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Õpikeskkonna kujundamine 1. 
haridustehnoloogiliste vahenditega
Terje Väljataga, Kai Pata, Ele Priidik

Milleks mulle õpikeskkond?1.1. 

Õpikeskkond mängib olulist rolli nii õppimisel kui ka õpetamisel. Õpikesk-
kond, mis muutub mitmeid kordi õppijate haridustee jooksul (lasteaed, 
põhikool, keskkool, ülikool), peab looma võimalused õppimiseks, eneseväl-
jenduseks ning toetama õppija arengut. Varem võis väita, et õpikeskkonna 
peamiseks loojaks ja kujundajaks on õpetaja. Tema vastutas selle eest, et õp-
pijat ümbritsev keskkond oleks eakohane ja sobivate õpitegevustega. Nüüd 
on õpikeskkonna kujundamisse hakatud üha enam kaasama ka õppijaid. 
Vaid nii saab luua õppijakeskset ning õppija huve arvestavat keskkonda, 
milles on võimalik läbi viia huvipakkuvaid õpitegevusi käepäraste vahendi-
tega. Kuigi õppija roll õpikeskkonna loomisel järjest kasvab, ei tähenda see 
seda, et õpetaja panus õpikeskkonnast täielikult kaob. Pigem võib õppija 
keskkond põimuda õpetaja keskkonna elementidega.

Seoses tehnoloogia arenguga saame rääkida nii füüsilisest, reaalses elus 
funktsioneerivast õpikeskkonnast (nt klassiruum), virtuaalsest õpikesk-
konnast (nt õppija poolt kasutatavad arvutiprogrammid) kui ka hübriidsest 
ehk laiendatud õpikeskkonnast, milles põimitakse tegelikku ja virtuaal-
set reaalsust (nt geokoordinaatide kasutamine oma piltide salvestamisel 
veebikeskkonnas). Olenemata keskkonna omapärast (reaalne, virtuaalne, 
hübriidne) jääb õpikeskkonna peamine roll samaks: motiveerida õppijat, 
pakkuda õpitegevuseks ja loovaks eneseväljenduseks vajalikke võimalusi 
ning toetada püstitatud eesmärkide realiseerimist. Konstruktivistlikes õpi-
keskkondades on oluline, et õpikeskkond võimaldaks luua uusi tähendusi, 
suhelda ja töötada koos teiste õppijatega, jagada informatsiooni, saavutada 
ühtekuuluvustunne, kehtestada koostööks vajalikke reegleid ja võtta omaks 
uusi rolle.

Igal õppijal on seoses õpikeskkonnaga ootused ja lootused. Kõigil meil tekib 
oma ettekujutus, kuidas mingis keskkonnas võiks õppimine toimuda ning 
mil moel õpitegevused läbi viiakse. Õppijate ootused määravad suuresti ära 
selle, kuidas nad oma õpikeskkonda hiljem tajuvad ning seal käituvad. Uuri-
mused on näidanud, et õppijate õpikeskkonna tajumine mõjutab õppimise 
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efektiivsust (Entwistle, 1991). Eduka õppimise aluseks on õppijate ootus-
te ja õpikeskkonna tajumise võimalikult suur ühtivus. Seetõttu on oluline 
kaasata õppijad oma õpikeskkonna loomisse, et kujundada see võimalikult 
sarnaseks õppijate endi ootustele.

Järgnevad peatükid keskenduvad peamiselt virtuaalsete õpikeskkondade 
loomisele ja kujundamisele. Antakse ülevaade suletud (praegused, nö ins-
titutsionaalsed õpikeskkonnad) ja avatud (hajutatud struktuuriga ja perso-
naalsed) õpikeskkondadest.

E-õppekeskkondade põlvkonnavahetus?1.2. 

Spetsiaalselt e-õppe ja -õpetamise läbiviimiseks on loodud veebirakendused 
ehk õpihaldussüsteemid, mis pole ainespetsii#lised, vaid võimaldavad läbi 
viia mitmesugust õppetööd. Tüüpilises õpihaldussüsteemis on õppema-
terjalide ja viidete paigutamise ning järjestamise võimalused, ülesannete 
ja testide koostamise, edastamise ning hindamise võimalused. Õppejõud 
saab õppijaga individuaalselt suhelda, ühiseks õppimiseks on enamjaolt 
kasutusel foorumid. Eesti ülikoolides ja koolides hakati õpihaldussüsteeme 
e-õppes kasutama kümmekond aastat tagasi. 1998. aastal võeti TÜ arvuti-
teaduse instituudis õppetöö ja täienduskoolituse läbiviimiseks kasutusele 
veebipõhine õpikeskkond WebCT1. 2002. aastal loodi Tallinna Pedagoogi-
kaülikooli haridustehnoloogia keskuses esimene versioon konstruktivist-
likust õpihaldussüsteemist IVA2. Need keskkonnad on hetkel Eestis enim 
kasutusel kõrgkoolides e-õppe toega kursuste läbiviimiseks. Koolide jaoks 
valmis 2004. aastal Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuses Tiigri-
hüppe Sihtasutuse toel samalaadne veebipõhine õpikeskkond VIKO3. VIKO 
eesmärk on muuta õppematerjalid, õppetööd puudutav info ja ajakava õpi-
lastele veebis kättesaadavaks. Samuti pakub keskkond suhtlemisvõimalu-
si foorumite näol. VIKO keskkonnaga saavad koolid soovi korral ühineda. 
Laialdaselt kasutatakse Eestis e-kursuste loomiseks ja läbiviimiseks ka va-
bavaralist e-õppe keskkonda Moodle4 (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment). Koolidel on Moodle’t võimalik kasutada Tiigrihüp-
pe Sihtasutuse poolt pakutava HAVIKEse5 teenuste vahendusel.

1 https://webct.e-uni.ee/webct/entryPageIns.dowebct
2 http://www.htk.tlu.ee/iva/
3 http://www.htk.tlu.ee/viko/
4 http://moodle.org/
5 http://havike.eenet.ee/HAVIKE/
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Veel äsja peamisteks e-õppe keskkondadeks olevate õpihaldussüsteemide 
kõrvale on aga juba tulemas uued paindlikud võimalused. Viimasel ajal on 
palju kõneainet tekitanud muutused veebi kasutuses, kus tehnoloogiline re-
volutsioon on asendunud sotsiaalse revolutsiooniga (Downes, 2005). Seni 
peamiselt väikese seltskonna poolt informatsiooni pakkuvale veebile on 
lisandunud teine oluline funktsioon – iga kasutaja saab veebi ise uue in-
formatsiooniga täiendada (Gillmore, 2004). Enam ei keskenduta vanadest 
tuntud allikatest informatsiooni otsimisele, vaid tähelepanu on pööratud 
uute tööriistade leidmisele, et koondada ja kombineerida sisu innovatiivsel 
ja kasulikul viisil (MacManus & Porter, 2005). Olulisemad suunad on per-
sonaalsete kodulehtede asendumine blogidega, mis täidavad isikliku või ka 
rühma päeviku rolli; taksonoomiate asendumine folksonoomiatega; infor-
matsiooni avaldamise võimaluste avardumine läbi interaktiivse osalemise 
ja ühisloome (nt wikides). Kogukondlikult kirjutatav võrguentsüklopeedia 
Wikipedia, blogid ja RSS-tehnoloogia on kujunemas baasiks järgmise põlv-
konna e-õppekeskkondade loomisel.

On ilmne, et veebi arengul on oma mõjud ka e-õppele ja isiklikele õpikesk-
kondadele. Järk-järgult väheneb keskselt hallatud õpihaldussüsteemi-
de kasutus, andes ruumi personaalselt kombineeritavatele ja paindlikele 
keskkondadele, milles saab üheskoos osaleda interaktiivsete kogukondade 
tegevustes, luua nii teadmisi kui ka personaalseid õpivõrgustikke (Parkin, 
2005).

Kui siiani vastutas e-õppes enamasti õppesisu tootmise eest õppeõud, kes 
paigutas õppematerjalid suletud õpikeskkondadesse, siis nüüd iseloomustab 
e-õpet suurem õppijate autonoomsus - neil on enam võimalusi ise luua 
õppeprotsessis kasutatavaid materjale ning neid kaaslastega jagada. 
Tõusnud on kommunikatsiooni roll õppetegevustes. Oma teadmiste 
arutamine kaaslastega loob võimalused ka paremaks enesere"ektsiooniks 
ja personaalseks arenguks. Õppijad on õpitegevustes senisest aktiivsemad, 
neil on suurem vabadus õppida seda, mis neile huvi pakub ja valida 
personaalsemad õpiteed. Seoses koostöös õppimisega tähtsustatakse 
kogukondade ja sotsiaalsete võrgustike loomist õppe-eesmärkidel. Uus 
sotsiaalne veeb pakub igaühele võimalusi avatud õpikeskkonna loomiseks, 
mis ei sõltu kesksest haldamisest. Erinevalt suletud õpihaldussüsteemidest, 
milles õppija roll õpiprotsessi ja õpikeskkonna kujundamisel on minimaalne, 
võimaldab sotsiaalse veebi elementide kasutamine arendada iseseisvalt oma 
õpikeskkonda kujundavaid õppijaid, kes oskavad igas olukorras leida endale 
sobivad õpikeskkonnad ega sõltu kesksetest süsteemidest.
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Suletud keskkonnad1.3. 

Praegu on koolides kasutusel keskkonnad, mis aitavad hallata ja organisee-
rida õpetajate tööd, näiteks internetipõhine õppeinfosüsteem eKool1. Mõned 
koolid on katsetamas ka VIKO-t. Tegemist on „kolmandate“ isikute poolt 
kontrollitavate süsteemidega, mis on loodud eesmärgiga hõlbustada pea-
miselt õpetaja tööd. Selliseid eraldiseisvaid keskkondi iseloomustab mini-
maalne või olematu koostalitusvõime teiste süsteemidega. Nii õpetaja kui 
ka õppija tegevused jäävad antud keskkonna piiresse, kus tihtipeale puudub 
ligipääs ka samas keskkonnas olevate teiste ainetega seotud tegevustele. 
Seega ei ole suletud mitte ainult terve keskkond, vaid tihtipeale ka selle eri-
nevad osad.

Tavaliselt on õppijad ja õpetajad sunnitud kasutama ühte keskselt nende 
koolis kasutusel olevat õpihaldussüsteemi (nt VIKO), olenemata sellest, kas 
konkreetne keskkond sobib nende isiklike harjumuste ja tõekspidamiste-
ga. Õpihaldussüsteemide peamine taotlus on organiseerida õpitegevused ja 
-sisu õppijale arusaadavalt ning lihtsustada õppejõu tööd. Õpihaldussüstee-
mid püüavad õppimist hallata ja organiseerida, integreerides ja süstemati-
seerides õppija eest võimalikult suure osa õpikeskkonnast ja õpitegevustest. 
Kogu õpitegevus, materjalid, testid ja töövahendid, mida kasutatakse, on 
ühes kohas ja õppija ei pea ise oma õpiprotsessi kujundamist juhtima. Õpi-
haldussüsteemi poolt ette antud raamid ja struktuur toetavad õpetaja- ning 
materjalikeskset lähenemist, kus õpetaja dikteerib õppeprotsessi, määrab 
ära ressursid ja tegevused. Keskkonna haldamine toimub läbi „kolmandate“ 
isikute, kes võivad olla tülikaks vahelüliks õpetaja ja keskkonna vahel. Ühe 
õpihaldussüsteemide puudusena nähakse ressursside ja materjalide piiratud 
kättesaadavust pärast kursuse või kooli lõpetamist. Koolist lahkudes puu-
dub nii õppijal kui ka õpetajal ligipääs materjalidele ja varemtehtule. Lisaks 
on sellised keskkonnad kindla struktuuriga ja võimaldavad ainult piiratud 
hulka tegevusi.

Kokkuvõtvalt võib nentida, et õpihaldussüsteemide rakendamine e-õppes 
on palju mõju avaldanud just õppetöö administratiivsetele aspektidele (nt 
õppematerjali ja -tegevuste parem organiseeritus ning kättesaadavus õppi-
jale, hindamise automatiseerimine jne), kuid tunduvalt vähem mõjutanud 
õppijakesksete konstruktivistlike õpetamismeetodite rakendamist.

1 http://www.ekool.ee/




