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Edasised plaanid



Kursuse korraldusega seotud 
küsimused, probleemid, 

ettepanekud...



Rühmatöö

Rühmatööna tuleb 
koostada video 
õpikeskkonnast ning 
tutvustada seda 
viimases seminaris 

Rühmatöö mahuks on 
arvestatud 20 tundi iga 
rühma liikme kohta 

3-4 liikmelised rühmad 

Konkreetsed nõuded 
puuduvad, tähtis on 
loovus

http://www.flickr.com/photos/saralparker/2601424445/



Rühmatöö

Rühmatöö tegemisel jäädvusta protsess ja selle 
organiseerimine: 

Mis vahendeid/teenuseid kasutate grupitöö tegemisel? 
Miks just neid? 

Kuidas toimub suhtlus? Näost-näkku kohtumised, 
tehnoloogia vahendusel? Kui tihti? 

Kas ja kuidas toimub rollide jaotus?

http://www.flickr.com/photos/saralparker/2601424445/

http://www.flickr.com/photos/saralparker/2601424445/


Arvestuse saamise kriteeriumid

Arvestuse saamiseks peab osalema kõikidel 
ajaveebiseminaridel õigeaegselt 

Rühmatööna valminud õpikeskkonna video (max. pikkus 3 
min) ning selle tutvustamine kontaktpäeval (29.11.2014) 

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

Kaks “põhieksami” aega: 29.11.2014 ja 08.12.2014



Ajaveebiseminaride postitused 

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)



Diskussioon

“suurel määral dikteeribki kool ette, milliseid 
keskkondi saavad pedagoogid kasutada 
õppetegevuses ning need ei pruugi üldse antud 
ainesse sobida. See on ka paljude õpetajate 
argumendiks, miks mitte kasutada e-õppekeskkondi”



Diskussioon

“Samas on oluline, et õppija saaks ise valida, endale 
sobiva õpikeskkonna” 



Diskussioon

“Mina kui õppija ja õpetaja eelistan hetkel suletuid 
süsteeme. Kuna seal on materjal kõik ühes kohas ja 
navigeerimine suhteliselt kerge. Avatud süsteemide 
kõige suurem miinus on just nende kasutuspraktika 
puudumine. Väga palju aega läheb uute vahenditega 
tutvumiseks. Samuti on avatud süsteemides oht 
informatsiooni liiasusele”



Diskussioon

“Eelmisel õppeaastal otsustasin teha kontrolltööd 
kasutades Nearpodi, kuigi varem olid need 
paberkandjatel. esmakordselt küsisid õpilased, kas 
nad peavad ka õigesti kirjutama, sest nüüd jäävad 
vastused ju must-valgelt ekraanile”



Diskussioon

“Hea õpikeskkonna tänane märksõna on õpilaste 
kaasamine, ühistöö, kommunikatsioon”. 



Diskussioon

“Hea virtuaalne õpikeskkond peab sisaldama 
õppematerjale, harjutusi, viktoriine, teste. Hea 
õpikeskkond võimaldab samal ajal ka hallata 
õppeprotsessi,  juhendada, anda ja saada 
tagasisidet, esitada kodutöid ja olla kursis ka 
kaaslaste töödega (õppides ka teiste kogemustest ja 
teadmistest, analüüsida enda teadmisi ja oskusi), 
hinnata ja saada hinnatud”



Diskussioon

“Pärast esimest loengutesessiooni oli kerge 
kaose tunne ja „infouputus“  – miks kursuste 
materjalid asuvad kõik nii erinevates 
keskkondades?



Diskussioon

“kas õpikeskkonna loomisel oluline arvestada soo, 
intelligentsuse tasemega?” 















Diskussioon

“Otseselt kui peaksin ainult enda vaatenurgast 
vastama, siis minu jaoks seostub õpikeskkonna 
mõistega midagi personaalset/isiklikku, mitte 
midagi õpihaldussüsteemi sarnast”



Diskussioon

„Kuid peamine küsimus pole muidugi eksam, 
tasemetööd ja kontrollimine, vaid see, kuidas me 
matemaatikat õpetame. Kas seda ei peaks 
tegema kiiremalt, tõhusamalt, tänapäevasemalt?“



Diskussioon

Vahel kasutavad õpetajad õpetamisel ja õpilased 
õppimise eesmärgil tunnis nutiseadmeid. Selline 
õpetamine on küll tänapäevasema tehnoloogia 
kasutamine, kuid kas ka tõhusam. Millega saab 
mõõta tõhusust? Kes tutvustaks õpetajatele 
kaasaegset metoodikat nende samade nutikate 
seadmetega? Kes aitaks õpetajal oma 
mugavustsoonist välja tulla, et ta üldse on nõus 
proovima ja kasutama midagi sellist, kus õpetaja 
ei tunne ennast mugavalt?



Diskussioon

Miks peaks kõike tegema kiirelt? Kas pidev 
kiirustamine laseb süveneda teemasse, luua 
varem omandatud teemadega seoseid? Mida 
teha nende inimestega, kes on oma loomu 
poolest aeglasemad? Vastus on ilmselt selles, et 
igaüks õpib/ omandab materjali omas tempos. 
Aga seda nn tasemetööd teevad kõik ju ühel ja 
samal kuupäeval.



Diskussioon

“Kui me mõtleme stereotüüpsele kooli õpikeskkonnale, 
siis kahe viimase sajandi jooksul pole klassiruumis suurt 
midagi muutunud. Ikka need pingiread, õpetaja on 
teadmiste jagaja ja õpilane passiivne teadmiste 
vastuvõtja, tund toimub 45 minutit kellast-kellani. Kõik 
on nii nagu 18.-19. sajandi industriaalühiskonnas, kus 
rajati suured haridusasutused, mille ülesandeks sai üha 
laiemate noorsoohulkade koolitamine. (Lingren & Suter, 
1985). Ma leian et sisuliselt ei muutu õpikeskkonnas 
midagi, kui me asendame ühe töövahendi teisega 
(raamatu asemel e-raamat, tööplaane ei kirjuta käsitsi, 
vaid teeme seda Wordis)”



Sissejuhatus kursuse teemadesse

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

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


Edasised plaanid

Kursuse ajakava: 

!
I kontaktpäev 06.09. 14.00 – 18.00 

1. teema – Sissejuhatus, Õpikeskkonna ülesseadmine, 
enesetutvustus. Mis on õpikeskkond? (08.09 - 21.09) 

2. teema – Õpihaldussüsteemid & sotsiaalne meedia (22.09 - 05.10) 

!
II kontaktpäev 04.10. 10.00 – 14.00 

3. teema - Personaalsed õpikeskkonnad (06.10 - 19.10) 

4. teema - Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad & standardid 
(20.10 - 02.11) 

!
III kontaktpäev 01.11. kell 10.00 – 14.00 

5. teema - e-portfooliod & pädevused (03.11 - 16.11)  

6. teema - Õpivõrgustikud (17.11 - 30.11) 

!
IV kontaktpäev 29.11. 14.00 - 18.00


