagu lootsin:

õpilaste pilk oli suunatud õpetaja slaididele;
õpilased ei tüdinenud ära tuimast esitlusest, sest paralleelselt toimus 

neil omavaheline vestlus, seejuures mitte väga tunnivälisel teemal.

Teised võimalused, kuidas Google Docsi tunni läbiviimisel kasutada, on 
järgnevad:

kui õppejõud ei saa mingil põhjusel kooli tulla, kuid omab ligipääsu 
arvutile, saab ta õpilastega kohtuda esitluse juures, nendega vahetult 
suhelda;

õpilase puudumise korral saab õpilane tunnis kaasa lüüa samal viisil, 
kasvõi kodust.

Fotomaterjali kasutamine Flickr abil11.4.3. 

Tuntuim fotopank ja varamu saab sellel aastal juba 4-aastaseks. Veeb 2.0 
ajastul on see märk elujõulisest ning tugevast tootest, mis on leidnud tee 
tarbijate südametesse ning täidab seejuures nende soove üsnagi hästi ja osa-
valt.

Yahoo! omaduses olev Flickr pakub kasutajatele kõigepealt fotode ladusta-
mist ja hoidmist (tasuta konto omanikel piiramatu arv fotosid, kuid võima-
lus kasutada kolme kausta. Tasulise konto puhul ka piiramatu arv kaustu). 
Eestis mitu aastat tagasi olnud populaarne Album.ee fotopank lubab ka 
sarnaselt Flickr`iga üles laadida, hallata ja hoida oma fotosid ning ka teiste 
kasutajate fotosid otsida või sirvida. Palju huvitavamaid võimalusi pakub 
lisaks aga hoopiski Flickr`i nn sotsiaalne pool.

Fotosid laetakse veebi selleks, et keegi neid vaataks, hindaks, kommentee-
riks või arvustaks. Tunnis tehtud ning hiljem Flickr`isse üles riputatud fotod 
on võimalik väga lihtsalt panna aine, klassi või kooli kodulehele teistele vaa-
tamiseks. Sealt on nad ligipääsetavad juba laiemale ringkonnale, sõpradele 
ja ka vanematele. Fotod on võimalik koondada ühte kausta (ühe kasutaja 
puhul) või liita need gruppidesse ja märgistada ühtse märksõna abil (mitme 
kasutaja puhul). Sedasi on näiteks kooliaktuse pilte kokku koguda lihtsam 
kui neid ükshaaval õpilaste käest küsimas käia. Ligipääsu fotodele saab sa-
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muti piirata ning määrata nende vaatamise õigused näiteks vaid sõbralistis 
olevatele kasutajatele.

Õppeprotsessis saab Flickr`it kasutada mitmel eri viisil. Üks tähelepanu-
väärne vahend on “note” ehk foto külge kleebitav märge, mille kasutamist 
visualiseerib ka järgnev pilt.

Märkmete kasutamine foto kirjeldamiseksJoonis 11.3. 

Märkme lisamiseks on foto ülaservas pisike nupp “Add Note”, millele klõp-
sates avaneb läbipaistev valgete servadega ruut. Sinna saab kasutaja lisada 
tekstilisi märkmeid. Ruudu suurus on muudetav, piisab vaid hiirega selle 
lohistamisest õigesse kohta ning äärtest parajaks “venitamisest”. Märkmeid 
saab fotodele lisada piiramatult ning kui kasutaja on lubanud, siis saavad 
seda teha ka tema sõbrad või hoopis võõrad inimesed. Sedasi fotosid kir-
jeldades saab planeerida näiteks klassiekskursioone, teha õpilastega tunni-
kontrolle (iga õpilane laeb üles õpetaja poolt esitatud foto ning kirjeldab 
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pildil olevaid objekte – taime osasid, sõjatandris osalevate sõdurite mund-
reid, võõrkeelseid omadussõnu vms). Seejärel ei pea töid eraldi õpetajale 
hindamiseks saatma, need on nähtavad klassi Flickr`i grupis. Flickr`i grupid 
moodustatakse kasutajate poolt, keda saab lahterdada mõne ühise nimetaja 
alla, nt 10. klass, koerad, ajaloohuvilised. Igale loodud grupile moodusta-
takse automaatselt grupi lehekülg, milles grupi ühine fotoalbum (koosneb 
kasutajate fotodest, mis nad ise on sinna lisanud) ja foorum suhtlemiseks. 
Grupp võib olla nii avalik kui ka suletud, kuhu saavad sisse vaid kutsete-
ga liikmed. Foorumisse saab püstitada erinevaid teemasid näiteks tundide, 
kontrolltööde tagasiside või koolivaheaja kohta. Aktiivne suhtlemine üks-
kõik millises veebipõhises keskkonnas loob kasutajates tunde, et nad on osa 
millestki toimivast ning nende endi panus on kellegi jaoks oluline. Seepärast 
peab lisaks tunnis räägitule hoidma õpilastega sidet ka tunnivälisel ajal, mil 
aeg on küll õpilaste endi päralt, kuid huvitav tegevus koolis toob nad tagasi 
aine juurde ka veebipõhiselt.

Õppetöös saab Flickr`it kasutada unikaalse pildiotsinguna, sest miljonid 
kasutajate poolt tehtud fotod on väga heaks illustratiivseks materjaliks 
ükskõik millise aine juurde. Erinevaid fotosid saab leida läbi märksõnade, 
gruppide, kasutajate, sisestusaja ja paljude muude omaduste järgi. Üldjuhul 
määravad kasutajad märksõnad oma piltidele ise, kuid sarnaselt märkmetele 
saab anda õiguse ka võõrastel oma pildile neid lisada. Sedasi tekkiv kooslus 
toob kasutaja pildi erinevates otsingutes paremini esile ja aitab kaasa selle 
leidmisele. Flickr`is leitud fotodel on kaasas alati ka litsents, mis määrab, 
millistel tingimustel üht või teist fotod kasutada võib. Litsentsi leiab foto-
ga kaasasolevast kirjeldusest ning erinevatest litsentsidest saab lugeda siit: 
http://www."ickr.com/creativecommons

Sellised on mõned viisid, kuidas Flickr`it koolis edukalt kasutada saaks. Ni-
metamata jäi fotode sidumine kaardiga ja geograa#lise asukohaga, mis toi-
mib samuti väga lihtsalt nii veebipõhiselt kui ka pea iga mobiiliga, millel on 
olemas kaamera. Lähemalt saab sellest lugeda aadressil http://www."ickr.
com/tools/mobile/

NB! Kui Flickr`i kasutajaks registreerida ja esimesed pildid üles laadida, siis 
ei maksa kohe ehmuda, kui need avalikult otsingusse ei ilmu – Flickr nimelt 
vaatab kõik uued kasutajad üle ja otsustab, kas need on ikka ohutud ja et 
nende taga oleksid päris inimesed. Selleks võib aega kuluda kuni paar päe-
va.
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YouTube11.4.4. 

Kuulus “Interneti televisioon”, nagu YouTube’i mõnikord kutsutakse, on 
leidnud väga suure kasutajaskonna veidi rohkema kui 3 aastaga ning huvi 
vaibumise märke ei paista veel kusagilt. Otsingumootori Google omaduses 
olev videoportaal hoiab 2008. aasta märtsi seisuga enda serverites ligi 76 
miljonit lühivideot, millele kõigile on olemas kuskil ka vaatajaskond ning 
huvilised. Nii suur hulk videoid ei ole loomulikult üles laetud vaid ajaveet-
mise eesmärgil. Peale muusika-, kodu-, ja naljavideote on portaalist leitavad 
ka miljonid kaadrid õpetlikest ning isegi hariduslikest üllitistest. Väga po-
pulaarsed on kõiksugu how to ehk videoõpetused arvuti programmide käsitse-
mise kohta, spetsii#lised ülevaated tehniliste võtete kohta autoremondiks 
või kodu kohendamiseks. See näitab, et inimesed vajavad peale tekstiliste 
juhendite ka reaalseid probleemilahendusi, mida võiks lihtsalt ja kergelt ise 
järgi proovida.

Kasulikke materjale on videopangast leidnud omale juba paljud õpetajad 
kasvõi unikaalse näidismaterjali kogumi näol. Rääkides ajalootunnis Teisest 
maailmasõjast, saab kohe YouTube’s näidata hulganisti videolõike nii lahin-
gutest kui tolleaegsest elust. Seejuures ei ole vähem tähtis aspekt, et kuna 
materjalid on kõik avalikus veebiserveris, ei pea õpetaja enam ise leidma 
tehnilisi ja tarkvaralisi vahendeid videote üleslaadimiseks, vaid piisab viita-
misest ning ka tunnist puuduvad õpilased saavad teemast lihtsalt ülevaate.

Kuid teiste ülesriputatud videod on ikkagi kellegi teise omad ning tõenäoli-
selt ei vasta ka kõige parem näide tunni täpsele vajadusele. YouTube’i video 
lisamiseks on kaks võimalust: kas kasutada eelnevalt #lmitud videolõiku, 
mille õpilased on arvutis kokku monteerinud või lindistada videolõik otse 
YouTube`i keskkonda. Esimene variant on hea juhuks, kui koolis on olemas 
videokaamera ning õpilased, kes oskavad seda käsitseda ja videomaterjali 
töödelda. Nii jõuaksid kooli kodulehele näiteks intervjuud kooli külalistega 
või päevasündmustest. Videote linkimine YouTube’ist on sama lihtne kui 
näiteks Flickr`ist ning ei nõua mingeid kooditundmise oskusi.

Videolõigu lindistamiseks otse YouTube’i on lisaks heale Interneti ühen-
dusele tarvis veel veebikaamerat. Kaamera, mis on ühendatud arvuti kül-
ge (paljudel uuematel sülearvutitel on veebikaamera paigutatud ekraani 
ülaserva), pakub võimalust õpilasel näiteks sisse lugeda oma esitlus tunni 
jaoks, kus ta ise mingil põhjusel osaleda ei saa. 10-minutiline maksimum-
pikkus ühele videolõigule on tegelikult enam kui küllalt. Kui aga koolis on 
olemas mõni lihtne juhtme otsas kasutatav veebikaamera ning sülearvuti, 



Sotsiaalse tarkvara võimalused õpiprotsessis       193

saab pildi kiiresti Internetti. Nii saab salvestada näiteks kodunduse tunnis 
keerulisemaid koogiretsepte ning tööõpetuses puutöös kasutatavad võtted, 
mille juhendid paberil võivad teinekord olla küllaltki keerulised ja raskesti 
järgitavad.

Peale videote üleslaadimise ja jagamise on YouTube’is olemas ka näidisma-
terjalid video #lmimise tehnoloogiatest ja võtetest, millega saab tutvuda 
lehel youtube.com/video_toolbox. Seal olevad materjalid on asendamatud, 
kui koolis puudub õpetaja, kes õpilastele #lmimise põhitõdesid tutvustab 
ning neid kohe ka praktikas rakendab. Näidetena saab nimetada selliseid ka-
tegooriaid nagu kaamera käsitsemine, valgustus, heli, videotöötlus arvutis 
ning ka veebikaamera kasutamine erinevatel eesmärkidel.

Näitlikud õppematerjalid YouTube keskkonnas.Joonis 11.4. 

Selliselt võiks video ja #lmimine olla osa ükskõik millisest ainetunnist ning 
samas ei peaks see olema koondatud vaid arvutiklassi, kus sellega tegelevad 
käputäis huvilisi.
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Info süstematiseerimise oskuse arendamine jagatud 11.4.5. 
järjehoidjate ja märksõnapilvede näitel (delicious.com)

Jagatud järjehoidjate keskkonda Delicious kasutati õppeaine materjalide 
süstematiseerimiseks terve pooleaastase kursuse vältel. Kõik tunnid toi-
musid arvutiklassis (see oli vajalik mitte ainult töövahendi arvutikesksuse 
tõttu, vaid tundides kasutati ka teisi IKT vahendeid). Iga tunni eel avaldas 
õpetaja tunnijagu materjale Internetis (lihtsa võimaluse selleks pakub Le-
Mill). Õpetaja avas delicious keskkonnas oma kasutajakonto ja avaldas jär-
jehoidjad tunni materjalidele. Esimese tunni alguses registreerusid õpilased 
sama keskkonna kasutajaks. Õpetaja teatas neile oma kasutajanime ja nad 
liitusid õpetaja võrgustikuga. Seejärel moodustasid nad omaalgatuslikult 
õpilastevahelisi võrgustikke. Võrgustiku vahendusel oli neil otsene juurde-
pääs õpetaja järjehoidjatele. Nende ülesanne oli tunni käigus avada mater-
jal, tutvuda õpetaja abil või iseseisvalt selle sisuga ja sooritada ettenähtud 
tegevused. Materjali käsitlemise lõpus läksid nad tagasi delicious keskkon-
da ja kopeerisid materjalile viitava järjehoidja oma kasutajakontoga seotud 
lehele. Järjehoidja salvestamise ja kopeerimise käigus saab seda kirjeldada 
märksõnadega (ingl. k. tag). Iga õpilane pidi mõtlema iseseisvalt märksõnu, 
mis tema arvates kõige paremini antud materjali sisu kirjeldaksid. Õpetaja 
pakkus ka ise märksõnu, kuid minimaalselt.

Tunnist tundi materjalide sisu märksõnadega kirjeldades tekkis lõpuks iga 
õpilase jaoks personaalne märksõnade pilv (ingl. k. tagcloud). Eesmärk oli te-
kitada iga õpilase jaoks personaalne mõistete kogumik, mis aitaks tal hiljem 
aine sisu meelde tuletada ja materjale hallata. Milliseid järjehoidjaid oma 
lehele luua, kuidas materjale järjehoidjate abil järjestada ja kui põhjalikult 
neid märksõnadega kirjeldada, oli õpilaste otsustada. Motiveerimaks õpila-
si koostama põhjalikke järjehoidjate kogusid ja märksõnade pilvi, lubati neil 
Delicious keskkonda kasutada kursuse lõpus toimuva eksami ajal elektroo-
nilise abivahendina.

Sama keskkond oli kasulik ka õpetajale õpiprotsesside jälgimiseks. Delicious`i 
vahendusel on võimalik jälgida, mitu inimest samale materjalile on järje-
hoidja lisanud, mis on nende inimeste kasutajanimed, milliseid märksõnu 
nad on kasutanud, milline on materjali ühine märksõnapilv ja milline on 
õpilase märksõnapilv. Kogutud informatsioon oli järgmiste tundide korri-
geerivate tegevuste aluseks.

Järjehoidja Delicious osutus ideaalseks avatud ja personaliseeritud õpihal-
duskeskkonnaks. Selle suureks eeliseks on kasutamise lihtsus ja töökind-
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lus. Delicious keskkonnas ei ole palju funktsioone, kuid need on piisavad ja 
töötavad tõrgeteta. Kohati oli selle kasutamislihtsus ka puuduseks. Eksa-
miks kordamise eel hakkasid õpilased kopeerima puuduvaid järjehoidjaid. 
Kui tunni ajal järjehoidjat kopeerides pidid õpilased ise pakkuma märksõnu 
nende kirjeldamiseks, siis eksamieelse kordamise käigus kopeeriti järjehoid-
jad tihti koos olemasolevate (eelnevalt teiste õpilaste poolt tunnis loodud) 
märksõnadega materjali sisusse süvenemata.

Õpilase andmed del.icio.us keskkonnasJoonis 11.5. 

Joonisel 11.5 on Delicious keskkonda sisse logitud õpetaja nimega mar-
tinzillaotz. Selles on avatud õpetaja võrgustikku kuuluva õpilase Eeva16 
vaade. Vasakul pool on näha õpilase järjehoidjad. Iga järjehoidja all on kirjas 
sellega seotud kommentaarid, märksõnad ja samale materjalile järjehoidja 
loonud õpilaste arv. Paremal pool on näha õpilase märksõnade pilv. Tume-
dama kirjaga on tähistatud märksõnad, mida on sagedamini kasutatud.

Selgus ka, et umbes kolmandikule õpilastest ei sobi materjalide kirjeldami-
ne üksikute märksõnadega. Nad pooldavad pikemate selgituslausetega kir-
jeldusi. Sellistel puhkudel võib kasutada järjehoidja salvestamisel märkuste 
ala. Märkustesse salvestatud teksti saab otsida #nd käsu abil.
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Re"eksiooni arendamine blogi näitel11.4.6. 

Blogi (nt. Wordpress.com, Blogger.com) on lihtsalt loodav ja kergesti uuen-
datav veebileht, kus autor avaldab erinevat tüüpi sisu – tekst, audio- ja 
videofailid, fotod, esitlused jms. Blogi kasutamise eelduseks on Interneti 
ühenduse olemasolu ja elementaarsed teadmised Interneti kasutamisest. 
Tavalisest veebilehest eristab blogi see, et sisu ei ole ainult staatiline ma-
terjal, vaid sisaldab ajalises järjekorras re"ektsioone ja vestlusi, mida uuen-
datakse mitmeid kordi. Blogi sissekanded panevad tihtipeale lugejaid kaasa 
mõtlema, küsima, kritiseerima, vastama ja kommentaaride näol asutakse 
autoriga vestlusesse. Sageli kujuneb blogist koostöökeskkond, kus lugejad 
saavad osa kirjutamisest ja õppimisprotsessist ehk blogi on vahend, mis toe-
tab interaktsiooni lugeja ja kirjutaja vahel.

Blogi kasutamisel õppetöös on mitmeid variante: 
kooli veebileht, kus uudised on sisestatud blogi sissekannetena, 
õpilaste tööde esitlemise ja arhiveerimise koht, 
e-portfoolio või koostöökeskkond, 
ainepõhine blogi, kuhu õpetaja kogub kokku tunnimaterjalid ja ko-

dused ülesanded jne

Ühe võimalusena võiks lasta igal õpilasel luua oma blogi selleks, et nad saak-
sid esitada koduseid või tunnis iseseisvalt sooritatud töid. Sel juhul ei kaota 
õpilased kunagi töid ära ega unusta neid koju. Kodune töö on kas olemas 
või ei ole olemas ja õpetajal on tunduvalt kergem omada ülevaadet. Teiseks 
areneb õpilase re"ektsioon. Varasemad kodused tööd ja tunniharjutused on 
kõik arhiveeritult blogis olemas, mis annab õpilasele võimaluse tehtud töö-
dele tagasi vaadata ja näha oma arengut. Seda enam, kui õpetaja on õpilaste 
töödele tagasisidet jaganud. Koosõppimise seisukohalt on blogil väga suu-
red võimalused. Blogi annab võimaluse õppida teineteiselt või teistelt pro-
fessionaalidelt digitaalses keskkonnas, olles füüsiliselt teineteisest kaugel.

Miks siiski peaks blogi kasutama õppetöös? Sest blogi on konstruktivistlik 
töövahend õppimise läbiviimisel. Potentsiaalse lugejaskonna olemasolu on 
oluline blogi aspekt, kuna enam ei jää õpilaste kirjatükid klassiruumi, vaid 
need moodustavad osa informatsioonist, mida Internetist leida. See tõsiasi 
aga muudab õpilaste suhtumist oma kirjutamisesse ja ülesannetesse, kuna 
nad tõdevad, et kirjatükk ei ole vaid tema ja õpetaja vaheline asi. Blogi aren-
dab õpilasi lugema nii enda kui teiste kirjutatud tekste kriitiliselt ja analüü-
sivalt, lisaks annab võimaluse arendada oma kirjutamisoskust. Blogi kasu-
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tades loovad õpilased enda ümber võrgustiku kaasõpilastest, õpetajatest ja 
pereliikmetest, kes jälgivad sissekandeid, arengut ja kommentaare.

Blogi annab võimaluse kaasa rääkida ka neil õpilastel, kes muidu on vaikse-
mad ja ei avalda tunnis arvamust tihti ja valjuhäälselt. Blogi puhul omavad 
kõik õpilased häält vestluses ja kõigil õpilastel on võimalus oma arvamuse 
avaldamiseks.

Kuidas õpilasi blogimise juurde viia, on omaette küsimus. On selge, et alg-
kooli õpilased ei ole võimelised kriitiliselt tekste analüüsima või enda te-
gevust re"ekteerima. Algklassi õpilastega võib alustada sellest, et õpetaja 
kirjutab ise klassisündmusi üles ja laseb õpilastel neid lugeda ja kommen-
teerida. Näiteks lisab õpetaja vastlapäeva fotod ja tegevused blogisse ja 
õpilased kirjutavad kommentaaridesse, kuidas neile vastlapäev meeldis. 
Tasapisi võivad hakata ka lapsed ise proovima tähtpäevade kohta uudiste 
lisamist blogisse. Veel võib proovida lasta õpilastel otsida netist lehekülgi, 
mis neile meeldivad ja kirjutada blogisse, mida nad lehelt teada said või mis 
neile sellel lehel eriti meeldis. Seda on hea kasutada näiteks loodusõpetuse 
tunnis erinevate loomade või taimede õppimise puhul. Kindlasti oleks kasu-
lik, kui õpetaja ja kaasõpilased avaldaksid kommentaaride näol tagasisidet 
ja küsiksid täiendavaid küsimusi, mis annab õpilastele ettekujutuse suhtlus-
protsessist lugeja ja kirjutaja vahel.

Põhikooliõpilastel võib paluda teatud tunni teemal eksperdi tasemel blogi 
sissekandeid teha. Tunniteemad on ära jagatud. Iga õpilane saab ühe teema, 
teeb selle kohta põhjaliku uurimistöö ja lõpptulemus avaldatakse blogis. 
Veelgi tulemuslikum oleks, kui teema jääks läbivaks terveks veerandiks, mil 
õpilane saab täiendada oma teemat, lisada linke, pilte, videofaile. Siin tuleks 
samamoodi kasuks lugejate kaasamine kirjutamiseprotsessi, et anda õpilas-
tele parem ülevaade blogis aset leidva interaktsiooni võimalustest.

Keskkooliõpilased võiksid kasutada blogi juba re"ekteerimise eesmärkidel. 
Tehniliselt võib seda korraldata mitmeti – võib luua klassi blogi, ainepõhise 
blogi, igale õpilasele oma blogi. Kuid nüüd võiksid õpilased kirjutada juba 
rohkem analüüsivamalt võrreldes algklassi ja põhikooli õpilastega. Ühiskon-
naõpetuse tunni raames oma blogi pidamine on väga hea võimalus saada 
õpilased kaasa rääkima ühiskonnale olulistel teemadel. Samamoodi võib 
kirjanduse tunnis loetud raamatute analüüsimine toimuda veebipõhiselt 
või siis esitada ajalootunni raames kirjutatud esseed blogisse. Võimalusi, 
kuidas õpilasi kaasata blogi pidama, on mitmeid, ja varakult alustades on 
keskkooliõpilased juba kogenud blogipidajad, kes suudavad oma õppimisest 
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mõtiskleda, tekste paremini analüüsida, kaasõpilaste kirjutisi kriitiliselt lu-
geda ja oma arvamust avaldada. Lisaks saavad nad blogi näol endale kaasa 
arhiveerituna oma koolitee õpitulemused.

Blogi kasutusJoonis 11.6. 




