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Kursuse korraldusega seotud küsimused, 
probleemid, ettepanekud...



Arvestuse saamise kriteeriumid

Arvestuse saamiseks peab osalema kõikidel ajaveebiseminaridel 
õigeaegselt 

Rühmatööna valminud õpikeskkonna kontseptsioon ning selle tutvustamine 
kontaktpäeval (28.11.2015) 

Kursuse maht 3 EAP s.t. 6...7 tundi iga nädal kursuse jaoks 

Põhiarvestuse aeg 28.11.2015 ja järelarvestus 14.12.2015



Ajaveebiseminaride postitused loetakse 
arvestatuks...

kui kursusel osaleja on julgenud postitada oma töö avalikku keskkonda 
tundmata piinlikkust ja häbi oma töö üle;  

kui postitused sisaldavad analüütilist ja reflekteerivat komponenti;  

kui postitused on vastavuses antud nädala teemaga;  

kui postitused sisaldavad üliõpilase originaalseid ideid; 

kui postitused demonstreerivad lugemismaterjalidest arusaamist; 

kui postitustes sisalduvad viited teadusartiklitele on korrektselt vormistatud 
(soovitavalt APA6 viitamissüsteemi järgi)



Õpilepingud



1:1 arvutikasutus



Digitaalne tehnoloogia  
kui järjekordne tööriist või...?

http://www.flickr.com/photos/rafolio/3333126327/

Kas tehnoloogia on (vaid)  
tööriist, mida inimesed  
kasutavad?

Kas ja kuidas on tehnoloogia  
muutnud meie õppimist ja  
õpetamist?

Kuidas peaks  
tehnoloogiale  
lähenema  
hariduse/ 
õppimise/õpetamise  
kontekstis?

http://www.flickr.com/photos/rafolio/3333126327/


3 tehnoloogia filosoofia vaatenurka



Tehnoloogiline determinism

Tehnoloogia... 

...on nö ühiskonnas juhtiv jõud st muutused tehnoloogias põhjustavad muutusi 
ühiskonnas 

...on suuresti iseseisev muutuste tekitaja või jõud, mis areneb peamiselt omaette 

...muudab meid palju rohkem kui meie tehnoloogiat  

...determineerib suurema osa inimeste tegevustest, tõmmates endaga kaasa 
sotsiaalse arengu 

...kogu ühiskonna arengut vaadeldakse kui tehnoloogia määrata: uued 
tehnoloogiad muudavad ühiskonda igal tasandil 



Instrumentalism

http://8tracks.com/djprof/relativistic-instrumentalism



Guns don’t kill people 
People kill people



Instrumentalism

Tehnoloogiad on vaid vahendid, mida inimesed kasutavad. Neid vaadeldakse kui 
neutraalseid asju, mida kasutatakse inimeste poolt antud eesmärkide saavutamiseks  

Tehnoloogia, mida kasutame, ei mõjuta meie maailmavaadet  

Vahendid ja eesmärgid on üksteisest sõltumatud



Tehnoloogia sotsiaalne kujundamine

Tehnoloogia ei ole autonoomne; ta ei põhjusta muutusi seni kuni talle ei ole antud tähendust

https://www.flickr.com/photos/krockymeshkin/14032625077

Tehnoloogia peegeldab meie väärtuseid ja puuduseid

Me kujundame oma vahendeid/tööriistu ja samas vahendid/tööriistad  
kujundavad meid



Tehnoloogia hariduses

Tehnoloogia kasutamine hariduses kipub kordama praeguseid praktikaid, 
kopeerima olemasolevaid õppimise ja õpetamise mustreid ning mudeleid jättes 
samaks traditsioonilised väärtused, uskumused ja arusaamad. 

!

Henry David Thoreau in 1854: 

 “Our inventions are wont to be pretty toys, which distract our attention from 
serious things. They are but improved means to an unimproved end, an end 
which it was already but too easy to arrive at”



Tehnoloogia kasutamine...

Feenberg (2003):  Kui sa valid tehnoloogia kasutamise, siis sa mitte ei muuda oma 
praegust elu tõhusamaks, vaid sa valid teistsuguse elu (“When you choose to use 
technology you not simply render your existing way of life more efficient, you 
choose a different way of life”) 

Tehnoloogia kannab endaga kaasas teatud väärtuseid, mis esitavad väljakutseid 
ning tekitavad vastuolu traditsiooniliste väärtustega 

Tripathi (2006):  Tehnoloogia “ülekanne” ilma sobiva kultuurilise ülekandeta ei ole 
piisav (“Technology transfer without appropriate cultural transfer is not sufficient”) 

Tehnoloogia mitte ainult ei mõjuta kasutaja käitumist, vaid ka laiemaid sotsiaalseid 
norme ja struktuure



Sissejuhatus kursuse teemadesse

http://www.flickr.com/photos/ransomtech/6165842051/



Õppematerjalid ja e-õpikud

E-õpikute evolutsiooni peamiseks ajendiks on olnud 
majanduslikud põhjused (trükipressist digiteerimise 
ja digitaalse jagamiseni) 

Lähtutud on e-raamatute mudelist

https://www.flickr.com/photos/mammal/3455272493/



Ei võimalda interaktsiooni ja 
manipuleerimist tehnoloogiaga 
ning artefaktidega

Ei kasutata ära 
tehnoloogia 
potentsiaali

Ei toeta erinevaid ekraani 
suuruseid ja formaate

http://www.flickr.com/photos/adactio/6153481666/



Kordame praeguseid 
praktikaid, kopeerime 
olemasolevaid õppimise ja 
õpetamise mustreid, 
mudeleid, stsenaariume jne

http://www.flickr.com/photos/dhillan/3848315549!



http://www.flickr.com/photos/abstractmachine/6732650555/

Butler (2009): e-õpik kui erinevatest materjalidest kokku 
agregeeritud kogum, kus on mitu autorit (kirjastus, õpetaja, 
õppija)

E-õpiku ümbermõtestamine

Davy (2007): õpik lahutada 
osadeks, et neid erinevaid 
osi saaks mitmel erineval 
moel kasutada

https://www.youtube.com/watch?v=6qgrAtguJLI



Õppija 
loodud 

sisu

Õpetaja 
loodud 

sisu

Professionaali 
loodud sisu

E-õpik kui ‘mash-up’ 
lahendus

http://learnmix.tlu.ee/WP/
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Õpik Koolielu
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Õpilane



Õpilase loodud 
artefaktide kogum

probleemi 
püstitus

mõiste-
kaart

mäng

ettekanne

peatükk

Õpilase loodud 
artefaktide kogum

tabel

tekst

tekst

video

joonis

foto

foto

joonis



https://www.flickr.com/photos/scrapstampsew/3301010390/

E-õpik ja  
toiduvalmistamine



https://www.flickr.com/photos/darioalvarez/5543591029/





1. Muutunud õpikäsitus 

2. Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid  

3. Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus  

4. Digipööre elukestvas õppes 

5. Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv

Strateegilised eesmärgid ja meetmed



õppijakesksus

kriitiline ja loov mõtlemine

analüüsioskus

ettevõtlikkus

meeskonnatöö

kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus

ennastjuhtiv õppija

Märksõnad elukestva õppe strateegias



Liigume suunas, kus ... 

… õppijad mitte ainult ei omanda 
teadmiste omandamiseks pädevusi, vaid 
ka teadmisi ja oskusi modifitseerida ja 
kohandada artefakte vastavalt oma 
vajadustele, huvidele ja eesmärkidele 

... õppijad loovad, remiksivad ja 
täiendavad artefakte, et luua uusi; 

... õppijad arendavad pädevusi töötamaks 
ideede ja nende edasiarendamise kallal 

… õppijad rakendavad erinevaid 
tehnoloogilisi lahendusi eesmärkide 
saavutamiseks

https://www.flickr.com/photos/miikas/169444840/



Õppija kui looja

Joonis: http://kplab.evtek.fi:8080/wiki/Wiki.jsp?page=KnowledgeCreationMetaphorOfLearning

3 õpikäsitust (Paavola & Hakkarainen)

õppimine kui 
omandamine 
(teadmised, oskused, 
vilumused)

õppimine kui 
osalemine 
(praktikakogukond)

õppimine kui teadmuse loomine  
(jagatavad digimaterjalid)



Õppija kui looja autorluse tasemed

Joonis: Väljataga, Fiedler, Laanpere (2015)



LePlanner - veebipõhine vahend, mis aitab lihtsas keeles kirjeldada 
innovaatilisi õppestsenaariumeid  

http://leplanner-beta.romil.ee/  

http://leplanner-beta.romil.ee/


Stsenaariumi koostamine

aeg

Õpetaja

Õpilane

võte/
tehnikategevus tulemvahendid õppe-

materjal

https://www.youtube.com/watch?v=Ci_HNGwO5_8

https://www.youtube.com/watch?v=Ci_HNGwO5_8


!

Ümberpööratud klassiruum 
!

https://www.flickr.com/photos/ransomtech/7112676365



Õpilane õpib enne tundi uue teema põhimõisted ja tegevusjuhised 
iseseisvalt või teistega koostöös selgeks, kasutades nii õpetaja 
poolt soovitatud kui endaleitud digiõppevara.  
!
Tunnis kasutatakse aeg uute teadmiste rakendamiseks koostöös 
teistega elulisi probleemsituatsioone lahendades.  
!
Üldjuhul on lahenduse väljundiks uus digitaalne artefakt, mida saab 

veebikeskkonnas teistega jagada.  
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https://www.flickr.com/photos/randylane/7587464390/

Ülesandepõhine õpe



Õpilased lahendavad uut teemat õppides järjest keerulisemaks muutuvaid 
ülesandeid, toetudes seejuures vajadusel nii õpikule kui muule 
digiõppevarale, mida leiavad internetist.  
!
Kui õpetaja poolt etteantud ülesanded on lahendatud, koostavad 
õpilased paaristöös ise lisaks uusi ülesandeid sama teema kohta (nii 
lihtsamaid kui keerulisemaid) ning annavad neid teistele õpilastele 
lahendada. 



http://www.flickr.com/photos/mmreesescott/8381132964/
Projektipõhine õpe



Õpilased moodustavad projektimeeskonna, kus igal liikmel on oma roll ja 
pädevused.  
Koos pannakse paika mitut õppeainet lõimiva arendusprojekti eesmärk, 
väljund ja ajakava ning asutakse neist lähtuvalt tööle, dokumenteerides 
oma tegevust verstapostide kaupa ning esitledes lõpus nii oma 
tööprotsessi kui ka selle väljundeid (üldjuhul digitaalsete artefaktide kujul).



Mängupõhine õpe
https://www.flickr.com/photos/liesen/3469983009/



Õpilased osalevad paaris või meeskonnana etteantud reeglitega mängus 
(nt internetijaht, QR-avastusrada, geopeitus), mille eesmärgiks on uute 
teadmiste leidmine ja rakendamine ülesannete lahendamisel. Punkte 
võivad anda nii lahenduse täpsus kui ka kiirus. Osa ülesannetest on 
üldjuhul õpilaste endi koostatud ja enamik ülesandeid eeldab vastuse 
esitamist digitaalse artefakti kujul (foto, video, esitlus, Twitteri säuts, 
blogipostitus).



Uurimuslik õpe
https://www.flickr.com/photos/63680240@N08/9849593535



Uut teemat õppima asudes püstitavad õpilased paaristöös neid huvitava 
uurimisprobleemi selle teema kohta, sõnastavad hüpoteesi, leiavad 
kokkuvõtteid varasematest uuringutest samal teemal, koguvad andmed, 
töötlevad need ja sõnastavad oma järelduse digitaalse esitluse vormis. 



Edasised plaanid

Kursuse ajakava: 

06.09 kell 10–14: sissejuhatus 

• Sissejuhatus, õpikeskkonna ülesseadmine, enesetutvustus. Virtuaalsed 
õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid (07.09–20.09) 

• Personaalsed õpikeskkonnad (21.09–04.10) 

03.10 kell 10–14: seminar 

• 1:1 arvutikasutus (05.10–18.10) 

• Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardid (19.10–01.11) 

31.10 kell 10–14: seminar 

• Õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõtted (02.11–15.11) 

• Rühmatöö 

28.11 kell 10–14: seminar, rühmatööde esitlused


