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Tänusõnad
Käesoleva kogumiku koostajad tänavad kõiki selles rutiinivabas projektis 
kaasa löönud autoreid pühendumise ja asjatundliku suhtumise eest. Ole-
me tänulikud Tiigrihüppe Sihtasutusele raamatu sünnile kaasaaitamise eest 
nii julgustamise, nõuannete kui ka rahalise toetuse näol. Ütleme aitäh ka 
DigiTiigri õpetajakoolitusprogrammi koolitajatele, kelle kriitiline tagasiside 
raamatu valmimise varajases faasis aitas meid jalgadega maa peal püsida.

Meil on hea meel, et see raamat on kasvanud kohvilauas kõneks olnud ideest 
millekski, mida saab füüsiliselt käes hoida, riiulisse panna, magistrantide-
le ja teistele huvilistele lugemiseks soovitada. Sedalaadi põhjalikumalt ette 
võetud kirjutisi ei ilmu haridustehnoloogia valdkonnas eestikeelsena kuigi 
sageli - peamisteks põhjusteks on meie uurimisvaldkonna kiire muutumine 
ja akadeemilisele seltskonnale avaldatav surve publitseerida üksnes inglis-
keelsetes teadusajakirjades. Loodame, et käesolev raamat ei jää viimaseks 
sedalaadi ettevõtmiseks ja juba lähitulevikus ilmub uusi kirjatöid, mis toi-
davad tehnoloogiast huvitatud õpetaja otsivat vaimu.

Tallinnas, küünlakuul 2009

Kai Pata, Mart Laanpere
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Sissejuhatus
Käesolev Tiigrihüppe Sihtasutuse toetusel valminud raamat on esimene 
Eesti oma haridustehnoloogia käsiraamat aineõpetajatele. Raamat toob lä-
bilõike haridustehnoloogia uurijate, arendajate ja praktikute poolt valitud 
õpetamismeetoditest koos õpikeskkondade kirjelduste ja näidetega. Selli-
sena võib see huvi pakkuda nii erinevate ainete õpetajatele kui ka koolide 
infojuhtidele või haridustehnoloogidele, aga samuti õpetaja eriala omanda-
vatele üliõpilastele ja kõigile teistele huvilistele, kes soovivad rikastada oma 
õppimist ja õpetamist infotehnoloogiliste vahenditega.

Arvutite kaasabil õpetamise praktika erinevates õppeainetes on Eestis ja 
maailmas viimaste kümnenditega teinud läbi tormilise arengu. Sündinud on 
rida uusi õpetamisstrateegiaid ja välja kujunenud lausa uued õpetamispara-
digmad. Individuaalsest teadmiste treenimise ja enesekontrolli võimalusest 
arvutite abil on jõutud õpiprotsesse toetavate ja visualiseerivate õpisimu-
latsioonide ja situatiivse probleemipõhise õppeni. Programmid ja õpetamis-
praktikad arvutitega ainealaseid teadmisi ja pädevusi kujundada on pide-
vas muutumises. Nii kajastuvad ka selles käsiraamatus õpetamismeetodid, 
millel Eesti haridustehnoloogia maastikus on olnud ajalooliselt väga oluline 
roll. Eesti haridustehnoloogia uurijad on koondunud mitmetesse keskus-
tesse, kus arendatakse uusi programme ning uuritakse nende mõju õppija 
teadmiste ja pädevuste kujunemisele. Pilguheit raamatu autorkonnale an-
nab hea ülevaate, kes on need inimesed, kes suunavad ja kujundavad ülikoo-
lides koolidele mõeldud õpiprogrammide ja -meetodite loomist ja uurimist. 
Enamik neist autoritest tegutsevad uurijatöö kõrvalt ka õpetajatööga kooli-
des ning õpetajate koolitamisega ülikoolis.

Peatükis “Rollimängud ja simulatsioonid” tutvustab Eesti haridustehnoloo-
gia üks alusepanijatest, Anne Villems Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Insti-
tuudist, aktiivõpet läbi rollimängude ja simulatsioonide. Matemaatikas ha-
kati arvuteid Eestis õpiprotsessis rakendama juba mitu kümnendit tagasi, 
seetõttu on võimalusi rohkesti. Eno Tõnisson tutvustab peatükis “Mate-
maatika IKT abil”, millised on hetkel koolides kasutusel olevad põnevamad 
programmid, arutleb mis on ‘mõistlik’ tehnoloogia kasutamine ainetunnis 
ning pakub juhiseid, kuidas matemaatikaprogramme võiksid oma ainetun-
dides andmete uurimiseks kasutada ka teised aineõpetajad. Tartu Ülikooli 
Loodusteadusliku hariduse keskuses on Tiigrihüppe Sihtasutuse toel prof. 
Tago Sarapuu töörühmas valminud suur hulk õpitarkvara ning õpetami-
sideid, mida toetavad ka teadusuuringud. Peatükid “Uurimuslik õpe IKT 
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abil” ja “Veebipõhised mudelid loodusteaduste õppimisel” toovad mitmeid 
näiteid, kuidas teadlaste, õpetajate ja õpetajaks õppivate üliõpilaste koos-
töös on loodud ja katsetatud loodusteaduslikke aineid toetavat õppimist.

Lisandumas on uued programmid ja teenused ning sotsiaalsed praktikad 
elukestva õppimise harjumuste toetamiseks oma personaalsete õpikeskkon-
dadega. Neist annavad ülevaate Mart Laanpere juhitud töörühma uurijad 
Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskusest peatükkides “Õpikeskkon-
na kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega” ja “Sotsiaalse tarkva-
ra kasutamise võimalused õpiprotsessis”. Õppiva õpetaja professionaalse 
arengu toetuseks on selles töörühmas loodud portfoolio tarkvara, mille 
kasutamist praktikakogukondades tutvustab peatükk “Õpetajate kogukon-
nad ja portfooliod”. Õpetajate kogukondlik tegevus võib kaasa aidata uute 
õpetamismeetodite ja -materjalide loomisele. Seetõttu on oluline olla kursis 
ka digitaalsete õppematerjalide loomise, jagamise ja kasutamise praktikate 
ja normidega. Peatükis “Digitaalsed õppematerjalid” tutvustatakse õppema-
terjalide aitu, käepäraseid õppematerjalide loomise vahendeid ja autoriõi-
guste reegleid õpetajate ning õppijate loodud materjalidele.

Kõige enam on arvutid õpitegevust muutnud konstruktivistliku õppimise 
ja rühmatöö toetamise ning re"ektsioonivõimaluste loomise osas. Peatükis 
“Mõistekaardid IKT abil” tutvustab prof. Priit Reiska Tallinna Ülikooli Mate-
maatika ja Loodusteaduste Instituudist mõistekaartide loomise ja hindami-
se põhimõtteid ning õpiprogramme. Uuringud on näidanud, et ühisõppe ja 
projektõppe tegevusi tehakse koolides hetkel vähe, ehkki just need on üheks 
viisiks kuidas õpetada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid läbiva tee-
mana aineõppes. Peatükis “Koostöös õppimise võimalused arvutitega: uuriv 
õppimine ja ühisprojekt” pakuvad Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia kes-
kuse uurijad Kai Pata ja Martin Sillaots võimalusi arendada läbi projektide 
ja uuriva probleemi lahendamise ning otsuste tegemise just neid pädevusi, 
mida hilisemas õpi- ja tööelus vajatakse.

Kaasaegsetest ja tulevikutehnoloogiatest keeleõppes kirjutavad Pille Eslon 
Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudist ja õpetaja Anneli Kesk-
saar. Õppijakeele korpuse praktilist koolis rakendamist tutvustav peatükk 
“Keeleõpe arvuti abil” loob ettekujutuse valdkonnast, mis muudab lähitule-
vikus kogu keeleõppe olemust õppijakesksemaks.

Kõiki õpetamisviise ja vahendeid käesoleva raamatu maht kajastada ei või-
maldanud. Suurim roll õpetamismetoodikate loomisel, katsetamisel ja õp-
pijakohaseks muutmisel on kahtlemata olnud Eesti õpetajatel. Käesolevas 
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raamatus on rida peatükke, milles näited pärinevad aktiivsetelt tegevõpe-
tajatelt. Üheks põnevaks peatükiks on “Loovusülesanded IKT vahendusel”, 
milles õpetajad Helle Saue ja Lea Mändmets pakuvad välja võimalusi ja too-
vad rohkelt illustratsioone, kuidas õpilasi virgutada, anda neile elamusüles-
andeid ja arendada loovust.

Raamatu kaante vahele on siiski mahtunud vaid väike valik sellest, kuidas 
Eesti koolides ainetundides infotehnoloogia vahendeid rakendatakse. See-
tõttu on raamatu laiendusena loodud ka wiki1, millesse saab lisada uusi pea-
tükke ning teha täiendusi. Wikist pääseb vaatama ka interaktiivseid mater-
jale, mida raamatu formaat ei toeta. Raamatu autorid loodavad, et nende 
poolt kirjeldatud õpetamispraktikad annavad tõuke ka teistele õpetajatele 
laiemalt jagada oma õpetamistöö kogemusi arvutitega. Loodame, et käes-
olev raamat toob juurde uusi liikmeid ka arvuteid ainetundides rakendavate 
õpetajate praktikakogukonda. 

Toimetajad Kai Pata ja Mart Laanpere 

1 http://htk.tlu.ee/tiigriope/



10       Haridustehnoloogia käsiraamat



Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega       11

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/
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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 
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kanda. Kuna kõik õppijad erinevad üksteisest nii eelteadmiste, kultuurilise 
tausta, väärtuste ja suhtumiste poolest, annab personaalse keskkonna moo-
dustamine võimalused luua endale sobiv õpikeskkond. Kuna õppija ise saab 
valida, milliseid töövahendeid ta oma keskkonda lisab, võimaldab see samas 
siduda koolis ja väljaspool kooli tehtavaid tegevusi. Õppimine koolis ja va-
baaja tegevused väljaspool kooli ei pruugi enam olla väga selgelt eraldatud. 
Erinevate vahenditega personaalne õpikeskkond võimaldab kasutajal alles 
hoida oma töö sisu ja vajadusel seda valikuliselt jagada.

Oluline on, et õppija ei pea enam kohanduma kooli poolt etteantud süstee-
miga, vaid õppija enda loodud süsteem kohandub selle loojaga, mis annab 
ühelt poolt vabaduse ja teiselt poolt kontrolli kogu õppeprotsessi ja õpi-
keskkonna üle. Teine oluline aspekt on see, et õpetaja saab personaalsete 
õpikeskkondade kasutuselevõttu ära kasutada kursuse ühise keskkonna 
loomisel. Liites personaalsed keskkonnad ja keskse hajutatud kursuse kesk-
konna, saavutatakse õppimist individuaalselt toetav õpiruum ühisteks te-
gevusteks.

Õpetaja personaalne õpikeskkond (Autor Villu Praks)Joonis 1.2. 

Personaalsed õpikeskkonnad on dünaamiliselt ja pidevalt muutuvad kesk-
konnad, kus ülesehitus ja vahendid sõltuvad kasutaja hetkevajadustest. 
Keskkonna osad on kergesti asendatavad,  täiendatavad, kohandatavad kogu 
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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.
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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-



Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega       27

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
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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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Õpetajate kogukonnad ja portfooliod2. 
Mart Laanpere, Kairit Tammets

Sissejuhatus2.1. 

Õpetaja professionaalsele arengule on võib vaadata mitut moodi. Esma-
pilgul paistab õpetaja ametialase edenemise peamise mõõduna tema tõus 
karjääriredelil: esmalt õppealajuhatajaks, siis koolidirektoriks, seejärel ha-
ridusameti või -ministeeriumi spetsialistiks või siis hoopis ülikooli õppe-
jõuks. Samas viib see arengutee edukamad esindajad õpetajate tsunftist väl-
ja. Alternatiivse võimaluse professionaalseks kasvuks ilma õpetaja-ametist 
loobumata pakub Eestis juba teist aastakümmet kehtiv pedagoogide ates-
teerimise kord: õpetaja võib teatud kriteeriumide täitmise puhul taotleda 
vanemõpetaja ja seejärel ka õpetaja-metoodiku ametijärku. Kui formaalsed 
tunnustused õpetajat ei huvita, jääb alati võimalus oma kvali#katsiooni 
tõstmiseks või laiendamiseks magistriõpingute kaudu. Mitmed kogenud 
õpetajad on läinud teisele ringile kõrgkooliõpinguis ja omandanud oma 
tööga kokkusobiva lisakvali#katsiooni (nt. psühholoog, eripedagoog, mul-
timeedia-õppematerjalide disainer, mentor). Ükspuha millise eelmainitud 
arengukurssidest õpetaja ette võtab, on üheks olulisemaks oskuseks sel 
teel oma arengu ja õppimise kavandamine, juhtimine, dokumenteerimine 
ja tõendamine. Kõigi nende tegevuste juures on õpetajal abi isikliku aren-
gu- ja õpimapi ehk portfoolio koostamisest. Käesolevas peatükis käsitleme 
digitaalse õpi- ja arengumapi ehk e-portfoolio rakendusvõimalusi õpetaja töös 
ja professionaalse arengu kaardistamisel. Enne e-portfoolio mõiste juurde 
asumist tutvustame lühidalt e-portfoolio aluseks olevaid teoreetilisi kont-
septsioone ja ka õpetajakoolituse uuendustrende. Seejärel avame e-portfoo-
lio olemuse nii uuringute kui konkreetsete näidete varal ning lõpuks anna-
me metoodilisi juhtnööre e-portfoolio praktiliseks rakendamiseks õpetaja 
töös ja oma kutsealases arengus. Kahtlemata on digitaalsel õpimapil suur 
potentsiaal ka rakendamisel õpilaste poolt nii formaalses kui mitteformaal-
ses õppes, kuid käesoleva kirjatüki vaatevälja see teema ei mahu.

Portfoolio teoreetiline baas: kogemusliku õppe ja 2.2. 
praktikakogukondade kontseptsioonid

Portfoolio propageerijad toovad tihtilugu oma käsitluse teoreetilise aluse-
na esile kas David Kolbi (1984) kogemusliku õppe (ingl.k. experiential lear-
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ning) või Jean Lave ja Etienne Wengeri (1991) loodud praktikakogukondade 
kontseptsiooni. Esmapilgul tundub neil kahel käsitlusel vähe ühist olema, 
kuid lähemal vaatlemisel täiendavad need teineteist kenasti. Kogemusliku 
õppe lähtekohaks on veendumus, et inimene õpib kõige paremini ise vahe-
tult uusi asju kogedes ja oma kogemusi mõtestades. Sellest tulenevad Kolbi 
poolt sõnastatud mõtestatud õppimise eeldused: (1) õppija omapoolne tahe 
kogeda uut, (2) võimalus re"ekteerida (peegeldada, ümber jutustada) saa-
dud kogemusi, (3) analüütiliste oskuste olemasolu ja rakendamine oma ko-
gemuse mõtestamiseks, (4) suutlikkus ja tahe rakendada re"ekteerimise ja 
analüüsi teel saadud teadmisi uute probleemide lahendamisel. Lühidalt öel-
des: õppimine vahetu kogemise kaudu on ebaefektiivne kui sellega ei kaasne 
kogetu sõnastamine, mõtestamine, arutlus ja selle arvestamine järgmistes 
tegevustes. Portfoolio mängib siinkohal olulist rolli eelkõige re"eksiooni ja 
analüüsi faasis, mõnigatel juhtudel ka uute õppimiskogemuste tegevusplaa-
ni koostamisel.

Tutvustame põgusalt teist eelmainitud käsitlustest — Lave’i ja Wengeri 
praktikakogukondade kontseptsiooni. Asja lihtsustatult esitades võiks sa-
janditevanust kogukondlikku õppimisviisi (ehk õpipoisi-õpet) siinkohal 
vastandada 19.sajandil elujõuliseks kujunenud koolisüsteemile, milles õp-
pekorraldus ehitati üles tänini elujõulistele ja meie jaoks lausa isenesest-
mõistetavatele lähtekohtadele:

Õpilaste jaotamine klassidesse (ja klassiruumidesse) vanuse alusel 
Koolipäeva normeerimine ühepikkusteks tundideks, õppeaasta jao-

tamine veeranditeks/semestriteks ja vaheaegadeks 
Õppekava normeerimine teadusdistsipliinidel põhinevateks õppeai-

neteks, teoreetiliste (objektiivsete, abstraktsete) teadmiste tähtsusta-
mine ja eraldamine praktikast 

Frontaalse õppemeetodi domineerimine ja ühesõppe (e. koostöös 
õppimise) marginaliseerimine 

Teadmiste objektiviseerimine, teadmuse paiknemine „väljaspool 
teadjat“ (nt. õpikutes) 

Hindamisskaalade ja testide kasutamine õpilase poolt „omandatud“ 
objektiivsete teadmiste mõõtmiseks 

Sellisena oli industriaalajastu kool (ja ka õpetajakoolitus) tööstusrevolut-
sioonis edukaks osutunud vabrikute hierarhilise ja ülimalt spetsialiseeru-
nud organisatsioonitüübi peegelduseks.
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Normeeritud koolikorraldus vastandus ajaloolisele kogukondlikule õppevii-
sile, mida oli läbi aegade iseloomustanud:

Õpikeskkonna eristamatus praktikakogukonna igapäevasest töö-
keskkonnast 

Teadmuse paiknemine kogukonna sees, teadmuse subjektiivsus ja 
varjatud olek (suurem osa oskusteabest oli sõnastamata, väljendus te-
gevuses) 

Kogukonna identiteet, jagatud väärtused, tabud, oma keel 
Kogukonnasisene hierarhia (meistrid-sellid-õpipoisid), initsiatsioo-

niriitused tõusmisel uude staatusesse 

Kuigi 1990-ndate algul võis tunduda, et uus koolikorraldus on vana kogu-
kondliku õppeviisi juba ammu lõplikult ajalukku tõrjunud, tõestasid Lave & 
Wenger viimase elujõulisust ka tänapäeval. Ja seda mitte üksnes arhailise 
eluviisiga Lääne-Aafrika linnade rätsepate kvartalis, vaid ka armee korter-
meistrite, supermarketi lihunike ja anonüümsete alkohoolikute kogukon-
dades. Pikemalt Lave’i ja Wengeri teooriat siinkohal käsitlemata mainime 
vaid paari peamist kogukondliku õppimisele iseloomulikku aspekti, mis on 
olulised ka portfoolio rakendamise puhul:

- õppimise situatiivsus: õpe toimub samas (või vähemasti sarnases) situat-
sioonis kui õpitu hilisem rakendamine. Situatsioon sisaldab nii õpi/töökesk-
konda, vahendeid, töökorraldust, kui ka situatsioonis osalejate rollijaotust, 
„mängureegleid“ jms.

- sõnastamata teadmus: lepitakse sellega, et osa teadmusest jääbki sõnades 
väljendamata. Ühelt poolt õpitakse meistrit matkides tegema asju „tunde 
järgi“ (nagu meisterkokk toidule maitseaineid lisab, keeldudes väljendamast 
nende kogust grammides või teelusikates), teisalt väljendub osa teadmusest 
teadmusobjekti kujul (õpetaja-ameti puhul on selleks nt. õpetaja enda loo-
dud õppematerjalid, tunnikavad, fotod jms). Ka Carl Bereiter (2006) on eris-
tanud tavapärasest arvamustepõhisest õppest (ingl. k. belief-mode learning) 
nn. disainipõhist õpet (ingl. k. design-mode learning), viimase puhul väljen-
duvad õppimise tulemusel loodud uued teadmised konkreetsetes teadmus-
objektides.

- kaudosalus (ingl. k. legitimate peripheral participation): kui tavakoolis pee-
takse õppetöös passiivselt osalemist mitteaktsepteeritavaks, siis kogukond-
liku õppimise puhul on kogukonna aktiivse tuumiku ümber alati passiivsete 
„pealtvahtijate“ tsoon – need on vaikivad kaudosalejad, kes pole veel lõpli-
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kult otsustanud, kas pühenduda sellele kogukonnale või mitte. Kogukonna 
tuumik aktsepteerib satelliitide passiivset rolli, pidades neil silma peal ja ju-
hendades vajadusel neid kaudosalejaid, kes on võtnud kursi kogukonnaga 
liitumisele.

Kogukondlik õppimine ei ole abstraktsete valmisteadmiste omandamine, 
pigem võiks seda kirjeldada kui kogukonna subkultuuri sisse imbumist, mil-
le käigus muutub ka õppija identiteet, maailmavaade, suhtumine, käitumis-
mallid jm. Heaks näiteks sellise „sisseimbumise“ kohta on Lave’i ja Wengeri 
toodud näide kaudosalejatest „joovate mittealkohoolikute“ muutumisest 
AA koosolekutel aktiivselt osalevateks „mittejoovateks alkohoolikuteks“.

Praktikakogukondade kontseptsioon on võitnud palju poolehoidjaid In-
terneti vestlusrühmade uurijate seas, tihtilugu nähakse ühise huvi baasil 
kujunenud veebipõhistes suhtluskeskkondades ühisjooni Lave’i ja Wenge-
ri kirjeldatud praktikakogukondadega. Siinkohal võiks tuua näiteid selge 
identiteedi ja tuumikuga Eesti virtuaalsetest praktikakogukondadest: Eesti 
Maci-kasutajate rühm eMug1, fotograa#a harrastajate kohtumispaik Foto-
kala2, kalameeste veebiklubi Kalale3 Ka õpetajate virtuaalsed praktikakogu-
konnad on Eestis on juba kujunemas: klassiõpetajad on koondumas oma 
praktikakogukonna ajaveebi4 ümber, matemaatikaõpetajate kohtumispai-
gaks on oma portaal MOTT5.

E-portfoolio on küll erinevalt eelmainitud portaalidest siiski eelkõige per-
sonaalne õpikeskkond, kuid sarnaselt paljude Web 2.0 rakendustega ilmneb 
selle tõeline potentsiaal alles siis kui e-portfooliot jagatakse oma praktika-
kogukonnaga, end selle vahendusel kogukonnale nähtavaks muutes ja ko-
gukonnalt selle vahendusel tagasisidet kogudes.

Õppiv õpetaja ja infotehnoloogia2.3. 

Eesti õpetajakoolitus on viimastel aastatel üle elanud mitu uuenduslainet. 
2001-2003 aastetel viidi läbi õpetajakoolituse õppekavade nn. Bologna-re-
form, mille tulemusel õpetajakoolitus viidi magistriõppe tasemele ja olu-
liselt muudeti ka õppekavade sisu. 2004. aastast rakendus äsja kõrgkooli 

1 http://www.emug.ee/
2 http://fotokala.ee/
3 http://www.kalale.ee/
4 http://klassiopetaja.blogspot.com/
5 http://mott.edu.ee/
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lõpetanud noortele õpetajatele kutseaasta programm. 2005. aastal valmis 
Kutsekojal õpetaja kutsestandard.

Muuhulgas on need uuendused toonud õpetajalt eeldatavate kutseoskuste 
loendisse ka rea info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) seonduvaid 
pädevusi. Võtame siinkohal lühidalt kokku õpetajatele esitatavad IKT-ga seo-
tud pädevusnõuded1 erinevates normdokumentides:

2000. a. Vabariigi Valitsuse määrusena kehtestatud õpetajate koolituse 
raamnõuetes (Riigiteataja) mainitakse §6 ühena üldhariduslike õpingute 
eesmärkidest „oskust kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia või-
malusi“, samas sõnastuses korratakse seda oskust ka §18 õpetaja üldpäde-
vusnõuete loetelus.

Õpetaja kutsestandardi2 5. peatükis „Kutseoskusnõuded“ loetletakse õpeta-
jalt eeldatavate üldteadmiste ja -oskuste all (p. 5.1.4) juba detailsemalt:

oskab kasutada IKT riist- ja tarkvara, sh õpiprogramme ja veebipõhi-1) 
seid õpikeskkondi;

tunneb IKT-põhise aktiiv- ja projektõppe põhimõtteid ja metoodikat 2) 
ning oskab neid aineõppesse integreerida;

oskab valmistada elektroonilisi ja veebipõhiseid õppematerjale;3) 
oskab leida infot ja leitud infot/allikaid/materjale kriitiliselt hinnata, 4) 

materjale refereerida ja nendele korrektselt viidata;
oskab kasutada erinevaid IKT vahendeid oma tööde vormistamiseks 5) 

ja esitamiseks (nt e-portfoolio, koduleht jmt) ning andmete süstemati-
seerimiseks;

järgib veebipõhise informatsiooni ja intellektuaalse omandi kasuta-6) 
mise häid tavasid;

teab IKT kasutamisega seonduvaid ohte enda ja õpilaste tervisele, 7) 
sotsiaalsele ja vaimsele arengule, oskab neid vältida õppeprotsessis.

2003. a. jõustunud haridusministri määrus “Pedagoogide atesteerimise tin-
gimused ja kord” ei maini otseselt kordagi mõisteid “IKT”, “infotehnoloogia” 
ja “arvuti”, kuid atesteermiskomisjonide praktikas on muutumas tavaliseks 
nt. omavalmistatud digitaalse õppevara esitamine ühe tõendina enda pro-
fessionaalsest arengust.

1 http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=7
2 http://www.ekk.edu.ee/vv#les/4/opetaja_v_05.pdf
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2002. a. Tiigrihüppe Sihtasutuse ja REKK informaatika ainenõukogu koos-
töös sündinud, kuid Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt seadustamata 
dokument “Õpetaja haridustehnoloogilised pädevusnõuded”1 kirjeldab de-
tailsed pädevusnõuded kolmel tasemel (Tavakasutaja, Aktiivne rakendaja, 
Koolitaja) ja kuues alamvaldkonnas (IKT kasutamine, Tehnoloogiline õpi-
keskkond, E-õpe ja õppekava-arendus, E-õpe ja hindamine, Professionaalne 
areng, Tehnoloogia sotsiaalsed ja eetilised aspektid). Need pädevusnõuded 
on kooskõlas ka soomlaste analoogilise pädevuste-maatriksiga OPEFI (mis 
on aluseks eelkõige õpetaja enesehinnangu-küsimustikule OSKAR ja amee-
rika õpetajate haridustehnoloogia pädevusstandardiga NETS.

Seega on ühelt poolt IKT-alased pädevused kehtestatud kui üks kutsealase 
arengu formaalselt seatud eesmärkidest, teisalt on IKT pädevused aga ku-
junenud praktiliselt hädavajalikuks eelduseks õpetaja toimetulekuks oma 
igapäevatöös ja kutsealases arengus.

Aastatel 2005.-2007. viidi Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Õpetajate Liidu 
ja mitme muu partneri koostöös läbi ESF poolt #nantseeritud arenduspro-
jekt OPAH2: Õpetaja professionaalne areng haridustehnoloogia toel. Projek-
ti eesmärgiks oli arendada välja veebipõhine e-portfoolio ja selle rakendus-
mudel, mis arvestaks eesti õpetajahariduse korraldust ja eripärasid. Projekti 
üheks tulemuseks oli veebipõhine e-portfoolio tarkvara DiPo3, millest allpool 
lähemalt juttu tuleb.

E-portfoolio2.4. 

Mis on e-portfoolio?2.4.1. 

Esmalt täpsustaksime meie keskse mõiste kirjapildi valikut, sest ka siin on 
kasutusel mitmeid alternatiive: ePortfoolio, e-portfoolio, e-õpimapp, digi-
taalne õpimapp. Õpimapp on küll ilus eestikeelne sõna võrreldes võõrapä-
rase e-portfoolioga, kuid selle tähendusväli ei lange kokku ingliskeelses aka-
deemilises kirjanduses levinud käsitlusega, mille kohaselt õpimapp (ingl. k. 
learning portfolio) on vaid üks portfoolio kuuest alamliigist. Moodsas kirja-
viisis (inglise keeles tuntud kui Camel Case) ePortfoolio ei vasta eesti keele 
reeglitele ja keeletoimetajate maitsele, seega ei saa seda kirjaviisi ametlikes 

1 http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=7
2 http://www.htk.tlu.ee/opah
3 http://htk.tlu.ee/dipo/
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ja akadeemilistes tekstides kasutada. Seetõttu jääme parema variandi puu-
dumisel esialgu kõige mugavama variandi juurde ja kasutame käesolevas 
raamatus kirjapilti “e-portfoolio”. E-portfooliol puudub ühtne ja üldtunnus-
tatud de#nitsioon, mida mõned asjatundjad peavad isegi positiivseks näh-
tuseks (Eife-L, 2009). E-portfooliost on kirjutatud kui autentsest hindamis-
meetodist, personaalsest õpikeskkonnast, teatud liiki tarkvaralahendusest, 
digitaalsete materjalide kollektsioonist või kui infovoogude haldamisviisist. 
Ameerika haridusuuendusprogramm NLII (National Learning Infrastructu-
re Initiative, 2003) on de#neerinud e-portfoolio kui suurema kollektsiooni 
põhjal koostatud valiku autentseid tõendusmaterjale ja re"ektsioone selle 
kohta, mida inimene, rühm või organisatsioon on aja jooksul õppinud ja 
mida ta oskab teha. Käesolevas raamatus määratleme e-portfoolio mõiste 
pisut kitsamalt: see on personaalse õpikeskkonnana kasutatav veebipõhi-
ne tarkvara, mis võimaldab kasutajal pädevusstandardiga seotuna esitleda 
enda õppimist või ametialast arengut tõendavaid materjale (re"eksioonid, 
dokumendid, tunnistused jms). E-portfoolio võimaldab läheneda õppimise-
le õppijakesksemalt, kus õppur ise organiseerib oma tegevusi, muuta õpite-
gevused paindlikumaks, rõhutab elukestvat õpet, lisaks toetab e-portfoolio 
kasutamine pädevusepõhist hindamist (Atwell, 2007). Tulevikku vaadates 
võib hinnata, et eportfooliost saab uut tüüpi dünaamiline CV, kuhu on sal-
vestatud kogu elutöö, millest luuakse erinevates formaatides vaateid esita-
miseks kas sõpradele ja perekonnale, koolile, tööandjale, tööintervjuul või 
sisseastusmiseksamitel (Stefani, Mason & Pegler, 2007). E-portfooliosse 
salvestatud andmed on muudetavad ning neid saab hõlpsalt värskendada 
vastavalt vajadusele.

Tihti peetakse ekslikult e-portfooliot ja õpihaldussüsteeme (ingl. k. Learning 
Management Systems, näiteks Moodle või WebCT) sünonüümideks, kuid õi-
gem oleks näha e-portfoolios õpihaldussüsteemide ajastu lõpu kuulutajat. 
Kui õpihaldussüsteem on rajatud tegevuste ja juurdepääsuõiguste ülalt-alla 
haldamisele, siis e-portfoolio puhul on kontroll keskkonna üle e-portfoolio 
omaniku käes. Mitmed õpihaldussüsteemide tootjad on üritanud pikendada 
oma tarkvara eluiga lihtsa trikiga: traditsioonilisse suletud e-õppekeskkon-
da lisatakse igale kasutajale oma kaust, mida nimetatakse e-portfoolioks. 
Samas ei toimi see lahendus tõelise e-portfooliona, kuna selle abil saab 
kasutaja esitleda oma digitaalseid tõendusmaterjale üksnes samale e-kur-
susele registreeritud kursusekaaslastele, aga mitte tulevasele tööandjale, 
doktorantuuri vastuvõtukomisjonile või atesteerimiskomisjonile. Tõeline e-
portfoolio ei ole ühegi konkreetse õppeasutuse IT-osakonna poolt pakutav 
institutsionaalne teenus, mille kasutamise õiguse inimene kaotab kohe kui 
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ta õpingud lõpetab. Pigem on see kui digitaalne teater, kuhu kutseid jagab 
vaid e-portfoolio omanik.

Üks valdkonna pioneere ja tuntumaid gurusid Helen Barrett (2000) on de#-
neerinud e-portfoolio loomise viis sammu:

Määratle e-portfoolio eesmärgid, vajadused, sihtrühm, sisu1) 
Loo portfoolio baas - kogu teadmusobjekte, mis esitlevad su tööd ja 2) 

professionaalset arengut, vaata ja hinda neid objekte ning vali neist so-
bivaimad oma portfoolio esitluse jaoks

Re"ekteeri regulaarselt - oma õppimisprotsessi, selle tulemuste ja 3) 
nende tõendamise üle. Võrdle varasemaid re"eksioone oma uute õpi-
väljunditega ning sea tulevikuks juba uusi eesmärke.

Jaga oma portfooliot - levita oma e-portfooliot oma sotsiaalse võr-4) 
gustiku seas, näita mentorile, tööandjale. Vastu saadud tagasiside põh-
jal ning värskelt omandatud teadmiste põhjal tee muudatusi seal kus 
vaja.

Avalikusta oma esitluste portfoolio - esitle valitud sihtrühmale oma 5) 
portfoolio abil oma saavutusi, arengut ja pädevusi.

E-portfoolio standardid2.4.2. 

Nagu paljude muude e-õppelahenduste puhul on ka e-portfoolio tarkvara 
valikul ja arendamisel oluline lähtuda standarditest, et tagada keskkonna 
koostalitlusvõime teiste tarkvaralahendustega, õige metoodika kasutami-
ne, turvalisus ja kasutatavus. Koostalitusvõime tagamisel on kõige tähtsa-
mad kahe peamise stsenaariumi teostatavus. Esiteks, kasutajal peab olema 
võimalik soovi korral tõsta ühest keskkonnast teise kogu oma “digitaalne 
kultuurikiht”. Teiseks peaks kasutajal olema võimalik “haakida” oma perso-
naalne e-portfoolio erinevate intitutsionaalsete infosüsteemide külge (nt. 
ülikoolide õppeinfosüsteemid, EHISe koolituste andmebaas, E-kool jne). 
Kuigi peab tunnistama, et mõlemad eeltoodud stsenaariumid on hetkel veel 
vaid unistused, käib praegu töö e-portfoolio standarditega just selles suu-
nas. Rahvusvahelisel tasandil on peamiseks e-portfoolio standardite aren-
dajaks IMS1 (Instructional Management Systems) konsortsium kuid on ka 
teisi standardeid, millega e-portfoolio peaks ühte sobima, näiteks EL poolt 
väljatöötatud Europassi2 CV formaat.

1 http://imsglobal.org/
2 http://www.europassikeskus.ee/
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IMS e-portfolio spetsi#katsioon eristab kuut e-portfoolio tüüpi, millel on eri-
nevad rakenduseesmärgid:

hindamisportfoolio (ingl. k. 1) assessment portfolio) – eesmärgiks oskus-
te vastavuse demonstreerimine etteantud skaala (nt. kutsestandardi 
või õppekava) suhtes;

esitlusportfoolio (ingl. k. 2) presentation portfolio) – kvali#katsiooni, 
saavutuste, oskuste demonstreerimine, tõendite esitamine (nt. ates-
teerimiskomisjonile või tööotsingu kontekstis); tihti on kaasatud näpu-
näited, kuidas esitatud sisu tõlgendada. Esitlusportfooliosse salvestab 
kasutaja need objektid, mida omanik arvab, et tal võib vaja minna tea-
tud intervjuuks või esitluseks. Publiku olemasolu aga suunab kasutajat 
kriitilisemalt oma saavutuste, plaanide ja eesmärkide peale mõtlema. 
Positiivsete kogemuste re"ekteerimine annab positiivse tagasiside ja 
see tõstab kasutaja enesehinnangut, mistõttu publik annab omaette 
väärtuse e-portfooliole;

õpiportfoolio e. õpimapp (ingl. k. 3) learning portfolio) – õppimise do-
kumenteerimine ja juhtimine; näitab õppija arengut teatud ajaperioodi 
jooksul; õppimise e-portfoolio sisaldab tavaliselt re"eksiooni funktsio-
naalsust;

personaalse arengu portfoolio (ingl. k. 4) personal development portfolio) 
– toetab personaalse arenguga seotud tegevuste re"ekteerimist (õppi-
mine, tegevused, saavutused) ja planeerimist (isiklik, haridus, karjäär). 
See võib sisaldada õppimise e-portfooliot, kuid on laiem, kuna seotud 
professionaalse arengu ja tööga;

rühmaportfoolio (ingl. k. 5) multiple owner portfolio) – rohkem kui üks 
inimene saab arendada e-portfoolio sisu ja esitlust (näiteks institut-
sioon, allüksus, töörühm). See võib sisaldada eelmisi e-portfoolio tüüpe 
ja meenutab enim esitluse või õppimise e-portfooliot ning leiab kasu-
tust organisatsiooni töö ja arengu peegeldamiseks;

tööportfoolio (ingl. k. 6) working portfolio) – suurem arhiiv, mille põh-
jal koostatakse erinevaid e-portfoolioid. Kombineerib kõiki eeltoodud 
portfoolio tüüpe. Sisaldab mitmeid erinevaid vaateid. Portfoolio täies 
ulatuses on juurdepääsetav vaid omanikule kuid selle vaated on suuna-
tud erinevatele sihtgruppidele. (Läheb, Laanpere & Mets, 2006)

IMS spetsi#katsiooni poolt määratletud e-portfoolio kontseptsiooni ja selle 
seost OPAH projekti raames loodud DiPo tarkvaraga illustreerib alljärgnev 
mõistekaart (Joonis 2.1).
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Mõistekaart e-Portfoolio DiPo kontseptsioonistJoonis 2.1. 

e-portfoolio tarkvarad2.4.3. 

e-portfoolio tarkvara saab jagada ühelt poolt kommerts- ja vabavaraliseks, 
teisalt majutusteenuseks ja installeeritavaks tarkvarapaketiks. Sarnaselt 
õpihaldussüsteemidega, ostavad palju institutsioonid endale sisse ka e-port-
foolio tarkvara või teenuse koos kasutajatoega. Eeliseks on see, et institut-
sioonile endale ei kaasne sellega haldus- ja arenduskulusid ning ka tehniline 
tugi on tagatud teenusepakkuja poolt. Üha enam kommertslikke e-port-
foolio lahendusi on integreeritavad erinevate õpihaldussüsteemidega, mis 
teeb võimaliku andmete ülekandmise ühest keskkonnast teise lihtsamaks. 
Samas on selliste tarkvarade puuduseks see, et hinnad võivad kiiresti kasva-
da vastavalt arendaja vajadustele, kasutajatugi on üksnes ingliskeelne ning 
vastavalt kasutaja soovidele muganduste sisse viimine kulukas ning aega-
nõudev. E-portfoolio kommertslahendused on näiteks Eportaro (installeeri-
tav tarkvara) ja PebblePad (majutusteenus).
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Avatud lähtekoodiga e-portfoolio OSPI (!e Open Source Portfolio Initiative) 
on kollektiivne e-portfoolio tarkvara-arendusprojekt, mida koordineeri-
vad Minnesota Ülikool ja Delaware Ülikool. Projekti eesmärk on arendada 
e-portfoolio vabavara koos näidetega e-portfoolio rakendamisest õppetöös. 
OSPI lahendus võimaldab koguda ja esitleda faile, koostada elulookirjeldust, 
re"ekteerida ja koguda tagasisidet, planeerida oma edasist tegevust (Läheb, 
Laanpere & Mets 2006)

ELGG1 on kiiresti populaarsust koguv vabavaraline e-portfoolio lahendus, 
mis võimaldab laadida üles ja jagada välja faile, kasutada struktureeritud 
ajaveebi ja OpenSocial stiilis vidinaid. Tänu sarnasusele Facebook’i2 ja ana-
loogsete võrgustiku-keskkondadega on ELGG kasutajate seas väga hästi 
läinud tööle kogukonnafunktsioon – lihtne on leida sarnaste huvidega ini-
mesi (ajaveebi märksõnadest tekivad lingid kõigile inimestele, kes on märk-
sõnadena samasid kasutanud), sõpru saab linkida oma kodulehele jm. See-
juures näidatakse visuaalselt esitatavaid sõpruskonna võrgustikke (Läheb, 
Laanpere & Mets 2006). Mitmed ülikoolid, sealhulgas Brighton ja Warwick 
Suurbritannias ja Linzi Ülikool Austrias, pakuvad oma õpilastele Elggi la-
henduse kasutamist oma saavutuste salvestamiseks ja seejuures õhutavad 
neid kasutama ka sealjuures sotsiaalset tarkvara, mida on võimalik Elggiga 
ühendada (Atwell, 2007). ELGG baasil pakub tasuta e-portfoolio majutus-
teenust portaal Eduspaces.net3, kus aga kahjuks veel puudub eestikeelne ka-
sutajaliides.

Mahara4 on Uus-Meremaal arendatav avatud lähtekoodiga õppijakeskne e-
portfoolio lahendus, mis lisaks päeviku pidamisele ja kogukonna loomisele 
võimaldab oma portfoolio sisust erinevaid vaateid luua, mida on võimalik 
näiteks oma tööandjale esitada. Seejuures on võimalik rangelt paika panna, 
kes näeb mida, et tagada kasutaja privaatsus.

1 http://elgg.net/
2 http://www.facebook.com
3 http://eduspaces.net/
4 http://mahara.org/
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Näiteid e-portfoolio rakendamisest Euroopa 2.4.4. 
õpetajakoolituses

Strathclyde’i Ülikool &otimaal kasutab oma õpilastega elektroonilist perso-
naalse arengu portfooliot SPIDER1, mida saavad õppurid kasutada kogu oma 
õpingute aja. Süsteem võimaldab õpilastel oma materjale salvestada ja neid 
oma juhendajaga jagada. Süsteemis on nähtavad õppija hinded, ülesanded, 
eksamid, professionaalse arengu plaan, rühmad, e-post, süsteemisisesed si-
sekirjad. Professionaalne arenguplaan sisaldab oskuste ülevaadet, arengust 
re"ekteerivat päevikut, kursuse töödest koosnevat portfooliot ja isiklikke 
andmeid. Professionaalse arenguplaani lehel olevaid oskusi on võimalik 
hinnata viie erineva väärtusega, kus kõige madalam on “ma praktiliselt ei 
oska seda üldse veel” ja kõrgeim “Ma oskan seda väga hästi. Ma olen sel-
les järjekindel ja edukas”. Päevikus on võimalik valida rippmenüüst oskus, 
mida soovitakse re"ekteerida ja sellega saab enese arendamiseks mõeldud 
järgmisi samme planeerida. Kursusetöid, mida oma professionaalse arengu-
plaanilehele üles laadida, saab jagada juhendajaga või jätta privaatseks.

Brightoni Ülikool Suurbritannias on õpihaldussüsteemi Blackboard kõrval 
kasutusele võtnud e-portfoolio lahenduse Elgg. Elgg valiti selleks, et taga-
da kõikidele õpilastele töötav blogi. See on keskkond, mis võimaldab perso-
naalsete vahendite integreerimist ja vähendab sõltumist kasutusel olevast 
õpihaldussüsteemist, tagab kogukonna tekke õpilaste seas ning suurendab 
õpilaste kaasatust. Kahe süsteemi kasutamine annab hea võimaluse in-
tegreerida akadeemilised ja sotsiaalsed tegevused. Mõlemasse keskkonda 
saavad üliõpilased sisse logida sama kasutajanimega. Elggis aset leidvate 
õpitegevuste ja vahendite hulka kuuluvad üldised diskussioonid, fotod koos 
galerii ja kommentaaridega teatud kursuse raames, isiklik arengu plaan 
koos oma isikliku portfoolioga, loov kirjutamine ja uusmeedia õpingud. An-
tud lahenduse kitsaskohaks on see, et kõik õppurid pole aru saanud sellise 
lahenduse akadeemilisest variandist, mistõttu portfooliot ei kasutata ref-
lekteerimiseks piisavalt. Samuti on olnud küsimuseks ülikooli kogukonna 
kriitilise massi kokku saamine.

1 http://spider.science.strath.ac.uk/
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DiPo — veebipõhine e-portfoolio2.5. 

DiPo eripärad võrreldes teiste e-portfoolio süsteemidega2.5.1. 

DiPo on OPAH projekti raames loodud veebipõhine e-portfoolio õpetajatele. 
Võrreldes teiste e-portfoolio lahendustega on DiPo portfoolios võimalik si-
duda paljud õpetajahariduse kolme tasandi (esmaõpe, kutseaasta, täiend-
õpe) tegevused ja õpetajad ühtseks praktikakogukonnaks. See tähendab, et 
alates esmaõpingutest kuni töötava professionaalini välja kasutatakse sama 
lahendust. Seejuures pööratakse eriliselt tähelepanu nn. üleminekukohta-
dele, kus kasutaja liigub edasi uuele tasemele õpetajahariduse kontekstis 
(nt. esmaõppest kutseaastale), mis senises praktikas on olnud kõige nõr-
gemaks kohaks (Läheb, Laanpere, Mets 2006). DiPo on loodud avatud läh-
tekoodiga sisuhaldussüsteemi Plone baasil, mistõttu see sisaldab nii Plone 
tugevaid külgi (töövoogude haldus, õiguste haldus, avarad mugandamis- ja 
kujundusvõimalused) kui ka probleeme (jõudlustõrked paljude samaaegsete 
kasutajate puhul, kehv koostalitlusvõime, paljude tarlvara-arendajate ja ser-
verihaldajate jaoks võõras platvorm).

DiPo ülesehitus2.5.2. 

DiPo keskkond jaguneb kaheks: sisseloginud kasutaja kasutaja isiklik port-
foolio ja staatilisemat sorti infoga kogukonnaportaal. Viimane on nähtav 
kõigile - s.t. ka neile, kes pole registreerunud kasutajaks või pole sisse logi-
nud.

Kasutaja isiklik portfoolio koosneb järgmistest osadest:
Esileht — Sisse loginud kasutajale avaneb esmalt vaade oma esile-1) 

helt, kus on päeviku viimased sissekanded, esitatud kommentaarid, an-
tud ülesanded koos tähtaegadega.

Pädevused — DiPo sisaldab õpetaja kutsestandardit, mis on jagatud 2) 
pädevusterühmadeks, millest iga rühm sisaldab 6-8 pädevust. Pädevus-
te rühma kohta saab kasutaja kirjutada end analüüsida, kirjutades ref-
lektsioone või planeerides oma tegevusi lähtudes kutsestandardist, et 
oma professionaalset arengut toetada.

Päevik — eneseanalüüsi ja re"eksiooni vahend, mis on esitatud aja-3) 
veebi vormis. Päeviku sissekanded võivad olla nii privaatsed kui ka soo-
vi korral teistele avalikud ja avatud kommenteerimiseks. Sissekandeid 
on võimalik siduda pädevusterühmaga.
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Pro#il — kasutaja andmed, CV kujul.4) 
Sahtel — isiklike failide kogum, mida saab süstematiseerida ning pä-5) 

devustega siduda. Failid võivad olla nii tekstid, kui ka audio- ja video-
klipid.

Ülesanded — kasutajad saavad anda teistele ja iseendale ülesandeid, 6) 
mis on nii struktureeritud ankeedi vormis (vastusvariantidega ülesan-
ded näiteks) või vabasvormis re"ekteerivad ülesanded. Ülesannetele 
on võimalik määrata üks või mitu hindajat, ülesannete vastuse staatus 
võib olla peidetud teiste kasutajate eest. Ka ülesandeid on võimalik si-
duda ühe või mitme pädevustegrupiga. Vastused avalduvad päevikus.

Rühmaleht — toetab suhtlust keskkonna kasutajate vahel, kus on 7) 
olemas rühma ülesanded, foorum, teadetetahvel, rühmaliikmete päevi-
kud, fotod ja ühised veebiviited.

DiPo — veebipõhine e-portfoolioJoonis 2.2. 

Näide: DiPo kasutajalugu2.6. 

Inglise keele õpetaja Mari Maasika kokkupuuted tehnoloogiaga on varem 
olnud vaid põgusad, kuid Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt pakutavatel täiend-
koolituskursustel osalemine on viinud teda arvutile lähemale. Pärast eKooli 
vältimatut kasutuselevõttu ja e-õppekeskkonna VIKO katsetamist tunneb 
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ta end juba üsna kindlalt, kuid nüüd on kooli juhtkond otsustanud haka-
ta kasutama õpetaja kutsealast arengut toetava e-portfoolio keskkonda 
DiPo, mis esialgu tekitab Maris võõrastust. Avalehel1 ringi vaadates leiab 
Mari ilma sisselogimata kõigepealt uudiseid täiendkoolituskursuste kohta, 
mida erinevad ülikoolid õpetajatele pakuvad, tarkvara uuendused, abi-info, 
õpilastele mõeldud informatsiooni eelpraktika, kutseaasta jms kohta. Igale 
sihtrühmale on loodud oma kataloog. Kasutajatunnus on Marile juba loo-
dud kooli administraatori poolt, kelle poole võib pöörduda muredega, kui 
keskkonna kasutamisega hätta jääb.

Keskkond2.6.1. 

Keskkonna kasutamist alustab Mari pro#ili täitmisega. Pro#il on tegelikult 
kasutaja CV, mis vastab Europassi standarditele. Alustuseks lisab Mari oma 
isikuandmed (eposti aadress, ees- ja perekonnanimi, telefoni number ja 
elukoha aadress), samast kohast leiab ta ka võimaluse oma parooli muuta. 
Seejärel asub ta lisama oma senist töökogemust ja omandatud haridustaset 
ning keeleoskuse taset.

Lisaks avastab Mari, et CV on võimalik ka välja printida või salvestada see 
oma arvuti kõvakettale erinevates tekstiformaatides (näiteks PDF formaa-
dis).

Maril on meeles direktori jutt sellest, et nüüdsest muutub koolisisese in-
fovahetuse kord: õpetajatele edastatakse teateid ja ülesandeid eposti teel, 
kasutatades e-portfoolio keskkonda. Seepärast vaatabki Mari ülesannete 
sektsiooni, kust ta leiab, et direktor on andnud kõikidele nende kooli õpeta-
jatele ülesandeks nädala jooksul ära esitada järgmise poolaasta täiendkoo-
lituskursuste läbimise kohta soovinimekiri. Ehk siis kõik õpetajad peavad 
end pisut analüüsima, mis valdkonnas nad tahaksid end täiendada. Ülesan-
nete vastused on määranud direktor peidetuks, mis tähendab, et õpetajate 
poolt esitatud nimekirjad ei ole teistele kasutajatele nähtavad ja vaid direk-
tor ning õppealajuhataja näevad vastuseid. Veel on direktor sidunud ülesan-
de pädevustegrupiga „eneseanalüüs ja kutsealane areng“, mis tähendab, et 
täiendkoolituse vajaduse analüüs lähtub õpetaja kutsestandardist.

Siinkohal meenub Marile, et tal on üsna mitu täiendkoolituskursust läbi-
mist tõendavat tunnistust sahtlisse kogunenud, mida oleks hea siia kesk-
konda üles laadida, et tõendada, kuidas ta viimastel aastatel vastavalt õpe-

1 http://eportfoolio.opetaja.ee
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taja kutsestandardile on arenenud. Selleks peab ta need dokumendid enne 
sisse skaneerima ja seejärel läheb sektsiooni sahtel, mis võimaldab erineva-
te failide (tekstifailid, muusika- ja audioklipid, pildid) üleslaadimist. Failide 
üleslaadimine tundub Marile lihtne, mistõttu ta hätta ei jää. Veel avastab 
Mari, et faile on võimalik teiste kasutajate eest piiratuks muuta või avaldada 
vaid valitud rühmale. Vahel ei taha ju kõiki faile teistega jagada, mistõttu on 
hea, et faili staatus saab olla peidetud. Ja loomulikult saab kõiki üleslaetud 
faile kustutada, kaustadesse paigutada, nimesid muuta ja muud moodi hal-
lata. Pärast tunnistuste üleslaadimist seob Mari need pädevustega, vastavalt 
täiendkoolitusteemale ning jagab nendele ligipääsu vaid oma kolleegidele.

Pärast nii mitut korda pädevustega kokku puutumist, läheb Mari pädevus-
te sektsiooni vaatama, mida täpselt see kutsestandard ja pädevused endast 
kujutavad. Õpetaja kutsestandard on jagatud kaheksaks pädevusegrupiks, 
millest igaüks sisaldab 6-8 pädevust. Pädevuste grupi juures avaneb kasu-
tajal võimalus pädevusi re"ekteerida või end analüüsida. Analüüsi osa tegi 
Mari juba ära, kui vastas ülesandele, mille direktor oli andnud. Re"ekteeri-
miseks otsustab Mari valida pädevustegrupi „õpilaste motiveerimine“ ning 
lisabki sissekande selle kohta, kuidas õpilased vaimustuvad tunnist rohkem, 
kui õpetaja kaasab tunni läbiviimiseks uusi tehnoloogilisi lahendusi ja arvu-
teid ning nad on märgatavalt aktiivsed.

Mari imestab, et kust ta leiab kõik oma kirjatükid üles, mis ta kirjutanud on 
– nii pädevuste re"ektsioon ning ülesandele antud vastus. Kas on võimalik, 
et nad asuvad kõik ühes kohas ning klikib selle jaoks päeviku sektsioonis, 
kust ta leiab ka oma senised sissekanded ajalises järjekorras. Mari otsus-
tab proovida oma e-portfoolio päevikusse sissekande lisamist ja kirjutada 
viimasest nende kooliteatri etendusest, mis jättis talle sügava mulje. Enne 
postituse kirjutamise alustamist veendub ta, et olemasolevad postituste ka-
tegooriad on üsna piiratud ning ta otsustab lisada uue kategooria: „Muljed“. 
Nii, nüüd siis Päevikusse esimest sissekannet kirjutama! Mari klõpsab ‚Si-
sesta uus‘ kastis oleval pealkirjal ‚Sissekanne‘, toksib punase täpiga märgi-
tud pealkirja-lahtrisse sõna „Buratino“ ning alustab kirjutamist.

Pärast seda, kui Mari on piisavalt pikalt tegelenud endaga ja oma professio-
naalse arenguga, hakkab ta mõtlema, et ei tea, mida teised kolleegid selles 
keskkonnas teevad ja kuidas seda kasutavad. Ligipääs kolleegide portfoo-
liodele on lihtne, tuleb minna vaid sektsiooni Rühmad, ning kasutaja näeb 
kõiki rühmi, mille liikmeks on administraator ta sättinud ning kõikide rüh-
maliikmete portfooliod on vaid ühe hiirekliki kaugusel. Isegi viimaste päevi-
ku sissekannete pealkirjad ning ülesannete vastused koos kommentaaride 
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arvuga jooksevad kõik rühmalehele kokku, kui need ei ole just määratud 
peidetud staatusesse.

Veel on rühmalehel foorum, kus hetkel arutavad kolleegid, kuidas võiks pla-
neerida järgmise projektidepäeva ja kelle võiks kutsuda õpilastele esinema 
seoses prügisorteerimisega ning keskkonna kaitsmise temaatikaga. Ja veel 
on rühmalehel teadete jätmiseks nö märkmik, kuhu õppealajuhataja on jät-
nud meeldetuletuse, et õppenõukogu koguneb sel nädalal reede asemel juba 
kolmapäeval.

Väga uudne on Mari jaoks järjehoidja ja fotode haldamise süsteem. Nen-
de kooli infojuht laeb kooliga seotud üritused fotode haldamise ja hoidmi-
se keskkonda Flickr.com üles ja kasutab sealses keskkonnas konkreetseid 
ja kokkulepitud märksõnasid, et fotosid oleks kergem üles leida. Sama 
märksõna on ära märgitud ka e-portfoolio rühmalehel ja selle tulemusel on 
rühmalehele kokku tõmmatud kõik nende kooliga seotud ürituste fotod. 
Ja järjehoidjad samuti – seni iga õpetaja salvestas huvitavad ja kasulikud 
veebiviited oma arvutisse ja teistega nende jagamine on raskendatud. Aga 
nüüdseks kasutab enamik õpetajasid veebipõhist järjehoidja süsteemi de-
licious.com ning kokkulepitud märksõnu, mis on samuti e-portfoolio süstee-
mis kokku tõmmatud ning kõik õpetajad näevad veebiviiteid, millest võib 
neil oma töös kasu olla. Mari jaoks on see kõik esmapilgul väga uus ja kohati 
harjumatu, kuigi ta peab tõdema, et on neist keskkondadest varem kuul-
nud, kuid pole olnud põhjust kasutada. Nüüd on aga põhjus olemas. Mari 
jaoks on õpetaja e-portfoolio kasutamine esmapilgul pisut harjumatu, kuid 
ta näeb selles suuri võimalusi nii enda arengu jälgimiseks kui ka oma kol-
leegidega suhtlemise jaoks. On tore, et ei pea enam eposti teel dokumente 
saatma teineteisele ja listis pidama arutelusid, mille jälgimine vahel on kee-
ruline, vaid selle jaoks on olemas nüüd spetsiaalne keskkond.
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Digitaalsed õppematerjalid3. 
Hans Põldoja

Sissejuhatus3.1. 

Läbi ajaloo on kirjasõna levitamiseks kasutatud erinevaid vahendeid. Vani-
mateks kirjutusvahenditeks olid savi ja kivi. Esimesed raamatud valmisid 
käsitsi kirjutatud manuskriptidena. Paraku oli manuskriptide kirjutami-
ne aeglane ja kallis töö. Kirjasõna laiemale levikule pani aluse trükipressi 
leiutamine 15. sajandil Johannes Gutenbergi poolt. Esimesed eestikeelsed 
aabitsad ilmusid juba 16. sajandi lõpul. Laiemalt hakkasid kooliõpikud maa-
ilmas levima 19. sajandil.

Eelmisel sajandil lisandus tehnika arenguga palju uusi võimalusi õppema-
terjalide levitamiseks: slaidid, raadio- ja telesaated, õpetusliku sisuga #lmid, 
helikassetid ja CD plaadid. Arvutipõhiseid õppematerjale ja õpitarkvara ha-
kati laiemalt koostama 1980ndatel aastatel.

Eesti koolidesse jõudis õpitarkvara 1990ndate lõpus Tiigrihüppe ja Phare 
ISE projektide toel. Tol ajal levitati õpitarkvara enamasti CD plaatidel. Mõ-
ned tuntumad näited sellisest õpitarkvarast on keeleõppetarkvara EuroP-
lus+ Reward ning keemiatarkvara 4e Chemistry Set. Selline õpitarkvara 
sisaldab kindlal teemal lugemismaterjale, harjutusi, heli- ja videoklippe ning 
töölehti, mille abil õpilased saavad tunnis programmi kasutada. Paraku ei 
vasta selline välismaine õpitarkvara päris täpselt meie riiklikule õppekavale 
ning õpetajad saavad kasutada vaid osa õpitarkvara sisust. Mitmed vane-
mad õpitarkvarad ei tööta ka enam uuemate Windowsi versioonidega. Para-
ku pole selliste terviklike õpitarkvara rakenduste puhul enamasti võimalik 
sealt üksikuid materjale kätte saada ning õpitarkvarast sõltumatult kasuta-
da.

Selliseid probleeme aitab vältida õppematerjalide levitatamine Interneti 
kaudu ning suuremahuliste õppematerjalide jagamine väiksemateks eraldi-
seisvateks osadeks. Selles peatükis keskendumegi veebipõhistele õppema-
terjalidele.

Digitaalsetest õppematerjalidest rääkides kasutatakse sageli õpiobjekti mõis-
tet (ingl k. learning object). Õpiobjekti all mõistetakse väikeseid terviklikke 
õpetusliku sisuga objekte, mida saab ühendada suuremateks sidusateks õp-
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pematerjalideks ning taaskasutada erinevates õppekontekstides. Õpiobjek-
tid on varustatud standardsete metaandmetega, mis võimaldavad automa-
tiseerida õpiobjektide otsingut ning nende põhjal tervikliku õppematerjali 
kokkupanekut. Õpiobjekte levitatakse enamasti spetsiaalsete Internetipor-
taalide kaudu, kus on võimalik otsida ja sirvida õppematerjale erinevate tun-
nuste alusel (aine, teema, klass, materjali tüüp jne). Selliseid spetsiaalseid 
rakendusi, so õpiobjektide ja neid kirjeldavate metaandmete andmebaase, 
nimetatakse õppematerjalide aitadeks ehk repositooriumiteks.

Õppematerjalide aidad3.2. 

Eestis on tuntuimaks õppematerjalide aidaks Koolielu1, mida haldab Tiigri-
hüppe Sihtasutus. Koolielu portaalis avaldatud õppematerjalid on süstema-
tiseeritud õppeainete, valdkondade ja teemade kaupa. Materjali kirjelduse 
juures on kirjas klass või kooliaste ja materjali tüüp. Kõigi nende tunnuste 
järgi on võimalik õppematerjale ka otsida. Koolielu eelkäijaks oli 1999. aas-
tal avatud Õpetaja Võrguvärav. Enamik Koolielu portaalis olevatest materja-
lidest on koostatud tegevõpetajate poolt, materjalide kvaliteedi tagamisega 
tegelevad ainemoderaatorid, kes enne avaldamist materjalid üle vaatavad.

Teistest kohalikest õppematerjalide aitadest väärivad äramärkimist Mik-
sike2 ja Tahvel3. Miksikese keskkond pakub suurt hulka klasside ja ainete 
kaupa sorteeritud töölehti, mis on mõeldud eelkõige väljatrükitult kasuta-
miseks. Miksikese juurde kuulub ka tasuline osa, mis pakub interaktiivseid 
harjutusi, mille lahendamise järel saab õpilane kohese tagasiside. Tahvel 
keskkond on alles arendamisel, kuid juba praegu on seal kättesaadavad 8. ja 
9. klassi füüsika õpikuga seotud interaktiivsed õppematerjalid.

Rahvusvahelistest õppematerjalide aitadest võiks välja tuua Merlot4, mil-
le kaudu on leitavad üle 20000 õppematerjali. Merlot erineb traditsiooni-
listest aitadest selle poolest, et ta sisaldab viiteid väljaspool paiknevatele 
õppematerjalidele. Seda tüüpi keskkondi nimetatakse viidakogudeks (ingl. 
k. referratory). Iga Merlot keskkonnaga liitunud kasutaja saab sinna lisada 
viited oma õppematerjalidele, mis võivad paikneda näiteks õpetaja isiklikul 
kodulehel või kohalikus repositooriumis (nagu Koolielu). Merlot keskkon-

1 http://www.koolielu.ee
2 http://www.miksike.ee
3 http://www.tahvel.ee
4 http://www.merlot.org
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nas olevaid viiteid on võimalik otsida ja sirvida mitmete erinevate tunnus-
te abil nagu aine, materjali tüüp jne. Viidete juurde on võimalik lisada ka 
materjaliga seotud ülesandeid. Merlot`s on loodud ka erinevate õppeainete 
kogukonnad, kust leiab ka muud kasulikku infot peale õppematerjalide.

Euroopas juhib üldhariduskoolidele mõeldud e-õppe rakenduste arendamist 
Brüsselis asuv Euroopa Koolivõrgustiku büroo (European Schoolnet). Vii-
maste aastate jooksul on nad mitme projekti raames arendanud õppema-
terjalide vahendamise portaali Learning Resource Exchange1 (LRE). Selle 
kaudu on kättesaadavad kõigi Euroopa maade kohalikes õppematerjalide 
portaalides olevad materjalid. LRE portaal võimaldab õpetajatel leitud õp-
pematerjale märksõnadega kirjeldada ja oma järjehoidjasse lisada. Teiste 
õpetajate poolt õppematerjalidele lisatud märksõnad aitavad paremini soo-
vitud materjali leida. 

Õppematerjalid ja autoriõigus3.3. 

Õppematerjalidest rääkides ei pääse me kuidagi mööda autoriõigusega seo-
tud küsimustest. Tänapäevased internetipõhised vahendid on teinud ma-
terjalide avaldamise igale arvutikasutajale lihtsaks ja jõukohaseks. Paraku 
eksitakse sageli enda materjale avaldades autoriõiguste vastu, kuna kasuta-
takse illustratsioone või tekste, mille avaldamiseks puudub luba.

Autoriõiguse valdkonda reguleerivad Eesti seadused, rahvusvahelised lepin-
gud ja Euroopa Liidu dokumendid. Autoriõiguse seadus kehtib Eestis alates 
1992. aastast. 1994. aastal taasliitus Eesti Berni kirjandus- ja kunstiteoste 
kaitse konventsiooniga. Autoriõiguse seaduse järgi saab teose autoriks olla 
füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on selle teose loonud. Juhul kui teose 
on loonud mitu isikut ühiselt, on tegemist ühisautorsuse (teos on jagamatu 
tervik) või kaasautorsusega (erinevate autorite osad on selgelt eristatavad). 
Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid, seega kuuluvad siia 
ka kõik õppematerjalid, internetileheküljed ja arvutiprogrammid. Autoriõi-
gus tekkib koheselt koos teose loomisega ja kehtib nii avalikustamata kui 
avalikustatud teostele. Avalikustamiseks loetakse näiteks teose avaldamist 
koguses, mis võimaldab üldsusel sellega tutvuda või teose internetis kõigile 
kättesaadavaks muutmist. Autoriõiguse kehtimiseks ei ole vaja lisada teose-
le mingit eraldi märget. Autoriõigus kehtib kogu autori eluaja ja 70 aastat 
pärast tema surma.

1 http://lreforschools.eun.org
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Autori õigused jagatakse kaheks: isiklikud ehk moraalsed õigused ja varali-
sed õigused. Isiklike õiguste hulka kuuluvad näiteks õigus teose puutuma-
tusele (võimalus teha ise või lubada teistel teha teoses muudatusi), õigus 
teose avalikustamisele ja juba avaldatud teose täiendamisele. Autori isikli-
kud õigused on autoriga lahutamatult seotud ning neid ei saa loovutada ega 
ära võtta. Küll aga võib autor anda isiklike õiguste kasutamiseks teistele loa 
ehk litsentsi. Teise õiguste grupi moodustavad varalised õigused, mille hul-
ka kuulub õigus teose reprodutseerimisele, levitamisele, avalikule esitusele, 
tõlkimisele, kohandamisele jne. Erinevalt isiklikest õigustest on võimalik va-
ralisi õigusi loovutada, samuti võib anda litsentsi nende kasutamiseks teiste 
isikute poolt. Näiteks õpikute ja töövihikute puhul on autor teose varalised 
õigused andnud sageli õpikukirjastusele ning saanud oma töö eest autorita-
su. Internetis olevate õppematerjalide varalised õigused kuuluvad enamasti 
materjali autorile. Vastavalt autoriõiguse seadusele lähevad otseste tööüles-
annete täitmise käigus loodud teoste varalised õigused üle tööandjale. Seega 
sõltub iga õpetaja töölepingust, kellele kuuluvad õigused — kui õppemater-
jalide loomine kuulub otseste tööülesannete hulka, siis otsustab varaliste 
õiguste kasutamise tööandja, kui ei, siis õpetaja ise.

Õppematerjalide seisukohalt on oluline autoriõiguse seaduse § 19, mis kä-
sitleb teose vaba kasutamist teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja 
õigusemõistmise eesmärkidel. Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja 
refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava 
või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust. Üldju-
hul tähendab see, et tsiteeritud tekst tuleb muust tekstist selgelt eristada ja 
korrektselt viidata. Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva 
materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus 
ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke. Samuti on lu-
batud õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel 
eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus 
ei taotle ärilisi eesmärke. Siia hulka kuuluvad avalik-õiguslikud koolid ja üli-
koolid. Hariduslike ja teaduslike eesmärkide alla kuulub näiteks materjalide 
kasutamine koolitunnis või loengus. Probleemseks muutub illustratsiooni 
sisaldava õppematerjali või reproduktsiooni avaldamine Internetis, sest sel 
juhul on keeruline tagada, et materjali kasutatakse vaid hariduslikel ja tea-
duslikel eesmärkidel. Suletud õpikeskkonnas asuvat kursust, kuhu pääsevad 
ligi vaid kindla klassi õpilased, võib siiski vaadelda klassiruumi laiendusena. 
Teose tsiteerimisel, kasutamisel illustreeriva materjalina või reprodutseeri-
misel tuleb ära märkida autori nimi, teose pealkiri ja avaldamise allikas.
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Avatud sisulitsentsid3.4. 

Tänapäevase autoriõiguse põhimõtted on pärit 19. sajandi lõpust (Berni 
konventsioon pärineb aastast 1886) ning ei arvesta tänapäevase olukorra-
ga, kus arvutid ja internet on loonud igaühele lihtsad võimalused teoste ko-
peerimiseks, muutmiseks ja avaldamiseks.

Kujutame ette olukorda, kus õpetaja koostab järgmiseks päevaks esitlust 
ning tahab selles kasutada Internetist leitud ingliskeelset joonist. Joonise 
juures polnud mingit eraldi litsentsi või märget autoriõigustele, seega tu-
leb eeldada, et joonist saab kasutada täpselt autoriõiguse seaduses lubatud 
viisil. Autoriõiguse seadus lubab illustratsioonide kasutamist hariduslikel ja 
teaduslikel eesmärkidel. Samas ei tohi õpetaja joonise juures olevaid inglis-
keelseid tekste eesti keelde tõlkida, sest teose tõlkimine kuulub autori va-
raliste õiguste hulka ning selleks on vaja autori nõusolekut. Samuti oleks 
problemaatiline sellise esitluse avaldamine Internetis, sest hariduslikel ees-
märkidel kasutamine piirdub üldjuhul klassiruumiga. Seega peaks õpetaja 
joonise autoriga ühendust võtma ning paluma luba joonise tõlkimiseks ning 
joonist sisaldava esitluse Internetis avaldamiseks. Paraku võtab vastuse 
saamine enamasti rohkem aega kui üks õhtupoolik ning sageli on ka autori 
e-posti aadressi leidmine keeruline. Joonise autor oleks ilmselt õnnelik, kui 
keegi saab tema joonist kasutada, kuid traditsioonilise autoriõiguse piiran-
gud muudavad selle keeruliseks.

Selliste olukordade lahenduseks on avatud sisulitsentside kasutamine. Ava-
tud sisulitsents on luba, millega autor annab teose kasutajale õiguse teosta-
da osa oma isiklikke või varalisi õiguseid. Enamasti kuulub siia õigus teost 
kohandada, kopeerida ja levitada. Avatud sisulitsentsid võivad sisaldada ka 
lisapiiranguid, näiteks ärilise kasutuse piirang.

Kõige tuntumaks avatud sisulitsentsiks on Creative Commons litsentsid. 
Creative Commons puhul ei ole tegemist mitte ühe litsentsiga, vaid kuuest 
erinevate piirangutega litsentsist koosneva litsentsiperekonnaga:

Attribution litsents
Attribution-No Derivative Works litsents
Attribution-Noncommercial-No Derivative Works litsents
Attribution-Noncommercial litsents
Attribution-Noncommercial-Share Alike litsents
Attribution-Share Alike litsents 
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Litsentsi nimes olevad sõnad tähistavad piiranguid, mida teose kasutaja 
peab järgima:

Attribution — kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil
Share Alike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada 

sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel
Noncommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel
No Derivative Works — teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud 

teoste loomisel 

Iga Creative Commons litsentsiga kaasneb Share õigus, mis lubab teose ka-
sutajal seda kopeerida, levitada ja edasi anda. Lisaks kaasneb teose muut-
mist lubavate CC litsentsidega (need litsentsid, mille nimes ei sisaldu No 
Derivative Works piirang) õigus Remix, mis lubab kasutajal teost tõlkida, 
kohandada, panna kokku teiste sobiva litsentsiga teostega jne.

Creative Commons litsentsidega materjalide lihtsaks äratundmiseks on sel-
lised materjalid Internetis alati tähistatud vastava ikooniga. Enamlevinud 
Creative Commons litsentside ikoonid on kujutatud joonisel 3.1. Ikooni 
peale klõpsates suunatakse kasutaja leheküljele, kus on lühidalt lahti se-
letatud litsentsi üldpõhimõtted. Samalt leheküljelt pääseb ka litsentsi ter-
vikteksti juurde. Lisaks sellele on Creative Commons litsentsiga materjalid 
varustatud koodiga, mis aitab otsingumootoritel selliseid materjale lihtsalt 
üles leida. 

Enamlevinud Creative Commons litsentside ikoonidJoonis 3.1. 

Creative Commons litsentside juures on ka mitmeid probleeme. Kui esimene 
Creative Commons litsentside komplekt 2002. aastal avaldati, olid litsent-
sid seotud väga tihedalt USA õigusruumiga. Praeguseks on jõutud litsentsi-
de kolmanda versioonini ning litsentsid on tõlgitud paljudesse keeltesse ja 
viidud vastavusse kohaliku autoriõiguse seadusega. Paraku pole Eestis veel 
Creative Commons litsentside lokaliseerimisega tulemusteni jõutud. Nende 
maade jaoks, kus Creative Commons litsentsid pole lokaliseeritud, on mõel-
dud üldise sõnastusega litsentsid, mille nime lõpus on sõna Unported (näi-
teks Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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Teine Creative Commons litsentside probleem seisneb selles, et uue teose 
loomisel ei saa üldjuhul erineva litsentsiga materjale kokku panna. Õp-
pematerjalide puhul on see probleem väga tõsine, sest enamus Creative 
Commons litsentsiga õppematerjale jaguneb kahe omavahel mitteühilduva 
litsentsi vahel — Attribution-Noncommercial-Share Alike ja Attribution-
Share Alike litsents. Nagu litsentsi nimedest näha, seisneb nende erinevus 
selles, et üks litsents lubab ärilist kasutamist ja teine mitte.

Kasutajad valivad oma teosele sageli ärilise kasutuse piirangut sisaldava lit-
sentsi, lootes et selline litsents aitab nende õigusi paremini kaitsta. Tegelik-
kuses võib selline litsents välistada hoopis mitmeid esmapilgul mõistlikke 
võimalusi teose taaskasutamiseks. Probleem seisneb selles, et ärilise ja mit-
teärilise kasutamise piir ei ole Creative Commons poolt piisavalt täpselt de-
#neeritud. Kasutajate õigusi aitab hoopis kindlamalt kaitsta Share Alike pii-
rang. See tähendab seda, et kui näiteks õpikukirjastus otsustab Internetist 
leitud harjutust enda töövihikus kasutada, siis peab ta selle avaldama sama 
litsentsi alusel. Ilmselt ei lähe selline litsents, mis lubab kasutajatel kõikidel 
eesmärkidel töövihikut vabalt reprodutseerida, kokku kirjastuse ärihuvide-
ga. Seetõttu on Creative Commons litsentside puhul võimalus anda erine-
vatele kasutajatele spetsiaalselt nende vajadustele vastavaid litsentse. Meie 
näite puhul kontakteeruks õpikukirjastus harjutuse autoriga ning kokkule-
pitud tasu eest annaks autor selle harjutuse õpikukirjastusele koos ärilist 
kasutust keelava Attribution-Noncommercial-Share Alike litsentsiga või 
traditsioonilise autoriõiguse alusel kasutamiseks.

Creative Commons ei ole sugugi mitte ainuke avatud sisulitsents. Teistest 
avatud sisulitsentsidest on tuntuim GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents 
(GNU FDL), mida kasutatakse näiteks Vikipeedia ja sellega seotud projek-
tide puhul. GNU FDL sarnaneb oma piirangute poolest Attribution-Share 
Alike litsentsiga. Selle litsentsiga teoseid tohib igas kontekstis vabalt kopee-
rida, muuta ja levitada. Tingimuseks on see, et tuletatud teost tuleb eda-
si levitada sama litsentsi alusel. Paraku ei ole GNU FDL ühilduv Creative 
Commons litsentsidega, see tähendab seda, et Vikipeedia artiklit ja Creative 
Commons Attribution-Share Alike litsentsi alusel teksti ei saa kokku panna 
ja uue materjali loomisel aluseks võtta.

Lisaks avatud sisulitsentsidele on olemas avalikku omandisse (ingl. k. Public 
Domain) kuuluvad teosed. Need on teosed, mille autori surmast on möödas 
70 aastat või mille autor on loobunud kõigist isiklikest ja varalistest õigus-
test. Ameerika õigusruumis on võimalik autoritel loobuda ka isiklikest õi-
gustest, kuid Eesti autoriõiguse seaduse järgi ei ole see võimalik. Muuhulgas 
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kuuluvad avalikku omandisse USA riigiasutuste töötajate poolt tööülesan-
nete käigus loodud teosed.

Avatud õppematerjalide ja sisu kogud3.5. 

Järgnevalt tutvume olulisemate avatud sisulitsentsiga õppematerjalide ja 
meediafailide kogudega. Nendel leiduvate materjalide kasutamine võimal-
dab õppematerjalide koostamisel aega kokku hoida. Samas tuleb iga leitud 
materjali puhul pöörata tähelepanu sellele, millise litsentsiga see on aval-
datud ning milliste materjalidega seda saab kokku panna. Olemasolevate 
materjalide litsentsid ongi põhiline argument, mille põhjal õpetaja valib, 
millise avatud sisulitsentsiga õppematerjale koostada.

Üheks olulisemaks avatud sisulitsentsiga materjali koguks on Vikipeedia. 
Selle peatüki kirjutamise hetkel on Vikipeedia ingliskeelses versioonis1 üle 
2 695 000 artikli ning eestikeelses versioonis2 üle 58 000 artikli. Vikipeedia 
artikleid saavad muuta ja täiendada kõik. Vikipeedia kritiseerijad on tihti 
avaldanud arvamust, et selline avatud toimetamismudel ei saa tagada ar-
tiklite usaldusväärsust. Siiski tuleb tõdeda, et suuremate keelte puhul on 
õnnestunud Vikipeedia ümber koondada aktiivne autorite kogukond, kes 
hoiab tehtud muudatustel pilgu peal ning aitab seeläbi kaasa artiklite kvali-
teedi tagamisele. Samuti on pikemate Vikipeedia artiklite all viited algallika-
tele, mille juurde uurimistööd tegevad õpilased peaksid edasi siirduma. Kõik 
Vikipeedia artiklid on avaldatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga.

Vikipeedia juurde kuulub mitmeid täiendavaid avatud sisu projekte. Üheks 
tuntumaks neist on Wikimedia Commons3, mis sisaldab kõiki Vikipeedia 
artiklites kasutatud illustratsioone. Käesoleval hetkel on seal üle 3 783 000 
pildi, heli- ja videoklipi. Wikimedia Commonsis avaldatud meediafailid on 
sageli topeltlitsentsiga — see tähendab seda, et sama fail on avaldatud nii 
GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga kui mingi Creative Commons 
litsentsiga. Seega on suur osa sealsetest illustratsioonidest kasulikud nei-
le õpetajatele, kes kavatsevad enda loodud õppematerjale avaldada mõne 
Creative Commons litsentsi alusel.

1 http://en.wikipedia.org
2 http://et.wikipedia.org
3 http://commons.wikimedia.org
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Wikimedia Commons meediafailide varamuJoonis 3.2. 

Vikipeedia juurde kuulub ka õpikute koostamise kogukond Wikibooks1 
ning selle eestikeelne versioon Vikiraamatukogu2. Õppematerjalide ja vee-
bipõhiste kursuste loomiseks on Wikiversity keskkond3. Paraku ei ole need 
kogukonnad veel nii aktiivsed kui Vikipeedia entsüklopeedia, kuigi üht-teist 
õppematerjali koostamisel kasulikku on sealt inglise keeles võimalik leida. 
Nendes kogukondades loodud sisu on avaldatud samamoodi GNU Vaba Do-
kumentatsiooni Litsentsi alusel.

1 http://en.wikibooks.org
2 http://et.wikibooks.org
3 http://www.wikiversity.org



58       Haridustehnoloogia käsiraamat

Avatud sisulitsentsiga õppematerjalide portaale on viimastel aastatel tek-
kinud terve hulk, mistõttu soovitud materjalide leidmine ei ole alati lihtne. 
Sellele probleemile püüab lahendust pakkuda OERCommons1, mille kaudu 
on võimalik sirvida viiteid teistes portaalides leiduvatele avatud sisulitsent-
siga õppematerjalidele. Viited on jagatud teemade ja haridustasemete kau-
pa, samuti on võimalik kasutada otsingumootorit. Lisaks suurele hulgale 
ingliskeelsetele õppematerjalide sisaldab OERCommons ka viiteid ligi 300 
eestikeelsele õppematerjalile. OERCommons kaudu leitavad materjalid on 
avaldatud erinevate litsentside alusel, täpne litsents on enamasti materja-
li kirjelduse juures. Portaaliga liitunud kasutajad saavad lisada uusi viiteid 
avatud õppematerjalidele ning portaali kaudu leitud materjale oma järje-
hoidjasse salvestada.

Mitmed avatud õppematerjalide projektid on algatatud ülikoolide poolt. 
Neist tuntuim on Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi portaal MIT 
OpenCourseWare, kus on praegu täies mahus saadaval üle 1800 kursuse 
õppematerjalid2. Enamasti sisaldavad need kursused kirjanduse loetelu, 
loengute jaotusmaterjale, harjutusi ja eksamiküsimusi. Mitmete kursuste 
juures on avaldatud ka loengute videosalvestused. Euroopast võib positiiv-
se näitena välja tuua Suurbritannia Avatud Ülikooli portaali OpenLearn3. 
Mõlemas portaalis olevad kursused on avaldatud Creative Commons Attri-
bution-Noncommercial-ShareAlike litsentsi alusel.

Rice’i Ülikooli poolt on loodud Connexions portaal4, kus kõik liitunud ka-
sutajad saavad oma õppematerjale avaldada. Connexions pakub natuke 
konservatiivsemat lähenemist, kui Vikipeediaga seotud projektid. Nimelt 
toimub seal koostöö kinnistes gruppides, kuhu grupi looja saab teisi Con-
nexions kasutajaid liikmeks kutsuda. Autoriõiguste poole pealt esindab 
Connexions väga avatud lähenemist — kõik õppematerjalid on avaldatud 
Creative Commons Attribution litsentsi alusel. See on kõige liberaalsem 
Creative Commons litsents, mille ainsaks tingimuseks on korrektne viita-
mine materjali autorile ja avaldamiskohale. Connexions materjalide põhjal 
on võimalik koostatud õppematerjale avaldada ükskõik millise litsentsi alu-
sel või üldse ilma avatud sisulitsentsita. Kokku on Connexions portaalis ligi 
8000 õppematerjali, millest enamik on inglise keeles.

1 http://www.oercommons.org/
2 http://ocw.mit.edu
3 http://openlearn.open.ac.uk/
4 http://cnx.org/
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Connexions on olnud üheks eeskujuks õppematerjalide loomise keskkonna 
LeMill1 tegijatele. LeMill on veebipõhine kogukond õppematerjalide otsi-
miseks, loomiseks ja jagamiseks. LeMill arendajate hulka kuulus ka Tallin-
na Ülikooli Haridustehnoloogia keskus ning seetõttu on oluline osa LeMill 
kasutajatest ja materjalidest pärit Eestist. LeMill keskkonnas olev sisu on 
jagatud õppematerjalideks, pedagoogilisteks meetoditeks ja vahenditeks, 
mida saab õppetöös või õppematerjalide loomisel kasutada. LeMilli kesk-
kond erineb Connexionsist eelkõige selle poolest, et kõik õppematerjalid on 
teiste LeMilli kasutajate poolt muudetavad ja täiendatavad. Põhjalikumalt 
tutvume õppematerjalide loomisega LeMilli keskkonnas käesoleva peatüki 
lõpus.

Eestis on viimasel ajal Creative Commons litsentside alusel avaldatud mitme 
Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt korraldatud õppematerjalide konkursi tööd. 
Õppematerjalide aitadest kasutab Creative Commons litsentse Tahvel.ee, 
kirjastustest paistab avatud litsentside kasutamisega silma kaardikirjastus 
Regio, mis on avaldanud oma kodulehel koolidele mõeldud kontuurkaartide 
komplekti Creative Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike lit-
sentsi alusel.

Avatud sisulitsenstid annavad õpetajale võimaluse kasutada oma õppema-
terjali kokkupanekul mõnda osa teiste õpetajate poolt loodud materjalidest, 
mis on avaldatud sobiva litsentsi alusel. Seoses üleeuroopalise LRE portaali 
loomisega on kerkinud esile õppematerjalide “reisimise” teema. Üleeuroo-
paliste õppematerjalide kogude testkasutus on näidanud, et õppemater-
jalide “reisimisel” ühest maast teise võivad takistuseks saada mitte ainult 
keelelised erinevused, vaid ka erinev haridussüsteem, õpetamismeetodid ja 
sotsiaal-kultuuriline taust. Samas on positiivseid näiteid õppematerjalidest, 
mida taaskasutatakse teistes maades isegi juhul, kui keel pole arusaadav.

Üheks sisu tüübiks, mis suhteliselt hästi erinevate maade vahel reisib, on 
fotod, illustratsioonid ja meediafailid. Ülalpool mainisime juba Wikimedia 
Commonsit. Teiseks kohaks, kust õpetaja võib õppematerjali koostamisel 
vajalikke fotosid leida, on fotoportaal Flickr. Siinkohal on oluline tähele 
panna, et ainult osa Flickr keskkonnas avaldatud fotodest on Creative Com-
mons litsentsiga. Flickr kasutajad saavad ise valida, millise kuuest Creative 
Commons litsentsist nad oma fotole valivad. Hetkel on Flickr keskkonnas 

1 http://lemill.net
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üle 93 miljoni avatud litsentsiga foto, mida on litsentsitüübi järgi võimalik 
otsida1.

See oli vaid lühike ülevaade olulisematest avatud õppematerjalide ja sisu ko-
gudest internetis. Täpsema ülevaate Creative Commons litsentsi alusel aval-
datud materjalide kogudest leiate aadressil http://wiki.creativecommons.
org/Content_Curators. Avatud sisulitsentsiga materjale on võimalik otsida 
ka Google otsingumootori abil. Selleks tuleb Google avalehelt valida täpsem 
otsing ning seejärel määrata otsitavate materjalide kasutusõigused. Google’i 
otsingumootorit kasutab ka creativecommons.org lehel paiknev otsing.

Õppematerjalide koostamise vahendid3.6. 

Enamasti kasutatakse õppematerjalide loomiseks tavapäraseid tekstitööt-
lus- ja esitlusgraa#kaprogramme nagu Microsoft Word ja Microsoft Power-
Point või nende vabavaralised alternatiivis OpenO(ce.org paketis. Kuna 
nende vahendite kohta on juba eesti keeles piisavalt informatsiooni, vaata-
me me käesolevas alapeatükis programme, mis on loodud spetsiaalselt õp-
pematerjalide koostamiseks. Hot Potatoes2, eXe ja LeMill said välja valitud 
seetõttu, et need on õpetajale tasuta ning Eestis on juba nende vahenditega 
loodud õppematerjale.

Hot Potatoes3.6.1. 

Hot Potatoes on Kanadas Victoria Ülikoolis loodud tarkvara, mis võimaldab 
koostada interaktiivseid harjutusi. Hot Potatoes ei ole vabavara, kuid prog-
rammi kasutamine on tasuta riigi poolt rahastatud koolide õpetajatele tin-
gimusel, et selle abil loodud harjutused on kõigile veebis vabalt kättesaada-
vad. Hot Potatoes sisaldab 5 erinevat tüüpi harjutuste loomise vahendeid:

JQuiz — valikvastustega küsimused ja lühivastustega küsimused
JCloze — lünktekstid
JCross — ristsõnad
JMix — järjestamise harjutused
JMatch — paaride leidmise harjutused 

1 http://www."ickr.com/creativecommons/
2 http://hotpot.uvic.ca/
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Lisaks eelmainitutele on olemas erinevat tüüpi harjutuste ühendamise va-
hend $e Masher. Programm on tõlgitud paljudesse keeltesse, sealhulgas 
eesti keelde.

Nende vahendite abil loodud harjutusi on võimalik eksportida interatiivse-
te internetilehekülgedena, kus õpilased saavad harjutuse täitmise järel ko-
hese tagasiside. Harjutuste kasutamiseks peab õpetaja laadima harjutused 
üles Internetti. Kui õppetöös kasutatakse mõnda virtuaalset õpikeskkon-
da (Moodle, Blackboard, vm), siis saab interaktiivsed harjutused sinna üles 
panna tavaliste veebilehtedena (HTML-failid). See ei nõua õpetajalt erios-
kusi ega -teadmisi.

Kui tahetakse harjutused üles panna oma kodulehele, siis võib õpetaja re-
gistreeruda mõne kodulehe pinda pakkuva teenuse kasutajaks ning laadida 
loodud harjutused Internetti näiteks spetsiaalse programmi (FTP klient) 
abil. Üks tasuta kodulehekülje pinda pakkuv teenus on Elioni portaal1.

Hot Potatoes abil loodud harjutuste hilisemaks muutmiseks oleks kindlasti 
vaja salvestada ja alles hoida harjutuse lähtefail, kus on kirjas küsimused, 
vastusevariandid ja tagasiside õpilasele. Kui soovite, et teised õpetajad saak-
sid teie poolt koostatud harjutusi täiendada, siis tuleks Internetis avaldada 
ka harjutuste lähtefailid.

Hot Potatoes`i programmi autorid rõhutavad, et see progamm on mõeldud 
enesekontrolli harjutusteks, mitte õpilaste teadmiste hindamiseks. Sellistel 
harjutustel on oluline roll näiteks keeleõppes.

Täpsemad juhendid Hot Potatoes kasutamise kohta on programmi eesti-
keelsel koduleheküljel2. 

eXe3.6.2. 

eXe3 on kolme Uus-Meremaa ülikooli koostööna loodud tarkvara, mis või-
maldab koostada veebipõhiseid õppematerjale. eXe programm on vaba tark-
vara ning see on tõlgitud ka eesti keelde. eXe abil koostatud õppematerjal on 
nagu terviklik kodulehekülg, mis koosneb omavahel linkidega seotud alam-
lehekülgedest. Igale leheküljele on võimalik lisada erinevaid vahendeid. Va-

1 http://live.hot.ee/
2 http://koolielu.edu.ee/hotpotatoes/
3 http://www.exelearning.org/
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henditeks on näiteks erinevat tüüpi tekstiblokid (eelteadmised, eesmärgid, 
juhtumi kirjeldus, lugemine, tegevus), erinevat tüüpi küsimused, Vikipeedia 
artikkel ja väline veebileht.

eXe abil koostatud õppematerjali salvestamisel veebileheküljena luuakse 
eraldi kaust, kuhu salvestatakse kõik lehekülje juurde kuuluvad failid (html-
laiendiga leheküljed, pildifailid jne). Nende Internetti saamiseks tuleb kõik 
failid FTP kliendi abil oma kodulehekülje kataloogi üles laadida. Lisaks sel-
lele on eXe abil koostatud õppematerjale võimalik salvestada SCORM sisu-
pakettidena. Paljud õpikeskkonnad võimaldavad SCORM sisupakette üles 
laadida ning kursuse sees internetilehekülgedena näidata. Eestis kasutata-
vatest õpikeskkondadest toetavad seda võimalust nii Blackboard (endine 
WebCT) kui ka Moodle. eXe abil loodud materjalidele saab lihtsa menüüva-
likuga lisada ka Creative Commons litsentsi.

eXe eeliseks Hot Potatoes ees on see, et eXe abil saab koostada mitmekülgse-
maid õppematerjale, mis sisaldavad nii lugemismaterjale kui enesekontrol-
li teste. Samas ainult enesekontrolli testide koostamiseks on Hot Potatoes 
programmi lihtsam kasutada. Ka eXes tehtud õppematerjalide hilisemaks 
muutmiseks ja täiendamiseks tuleb kindlasti alles hoida õppematerjali läh-
tefail.

LeMill3.6.3. 

LeMill1 on Euroopa Liidu 6. raamprogrammi IST projektis CALIBRATE 
loodud õppematerjalide koostamise keskkond. Selle projekti raames on 
keskkonna esmaseks sihtgrupiks Euroopa üldhariduskoolide õpetajad, 
kuid keskkond sobib õppematerjalide loomiseks kõigile haridustasemetele. 
Keskkonna nimetus tuleb ingliskeelsetest sõnadest “learning mill”, mille 
eestikeelne tõlge võiks olla “õpiveski”.

LeMill keskkonna avalehel kuvatakse alati omavahel seotud õppematerjali, 
meetodit ja vahendit koos kirjeldusega, kuidas neid õppetöös kasutada. Sel-
list kasutaja poolt koostatud materjalide, meetodite ja vahendite komplek-
ti nimetatakse kogumikuks. Kogumiku juurde saab lisada ka õpiloo, milles 
kirjeldatakse, kuidas kogumikku kuuluvaid materjale, meetodeid ja vahen-
deid õpilastega kasutada. Sellised õpilood aitavad teistel õpetajatel LeMill 
keskkonna materjale paremini rakendada.

1 http://lemill.net
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LeMill keskkonna avalehtJoonis 3.3. 

LeMill keskkonna loomise käigus viidi läbi disainisessioonid õpetajatega eri-
nevate Euroopa maades (Eesti, Soome, Ungari, Norra). Disainisessioonide 
ühe tulemusena selgus, et õppematerjale võib jagada kolme kategooriasse:

materjalid — konspektid, esitlused, harjutused jne.
meetodid — õppemeetodid, mängud jne.
vahendid — õpitarkvara, õppevahendid 

Need kolm kategooriat ongi LeMill keskkonna peamisteks osadeks. Neljan-
da sektsioonina lisandub neile Kogukond, sest LeMill keskkonna põhirõhk 
on õppematerjalide koostöös loomisel.

LeMill keskkonnaga saavad liituda kõik soovijad. Registreerunud kasutaja-
tel on võimalik lisada keskkonda oma õppematerjale ning täiendada teiste 
kasutajate poolt loodud materjale. Õppematerjali loomine LeMill abil eri-
neb Hot Potatoes ja eXe kasutamisest eelkõige seetõttu, et töö toimub inter-
netikeskkonnas. Koolielust ja paljudest teistest traditsoonilistest aitadest 
erineb LeMill selle poolest, et kõik LeMill keskkonnas avaldatud materjalid 
on veebipõhised.
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LeMill keskkonna kõige võimalusterohkem ja samas ka keerulisem osa on 
materjalide sektsioon. Käesoleva raamatu piiratud mahu tõttu tutvustame-
gi siin materjalide sektsiooni võimalusi. Materjalide sektsioonis on võimalik 
lisada nelja tüüpi sisu:

õppematerjalid — veebipõhiselt toimetatavad õppematerjalid
meediafailid — fotod, heliklipid ja animatsioonid, mida saab LeMill 

keskkonda üles laadida ja õppematerjalides kasutada
viited — lingid väljapool LeMill keskkonda paiknevatele materjali-

dele
trükimaterjalid — PDF formaadis dokumendid 

Õppematerjalide koostamiseks pakub LeMill keskkond hetkel 6 erinevat 
malli:

Veebilehekülg on kõige levinum õppematerjali mall. See võimaldab 
luua lehekülje, mis koosneb tekstist ja illustratsioonidest (pildid, helik-
lipid, videoklipid). Samuti on veebileheküljele võimalik lisada mitmesu-
gust sisu erinevatest internetikeskkondadest (YouTube videod, Google 
Maps kaardid jne).

Esitlus võimaldab avaldada veebis esitluse slaidid koos kommentaari-
dega ning helisalvestuse.

Harjutus sarnaneb veebileheküljele, kuid see mall võimaldab lisada 
erinevaid küsimusetüüpe (valikvastustega küsimus, lünktekst, avatud 
küsimus). Õpilane saab selle malli abil loodud harjutusi ja enesekont-
rolli teste otse LeMill keskkonnas lahendada. Valikvastustega küsimus-
te ja lünktekstide lahenduste peale annab LeMill koheselt tagasidet.

Tunnikava mall võimaldab koostada tunnikavasid ning siduda neid 
õppematerjalide, meetodite ja vahenditega.

Õpiprojekt sarnaneb tunnikava mallile, kuid selle eesmärgiks on õpip-
rojektide kirjelduste ja projektiideede jagamine.

PILOT on lühike animatsioon, mis tutvustab mingit kindlat teema. 
Animatsiooni lõpus esitatakse uurimisküsimused, mis aitavad alusta-
da õpilastel arutelu antud teemal. Arutelu läbiviimiseks sobib kasutada 
uurivat õppimist toetavat õpikeskkonda, näiteks Fle3 või IVA.
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Kasulikud veebiteenused3.7. 

Õppematerjalide koostamisel võib õpetaja abi leida ka mitmesugustest vee-
biteenustest. Selliseid rakendusi tuleb juurde ja kaob iga nädalaga, seetõttu 
mainime siinkohal mõnda elujõulisemat keskkonda.

Videote jagamise keskkonnad võimaldavad laadida üles videoklippe ning 
vaadata teiste kasutajate poolt avaldatud videoid. Sellistest teenustest on 
kahtlemata tuntuimaks YouTube1. Enne YouTube ostmist arendas Google 
ka oma videokeskkonda, Google Video2. YouTube ja Google Video pakuvad 
videote juures ka lühikest HTML-koodi, mille abil on võimalik videoid teis-
tele internetilehekülgedele (näiteks ajaveebidesse, LeMill, Moodle, Blackbo-
ard vm keskkonna õppematerjalidesse) lisada. Nende mõlema keskkonna 
puhul võib olla probleemiks paljude videote hulgast haridusalaste videote 
leidmine. Sellele üritab lahendust pakkuda teachers.tv3, mis sisaldab vaid 
haridusalaseid videoid.

Sageli koostavad õpetajad õppematerjale PowerPointi või mõne muu esit-
lustarkvara abil. Esitluste Internetis jagamise muudab lihtsaks SlideShare 
keskkond4. Sinna saab üles laadida oma PowerPoint, OpenO(ce.org Impress 
või PDF formaadis esitluse, millele antakse automaatselt internetibrauseris 
töötav vorm. Seda keskkonda saab kasutada nii oma esitluste mugavaks ja-
gamiseks ja näitamiseks kui ka teiste esitlustest ideede saamiseks. Osa slai-
didest on avaldatud Creative Commons litsentsidega. Esitlusslaidide juurde 
on võimalik salvestada ka heli, samuti saab HTML-koodi abil lisada esitlusi 
teistesse keskkondadesse.

1 http://www.youtube.com
2 http://video.google.com
3 http://www.teachers.tv
4 http://www.slideshare.net
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Esitluste avaldamise keskkond SlideShareJoonis 3.4. 

Mitmetes ainetes on õppematerjalide loomisel vaja kasutada ka kaarte. Ava-
tud sisulitsentside alusel avaldatud kaartide valik ja kvaliteet on veel suhte-
liselt kesine. Sellele probleemile pakub lahenduse kaardikeskkond Google 
Maps1, mis sisaldab interaktiivset maailmakaarti ja aerofotot, mida on lin-
nade kohal võimalik suurendada nii palju, et isegi üksikud majad on erista-
tavad. Google Maps kaarte on võimalik HTML koodi abil teistele interneti-
lehekülgedele lisada.

Kokkuvõte ja soovitused3.8. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et Internet pakub õpetajale palju erinevaid või-
malusi õppematerjalide leidmiseks. Kuna Internetis saab õppematerjale 
avaldada igaüks, on oluline, et õpetaja hindaks enne materjalide kasutusele-
võttu kriitilise pilguga nende kvaliteeti. Kui tekkib soov materjale oma õpi-
laste vajadustele vastavalt kohandada, kerkib esile autoriõiguste probleem. 
Selleks, et me saaksime materjali muuta või tõlkida, peab materjal olema 
avaldatud vastavat tegevust lubava avatud sisulitsentsiga.

1 http://maps.google.com 
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Avatud sisulitsentsiga materjalide levikule saab kaasa aidata igaüks, kes 
oma õppematerjali mõne Creative Commons litsentsiga või muu sobiva 
vaba litsentsiga avaldab. Paljude internetikeskkondade puhul on seda või-
malik teha vaid ühe lihtsa menüüvalikuga. Käesoleva peatüki autor eelis-
tab õppematerjalide ja muude kirjatööde avaldamiseks enamasti Creative 
Commons Attribution-Share Alike litsentsi, fotode avaldamiseks aga kõige 
liberaalsemat Creative Commons Attribution litsentsi.

Õppematerjali loomiseks on peale traditsioonilise kontoritarkvara võima-
lik kasutada ka spetsiaalseid programme ja keskkondi, millest Eestis tun-
tuimad on Hot Potatoes, eXe ja LeMill. Õppematerjalide loomise vahendi 
valik sõltub eelkõige sellest, mis tüüpi materjale õpetaja luua soovib. Osa 
õppematerjalide loomise vahendeid on vaja enda arvutisse installeerida, 
kuid järjest enam leiavad kasutust ka veebipõhised õppematerjalide loomise 
keskkonnad, nagu näiteks LeMill.
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Matemaatika arvuti abil 4. 
matemaatikatunnis ja mujalgi
Eno Tõnisson

Sissejuhatus4.1. 

Matemaatika õpetamine ja õppimine arvuti abil on temaatika, millele on 
tõenäoliselt kõik vastava aine õpetajad mõelnud. Paljud õpetajad on reaal-
selt ka tegutsema asunud. On ju Eestis saadaval küllaldaselt matemaatika 
õpetamisel ja õppimisel kasutatavat tarkvara, millest osa ka eestikeelsed. 
Arvutid ja internetiühendus on olemas koolides ja paljudes kodudes. Õpeta-
jatele ja ka koolijuhtidele toimub koolitusi, kogunemistel räägitakse erine-
vatest võimalustest, korraldatakse õppematerjalide konkursse jpm.

Teiselt poolt võivad õpetajat ikka jääda vaevama mitmed küsimused: kas ar-
vuti kasutamine ikka on õigustatud? Kui jah, siis missugustel eeldustel, kui 
ei, siis miks? Kas õpilased saavad seda, mida vaja? Äkki jääb midagi olulist 
nüüd sellepärast õppimata? Võib-olla keskendutakse ebaolulisele? 

Matemaatikud-didaktikud suhtuvad arvuti abil õppimisse ja õpetamisse 
erinevalt. Ei ole kokku lepitud, kas väljaantav matemaatika õppekirjandus 
peaks õppetöös arvuti kasutamist toetama või olema selle suhtes neutraal-
ne. Kuivõrd märgitakse arvuti kasutamise võimalusi ära uuendatavas õppe-
kavas? Need on vaid mõned olulised küsimused. Ebamõistlik tegutsemine 
on sageli raiskamine ja pole mõtet õpilaste arvuti taga veedetud aega lihtsalt 
niisama veelgi pikendada.

Käesolevas peatükis püüame arutleda selle üle, milline on mõistlik IKT kasu-
tamine matemaatika õppimisel. Toome ka mõned näited, mis võiksid meie 
mõtteid suunata, sest iga õpetaja peab endale sobiva, didaktiliselt õigus-
tatud käsitluse ise välja töötama. See võib minna kergemalt või raskemalt 
– ajutiste ebaõnnestumiste ja muredega, aga tulemuseks on midagi sellist, 
mille üle õpilastel, kolleegidel ja isegi endal on hea meel. Matemaatilistele 
näidetele toome lisaks ka selliseid näiteid, milles on interdistsiplinaarsust ja 
mis on kasutatavad ka väljaspool matemaatikatundi, st et osa asju on teh-
tavad näiteks kodutööna ja osaliselt ehk isegi õues. Tõsiasi on see, et paljud 
õpilased on vabal ajal nagunii arvutimaailmas ja katse neid seal ka mate-
maatika teemadega tegelema panna, on vähemalt proovimist väärt.
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Kümmekonna leheküljega ei saa kõiki vajalikke küsimusi põhjalikult käsitle-
da. Juba on olemas ja loodetavasti veel tulemas eestikeelseid materjale, kus 
üht või teist teemat sügavamalt puudutatakse. Käesolevas peatükis toome 
kõigepealt lühiülevaate, millistes suundades on infotehnoloogia kasutamine 
matemaatikaõppes aegade jooksul arenenud. Mainitud on ka Eestis levinud 
programmid. Edasi keskendume arvutialgebra süsteemide kasutamisega 
seonduvatele küsimustele, sest just nende võimsate matemaatikaprogram-
mide puhul tekib rida nö põhiküsimusi. Järgnevates osades on toodud näi-
ted, mõned taotluslikult väga lihtsad ja teised jälle keerulisemad. Näidetes 
kasutame tarkvara Wiris ja GeoGebra (vt Albre, 2007), mis on Eestis vabalt 
kättesaadav ja nii võib igaüks neid ise proovida.

Peatüki lõpuosas toome välja olulisemad mõtted, mis väärivad silmas pi-
damist. Üheks märksõnaks on koostöö – seda nii õpilastega, teiste ainete 
õpetajatega kui ka teiste matemaatikaõpetajatega. Ka käesolev peatükk on 
valminud koostöös. Algvariandi lugesid läbi ja andsid väga asjalikke soovitu-
si õpetajad Katrin Kalamees, Sirje Pihlap, Velle Taraste ja Allar Veelmaa. Osa 
näiteidki on nende repertuaarist.

Erinevad suunad4.2. 

Enne konkreetsemate näidete juurde minekut püüame natuke kaardistada 
võimalikke kasutusviise. Seda saab teha mitmel viisil: ainekava alusel, ma-
temaatiliste temaatikate kaupa, tarkvara kaupa, pedagoogiliste võtete järgi 
vm. Võtame siinkohal esituse järjekorra kronoloogiliseks taustaks kogumi-
ku (Johnston-Wilder & Pimm, 2005), mis ei käsitle küll olukorda otseselt 
Eestis, aga võimaldab ka meie olukorda paremini kajastada. Kuigi on mõned 
olulised eripärad (nt eestikeelset tarkvara on oluliselt vähem ja ka konkreet-
se programmi või metoodika (potentsiaalseid) kasutajaid on vähem), vilje-
letakse praktiliselt kõiki olulisemaid suundi ka Eestis. Loodetavasti tajuvad 
nii mõnedki seda peatükki lugedes äratundmisrõõmu. See on väga oluline 
– on teooriaid, et inimesed sellepärast käivadki ooperis, et (kasvõi lõpuks) 
tuttavat viisikatket kuulda.

Infotehnoloogia laiemat kasutamist koolimatemaatikas võib seostada kal-
kulaatorite (taskuarvutite) levikuga aastakümneid tagasi. Koos taskuarvuti-
te laiema kättesaadavusega kerkisid kohe ka küsimused – masin teeb midagi 
(nt arvutab), mida ja mil määral nüüd õpilane peab oskama? Kas kontrolltöö 
ajal võib taskuarvutit kasutada? Aga eksamil? Aga kui õpilasel taskuarvutit 
pole, kuidas siis teha nii, et oleks õiglane? Või kui igal õpilasel on erinev 
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taskuarvuti? Kas koolis peaks olema terve klasstäis arvuteid? Tegelikult 
on kõik need küsimused, küll võib-olla erinevate rõhkudega, päevakorras 
ka järjest uuemate tehniliste vahendite puhul. Näiteks õppekavandusega 
seonduv – kuivõrd uued vahendid võimaldavad ja isegi kohustavad muutma 
ainekava? Kuidas seda korraldada? Kes korraldab?

Tavaliste kalkulaatorite kõrval ja asemel kasutatakse paljudes maades graa-
#lisi ja algebralisi kalkulaatoreid (nt TI-92+), mille abil saab muuhulgas graa-
#kuid joonestada ja võrrandeid lahendada. Kuigi neid on võimalik osta ka 
Eestis, pole need siin eriti populaarsed. Üheks põhjuseks on suhteliselt hea 
ligipääs personaalarvutitele nii koolides kui kodudes, mistõttu lisavahen-
deid ei vajata.

Personaalarvutite ajastu alguses oli olulisel kohal programmeerimine. Kut-
suti ju seda isegi teiseks kirjaoskuseks. Koolimatemaatikaga sidumiseks on 
siin mitmeid võimalusi, kasvõi õpiku tasemel (nt Levin, Tõnso & Veelmaa, 
1995). Paraku on programmeerimise osa matemaatikahariduses praeguseks 
kidunud. Huvilisele õpetajale siiski mõnevõrra abimaterjale on (nt QBA-
SIC1, LOGO2). Maailmast on võimalik leida palju huvitavaid ja arendavaid 
käsitlusi.

Arvutite laiema levimise ja arengu käigus jõudsid õpilasteni ja õpetajateni 
nö üldtarkvara – tekstitöötlus-, tabeltöötlus-, esitlusprogrammid. Kõiki neid 
saab kasutada ka matemaatika õpetamisel. Tabeltöötlus pakub ehk kõige 
laiemaid, just matemaatilisi, võimalusi. Nii saab tabeltöötlust kasutada kui 
funktsioonimasinat (vt jaotis 4.1) , korrutustabeli käsitlemisel, graa#kute ja 
diagrammide joonestamisel ja loomulikult statistikaga tegelemisel. Vähegi 
suuremate andmehulkade analüüsimise puhul on arvuti kasutamine sisuli-
selt ainuvõimalik tee.

Olulise valdkonna moodustavad spetsiaalselt matemaatika jaoks loodud va-
hendid ja keskkonnad. Näiteks graa#kute joonestamiseks ja uurimiseks on 
palju teisi ja mugavamaid vahendeid peale tabeltöötluse (nt Function, Stu-
dyWorks, Wiris3). Väga võimsa rühma moodustavad dünaamilise geomeet-
ria programmid. Nendest on meil levinud GeomeTricks ja järjest suuremat 

1 A. Teepere. QBASICu leheküljestik http://antiteepere.freehostia.com/qbasic/index.html
2 LOGO leheküljestik. http://www.ise.ee/cdrom/cd3/logo/
3 Arvutialgebra süsteemi Wiris eestikeelne versioon. http://www.wiris.ee/wiris
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populaarsust võidab ka maailmas väga populaarne GeoGebra1. Arvutialgeb-
ra süsteemidest tuleb põhjalikumalt juttu järgmises osas.

Omaette põhjalikku käsitlust oleks väärt mitmesugused teadmiste kontrolli 
vahendid (Onkontid, Pranglimine2, HotPotatoes3, APSTest jpm) ning kind-
lasti ka samm-sammulist lahendamist õpetav õpiprogramm T-algebra4 (T-
algebra, Prank jt, 2001), oma roll on paljudel väiksematel programmidel (nt 
Spirograaf, Pattern). Käesoleva materjali piiratud mahu tõttu neist juttu ei 
tule.

Mis saab siis, kui arvuti oskab lahendada võrrandit?4.3. 

Juba kalkulaatorite puhul ilmnenud mured tulevad veelgi teravamalt esile 
siis, kui õpilaste käsutusse jõuavad vahendid, mis muudavad triviaalseks li-
saks arvudega arvutamisele ka paljud muud matemaatilised tegevused. Need 
küsimused on väga aktuaalsed, kuna juba ongi õpilaste ja õpetajate käsutu-
ses arvutialgebra süsteemi Wiris eestikeelne versioon. Selle abil saab mõne 
nupuvajutusega näiteks lahendid võrrandile, milleks muidu pidi palju aega 
ja vaeva kulutuma või mida võib-olla ei osanudki lahendada. Wirisega saab 
lahendada ka paljusid teisi ülesandeid (tuletised, piirväärtused, integraalid, 
lihtsustamine jpm), aga võrrandi lahendamine on mõneti ilmekaim näide, 
kuna sellega on koolimatemaatikas väga palju tegemist.

Niisiis olemegi olukorras, kus meil on võimas vahend ja sellega seoses suur 
mure, et äkki teeme midagi valesti, kui selle õpilaste kätte anname. Mõne-
võrra võib meid lohutada see, et me pole oma murega üksi. Seda temaatikat 
käsitletakse väga erinevatel tasemetel, kuna otsused võivad viia senise ma-
temaatikaõpetuse põhimõtete revideerimiseni ehk siis küsimuseni, milleks 
me matemaatikat üldse õpime ja õpetame.

Kuigi arvutialgebra süsteemid on juba aastakümneid olemas ja ka matemaa-
tikahariduses proovitud, ei ole veel välja kujunenud täpset ideoloogiat. Nii 
oleme koos muu maailmaga küsimuste ees, mille lahendamisel võib tekkida 
hulk uusi küsimusi. Olukorda kirjeldatakse raamatu „$e Future of Teac-
hing and Learning of Algebra“ („Algebra õpetamise ja õppimise tulevik“) 
arvutialgebra süsteeme käsitlevas peatükis ($omas, Monaghan & Pierce, 

1 Dünaamilise matemaatika programmi GeoGebra koduleht. http://www.geogebra.org/
2 http://www.miksike.ee/
3 http://hotpot.uvic.ca/
4 Õpiprogrammi T-algebra koduleht. http://math.ut.ee/T-algebra/
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2004). See raamat on ilmunud ICMI (International Comission on Mathe-
matical Instruction, eesti keeles Matemaatikahariduse Rahvusvaheline ko-
misjon) uuringu tulemusena ja on väga oluline matemaatikahariduse tule-
vikku silmas pidades. Eraldi on välja toodud, kuidas arvutialgebra süsteemi 
kasutamine võimaldab enam rõhku panna mõistetele ja üldistamisele ning 
matemaatilisele modelleerimisele. Ühtlasi räägitakse seal arvutialgebra süs-
teemide mõjust õppekava küsimustele ja hindamisele ning arutletakse pa-
beri-pliiatsi ja arvutialgebra süsteemiga tehtavate tegevuste integreerimise 
üle.

Niipea, kui arvutialgebra süsteeme hakati laialdasemalt käsitlema, hakati 
otsima ka võimalusi nende süsteemide kasutamiks õppetöös. Üks klassika-
lisi käsitlusi on Bruno Buchbergeri valge kasti-musta kasti printsiip (Buchber-
ger, 1990), mis eraldab õppimisel matemaatilise teema kahte faasi. Valge 
kasti faasis peab kogu teooria ja ka ülesannete lahendamise korralikult, ilma 
arvutita, selgeks saama. Musta kasti faasis aga kasutatakse arvutit vastuste 
leidmisel lahenduskäigu vastu huvi tundmata. Artiklis oli näitena toodud 
integreerimine ja diferentsiaalvõrrandi lahendamine. Samalaadseid näiteid 
aga on võimalik hulgaliselt leida ka koolimatemaatikas. Printsiip on siiski 
reaalse elu jaoks natuke must-valge ja eeldab, et kord õpitu jääb igaveseks 
meelde ja edaspidist kordamist eriti ei vaja. Ideena on aga lähenemine ana-
lüüsimist väärt ja ka teatud määral rakendatav.

Ühest küljest on oht, et arvutialgebra süsteemide kasutamisega võtame õpi-
lastelt ära olulised oskused. (Jätame praegu arutamata, mis ikkagi võiks olla 
see, mida kindlasti käsitsi lahendada peab oskama (vt Herget jt)). Teisest 
küljest aga võimaldab süsteemide kasutamine vabastada aega muu tegevuse 
jaoks. Kutzler (1996) toob välja ühe võimaliku sammude jaotuse, mida eriti 
eluliste probleemide lahendamisel saab kasutada.

vali sobiv mudel,1) 
„tõlgi“ eluline probleem mudeli probleemiks,2) 
arvuta mudeli lahendus,3) 
interpreteeri mudeli lahendus eluliseks. 4) 

Kui harilikult on töö- ja ajamahukam osa arvutus, siis arvutialgebra süs-
teemi kasutamisel selle sammu osakaal väheneb ja teistele (väga olulistele) 
sammudele saab rohkem tähelepanu pöörata. Väga lihtsustatult on olukor-
da kujutatud alltoodud joonisel.
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Sammude ajaline jaotusJoonis 4.1. 

Toome siia ka nüüd mõned Allar Veelmaa pakutud näited, kus lahendamise 
nö must töö on antud Wirisele. Esimeseks näiteks on lihtsa rakendusliku 
sisuga eksponentvõrrandi lahendamine. Asumi elanike arv kasvab aastas 
5%. Kui mitme aastaga sama kasvutempo juures elanike arv kahekordistub 
(kolmekordistub)?

Analüütiline ja graa#line lahendus WIRISegaJoonis 4.2. 

Näide on triviaalne, kuid pakub analüütilise lahenduse kõrval ka illustra-
tiivse graa#lise lahenduse ja seda tuleb heaks pidada. Ülesande algandmed 
on Wirises kergesti muudetavad ja samamoodi saab lihtsal viisil muuta ka 
lähteülesannet. Võime ju elanike asemel vaadelda pangas hoiustatud raha-
summat, hoiustamise aega ja kokkulepitud iga-aastast intressi. Samuti võib 
vaadelda kahanemisprotsessi, kus aktsiate hind hakkab kahanema ja tuleb 
leida mõistlik ajavahemik, mille jooksul need aktsiad realiseerida, et mitte 
totaalselt rahast ilma jääda. Lisaks õpikuülesannetele on võimalik näiteid 
otsida ümbritsevast elust ja kuna rutiinne arvutustöö jääb arvutile, siis saab 
õpilane (ja ka õpetaja) keskenduda teistele faasidele. Toome ühe näite füü-
sikast.
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Näide füüsikastJoonis 4.3. 

Arvutialgebra süsteemidega saab sageli ka matemaatika põhialuseid pare-
mini käsitleda. Nii on Sirje Pihlapi soovitusel toodud näide, kus tuletist lei-
takse de#nitsiooni järgi piirväärtuse abil.

Tuletise de#nitsioonJoonis 4.4. 

Arvuti arvutab funktsiooni väärtusi, joonestab 4.4. 
graa#kuid

Erinevate funktsioonidega seonduvas valdkonnas on samuti mõistlik arvu-
tit kasutada. Ühelt poolt saame tegeleda nende nö tavalisemate, koolis uuri-
tavate funktsioonidega, teisalt aga ka mitmete teistega.

Funktsioonimasin4.4.1. 

Tabeltöötlusprogrammi abil on lihtne tekitada nö funktsioonimasin (Johns-
ton-Wilder & Pimm, 2005). Selle ettevalmistamiseks peab vaid tabeltööt-
luslehel lahtrisse B1 panema funktsiooni väärtust lahtri A1 korral arvutava 
valemi (nt =A1+4). Õpilase ülesandeks on muuta väärtust lahtris A1 ja püü-
da arvata, millise funktsiooniga on tegemist.
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FunktsioonimasinJoonis 4.5. 

Trigonomeetrilised funktsioonid4.4.2. 

Allar Veelmaa pakkus välja järgmise näite, mille puhul kasutatakse ära asja-
olu, et programm (antud juhul Wiris) võimaldab graa#kuid joonestada väik-
sema ajakuluga ja suurema täpsusega, kui seda saaks teha paberil või tahvlil. 
Trigonomeetriliste funktsioonide omaduste ja nende graa#kute uurimine 
on palju aega ja suurt täpsust nõudev töö. Võib öelda, et graa#kute käsitsi 
joonestamisel on tulemuse täpsuses võimalik kahelda ja suure ajakulu tõt-
tu kriidi-tahvli meetodil selliseid ülesandeid ei lahendatagi. Wirisega saab 
järgneva näite abil lihtsal viisil ja väikese ajakuluga tekitada eraldi akendes 
kolme funktsiooni graa#kud. Nüüd on õpilastel suhteliselt lihtsalt võima-
lik leida nende funktsioonide ühised omadused ning ka erinevused. Soovi 
korral saab paigutada kolm graa#kut ühte teljestikku, samuti võib erinevate 
funktsioonide graa#kute puhul kasutada erinevaid värve.

Kolme funktsiooni graa#kudJoonis 4.6. 
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Joone võrrandid mitmes rollis4.4.3. 

Wirisega saab nii võrrandi järgi joont joonestada kui ka jooniselt võrrandit 
lugeda. See võimaldab lahendada mitmesuguseid ülesandeid. Näitena on 
toodud kaks ülesannet, mida soovitas Katrin Kalamees. Esimeses on Wirise 
abil leitud ringjoone võrrand.

Ringjoone võrrandJoonis 4.7. 

Teine joonis on osa lahendusest ülesandele, milles kolmnurga kaks külge 
olid määratud võrranditega ja kolmanda kohta oli öeldud, et see on teatud 
ringjoonele teatud punktis tõmmatud puutuja.

Kolmnurga ülesanneJoonis 4.8. 

Dünaamika4.4.4. 

Arvuti abil saavad võimalikuks ka dünaamilised õppematerjalid. Nii on näi-
teks GeoGebras või Functionis võimalik vaadata, kuidas arvuliste parameet-
rite muutumisel joone asend teljestikus muutub. Näites, mille soovitas Allar 
Veelmaa, on vaatuse all funktsioon y=ax^2+bx+c. Arvulisi suurusi a, b ja c 
muudetakse liugurite abil.
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Dünaamika liugurite abilJoonis 4.9. 

Dünaamilisi geomeetrilisi konstruktsioone saab teha nii GeoGebras kui 
GeomeTricksis. 

Mitmesugused jooned ja pinnad4.4.5. 

Koolis tavaliselt käsitletavatele funktsioonidele lisaks saab arvuti abil käsit-
leda ka neid, millest me enamasti koolis ei räägiks. Suur kogu huvitavatest 
joontest ja pindadest on Kunsti geomeetria1 kodulehel. Kui otsiva pilguga 
ringi vaadata, siis on ka meid ümbritsevas keskkonnas neid jooni või pindu. 
Üks ülesanne võikski olla mingi geomeetrilise objekti pildistamine ja võr-
randi leidmine . Enne peaks aga kindel olema, et kasutatav programm siiski 
selleks sobib. Näiteks Mazda embleemil olevat Lamé kõverat (Böhm, 2007) 
väga lihtsalt meil levinud programmidega joonestada ei saa. Samas näiteks 
paraboolide või aheljoonte joonestamine on triviaalne.

Antud näites püütakse otstest kinni oleva keti puhul sobivat parabooli võr-
randit leida. Praktiliselt see ka õnnestuks. Tegelikult oleks õigem püüda lei-
da aheljoone võrrandit, aga eksimus on ehk kergemini andestatav, teades, et 
ka endisaegsed matemaatikud arvasid kaua, et tegemist on parabooliga.

1 H. Uudevald. Kunstigeomeetria. http://art.tartu.ee/~illi/kunstigeomeetria/koverad/
joonpind.htm
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Graa#k ümbritsevast keskkonnastJoonis 4.10. 

Meil on andmeid4.5. 

Õpilasele on mitmes mõttes oluline toime tulla teda ümbritsevate andme-
tega, neid analüüsida, teha järeldusi. Siinkohal on eriti tervitatav võimalus 
siduda õpe teiste erialadega. Toome vaid mõned näited.

Seoses emakeele ja kirjandusega saaks kasutada keelekorpusi1,2 – tekstide või 
kõnesalvestuste kogusid, millesse kuuluv keeleaines on valitud nii, et see 
annaks tõepärase pildi keele hetkeseisust. Tartu Ülikoolis on koostatud mit-
meid eesti keele korpusi. Ülesanne võib olla näiteks järgmine (prof. Mare 
Koidu pakutud idee)

Leia 1980ndate ilukirjandusest kõik laused, kus esineb sõna „eile“, ja kõik 
laused, kus esineb sõna „homme“. Kumba on rohkem? 

Edasi võiks läheneda juba matemaatiliste meetoditega, näiteks statistika-
ga. 

Internetist on võimalik leida väga palju andmeid praktiliselt kõikide eluala-
de kohta. Lisaks olemasolevate andmete kasutamisele saab ka ise andmeid 
koguda ja see avab võimaluse kaasata nii erinevaid õppeaineid kui ka inime-
si.

Aga mida siis ikkagi teha?4.6. 

Ülaltoodud näited on vaid väike osa võimalustest, mida infotehnoloogia 
matemaatikaõpetusele pakub. Uute näidete toomise asemel esitame nüüd 
mõned olulised mõtted, mida tasuks meeles pidada. 

1 Eesti keele korpus. http://www.cl.ut.ee/korpused/
2 Tallinna Ülikooli Eesti vahekeele korpus http://evkk.tlu.ee/



80       Haridustehnoloogia käsiraamat

Kui arvuti kasutamine pole õigustatud, siis on õigustatud kasutama-
ta jätmine. Infotehnoloogia kasutamisel peab olema mõte. Need ajad, 
kus õpilased vaimustusid lihtsalt arvuti puutumisest ja seeläbi moti-
veerusid, on paraku möödas. 

Arvuti kasutamise eesmärk ei pruugi olla ainekava range täitmine 
või eksamiks ettevalmistamine. Pigem vastupidi – infotehnoloogia an-
nab võimaluse arendada õpilaste neid külgi, mis ainult rutiinse, ette-
kirjutatud materjali puhul tagaplaanile võivad jääda. Mõelgem, milleks 
meile tegelikult on antud nii palju tunde. 

Arvuti kasutamise mõte võib olla õpilaste suhtumise muutmises. Ar-
vutite kasutamisel ei pruugi olla otsest mõju õpitulemustele. Küll aga 
võib paraneda õpilaste arvamus matemaatikast ja selle õppimisest (vt 
ka Pihlap, 2006). Ja see on suur asi! 

Püüa korralikult tund ette valmistuda. Arvesta, et ettevalmistus on 
eelkõige õpetaja mõttetöö ja see on ajamahukas tegevus. 

Kasuta ja jaota materjale. Hea on võtta juba teiste poolt valmis teh-
tud õppematerjalid ja neid vajadusel kohendades kasutada. Hea tun-
ne on ka, kui keegi teine saab Sinu materjale kasutada. Ole kursis ka 
erinevate litsentsitingimustega. Projekti Tiigrimatemaatika 2008 üks 
eesmärkidest on süstematiseeritud kvaliteetsete materjalide kättesaa-
davaks tegemine õpetajatele, et neil kuluks arvutiklassi tunni etteval-
mistamiseks vähem aega ja et ka arvutit vähemkasutavad õpetajad jul-
geksid ja tahaksid neid tunde läbi viia. 

Küsi vajadusel abi. Küsi arvutiõpetaja käest, küsi niipalju, et nad ko-
ridoris teid nähes tahaksid põgeneda ja mine julgelt kõikidele arvutiga 
seotud kursustele. Loodetavasti õnnestub juhtkonnal koolis tekitada 
olukord, et arvutiõpetaja (või keegi teine) on motiveeritud õpetajaid 
aitama ja toetama. 

Koostöö on keeruline, aga õnnestumise korral tõhus. Küllalt sageli 
tundub, et lihtsam on üksi üritada, kui püüda kellegagi koostööd teha. 
Tegelikult aga on mõistlik koostöö vägagi abiks. See võib toimida mit-
mel tasemel: kooli sees, üle Eesti või ka rahvusvaheliselt. 

Suuna ka õpilased koostööle. Seda nii klassis kui kodutöid tehes. Sa-
muti on võimalik tegutseda koolide- ja rahvusvaheliste projektide raa-
mes. Koostöö korraldamine pole lihtne, mõtle see korralikult läbi. 

Vali õige vahend. Selle valimine ei pruugi olla lihtne. Tuleb arvesta-
da paljusid asjaolusid, näiteks enda ja õpilaste ettevalmistust, tehnilisi 
võimalusi jpm. 
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Ära karda ootamatuid olukordi. Vaatamata heale ettevalmistusele, 
võib ikka juhtuda, et midagi ei tööta või ei toimi. Ärge neid olukordi 
kartke – ka õpilased mõistavad teid selles olukorras, kui teil nendega 
muidu on suhted normaalsed. 

Kus kohas? Arvuteid saab kasutada nii koolis, kui ka kodutöö tege-
misel. Viimasel juhul peab aga olema tähelepanelik, et arvestada ka 
õpilastega, kel kodus arvuti kasutamise võimalust pole. Ehk saab neile 
korraldada juurdepääsu arvutile tunnivälisel ajal koolis. 

Mida tehakse arvutitunnis? Äkki on võimalik osa matemaatikatege-
vusest mõistlikult viia arvutitundi? Mitmetes koolides on nii näiteks 
matemaatilise statistika käsitlemine korraldatud. Matemaatikatunnis 
on teoreetilisem osa ja arvutitunnis arvutiseeritum osa. 

Ole kursis suundadega. Loodetavasti saab järjest paremini jalad alla 
üle-eestiline koordineeritud koostöö. Mõningaid märke juba on – näi-
teks Tiigrihüppe Tiigrimatemaatika 2008 projekt. 

Matemaatika on igal pool. Julgesti tuleb lasta õpilastel ringi vaada-
ta ja avastada matemaatika enda ümber. Näiteid võib leida Internetist, 
materjali saab ise koguda nii linnast kui maalt. Tehkem silmad lahti! 

Lõpetuseks soovime kõigile rõõmu ja tarkust toovaid kogemusi matemaati-
ka ja infotehnoloogia sidumisel. Ärge unustage, et kui vastata küsimusele, 
kas infotehnoloogiat matemaatikaga seonduvalt kasutada, jaatavalt, tekib 
mustmiljon uut küsimust. Otsigem siis neile koos vastuseid!
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Uurimuslik õpe IKT abil5. 
Margus Pedaste, Tago Sarapuu, Mario Mäeots

Sissejuhatus5.1. 

Viimase kahekümne aasta jooksul on Eesti koolisüsteemis toimunud rida 
muutusi. Üheks suurimaks on olnud loodusteaduslike õppeainete osakaa-
lu vähenemine. See on aga tinginud olukorra, kus loodusõpetus, bioloogia, 
keemia, füüsika ja geograa#a on muutunud sageli teooriaõppimise tundi-
deks, kus praktilisi töid toimub vähe ja hulganisti leidub ka õpilasi, kes pole 
gümnaasiumi lõpetamisel teinud koolis ise ühtegi eksperimenti. Samas on 
loodusteadused eelkõige eksperimentaalteadused ja katseid tegemata jääb 
suur osa ainevaldkonnast käsitlemata ning õpilastel ei kujune terviklikku 
loodusteaduslikku maailmapilti. Teooria õppimine praktikat integreerimata 
viib aga pahatihti selleni, et õpilastel kaob huvi aine vastu ning seega jäävad 
leidmata need, kellest võiksid kujuneda uued loodusteadlased.

Eelnevale arutlusele tuginedes võib väita, et loodusteaduste õpetamine 
eksperimentaalse osata ei ole õige ja tuleb leida erinevaid lahendusi senise 
praktika muutmiseks. Seda mõistis ka juba 2000. aastal tegevust alustanud 
Tartu Ülikoolis loodud õppekava arenduskeskuse koordineerimisel tööta-
nud töörühm1. Loodusvaldkonna ühiste aluste väljatöötamisel leiti, et koo-
lides tuleb juurutada uurimuslik lähenemine, mis võimaldab teooria omanda-
da praktika käigus. Uurimusliku õppe rakendamisel oleks õpilastel suurem 
huvi valdkonna vastu ning tagatud loodusteadustele omane lähenemine. 
Uurimuslikku õpet ja praktilist tegevust on loodusteaduste ühe olulisema 
komponendina nähtud ka mitmete teiste riikide õppekavasid arendades. 
Näidetest lihtsamini mõistetav on Inglismaa praktika – uurimuslik tegevus 
on loodusteadustes keskne bioloogiat, keemiat ja füüsikat integreeriv osa. 
See ei ole mitte lihtsalt nendes õppeainetes rakendatav üks meetod palju-
dest, vaid põhitegevus, mille käigus õpitakse tundma organisme, tervisega 
seotud aspekte, keemilist ja materiaalset keskkonda, energiat, elektrit ja 
kiirgusi, keskkonda, Maad ja universumit2.

Käesoleva peatüki eesmärgiks on tutvustada uurimusliku õppe olemust 
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalusi selle rakenda-

1 http://www.ut.ee/curriculum/
2 http://curriculum.qca.org.uk/
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misel igapäevases õppetöös. IKT on seejuures teatud määral justkui pääste-
vahend. Selle abil saab planeerida ja läbi viia eksperimente, mida koolides 
reaalselt teha pole võimalik, ning analüüsida katseandmeid. Püüame vald-
konda käsitleda erinevatest aspektidest vaadates ning praktilisi näiteid ja 
kogemust teooriaga integreerides, et lugemise järel leiaks iga õpetaja pii-
savalt paindliku ja õppeaine sisu omandamise seisukohast väärtusliku viisi 
uurimusliku õppe rakendamiseks oma õppetundides.

Mis on uurimuslik õpe?5.2. 

Uurimusliku õppe juured ulatuvad 1960-ndatesse aastatesse, mil Jerome 
Bruner avaldas oma raamatu „$e Process of Education“ (Bruner, 1960). 
Bruner leidis, et õpitav peab olema praktilise väärtusega, mitte lihtne fakti-
de ja meetodite omandamine. Tema see ja õige pea ilmunud teine oluline töö 
– „$e Act of Discovery“ (Bruner, 1961) – muutsid loodus- ja täppisteaduste 
õpetamist esmalt USAs (Smith, 2002), seejärel paljudes teistes riikides ning 
nüüd jõuab nende mõju tasapisi ka Eestisse. Bruner leidis, et õppimise tu-
lemuslikkuse tagab eelkõige õpilaste sisemine motivatsioon, aga mitte saa-
davad hinded või hilisem kasu. See aga tähendab, et tuleb õpilastes tekitada 
soov enda jaoks midagi uut avastada. Bruneri järgi on avastamine (ingl. k. 
discovery) protsess, mille käigus õpilane omandab uusi teadmisi läbi hüpo-
teeside püstitamise ja kontrollimise katsete või vaatluste abil.

Bruneri töödest lähtuvalt on välja arenenud avastusõpe. Selle käigus püsti-
tavad õppijad endale küsimusi, sõnastavad olemasolevale infole tuginedes 
võimalikke küsimuste vastuseid ehk hüpoteese, planeerivad vaatluse või 
eksperimendi oma hüpoteesi kontrollimiseks, viivad selle läbi ja saadud tu-
lemuste alusel otsustavad, kas nende esialgne arvamus oli õige. Seega on 
avastusõpe meetod millegi teadasaamiseks katsete ja vaatluste abil. Nii 
võivad õpilased erineva pingega patareisid, ampermeetrit, juhtmeid ja ta-
kisteid kasutades avastada Ohmi seaduse I=U/R. See on üks paljudest ge-
niaalselt lihtsatest valemitest, milleni jõudmiseks on teadlastel läinud siiski 
väga palju aega. Sama probleem on avastusõppe juures. Kui õpilased panna 
tunnis niisama istuma, siis ei avasta nad pika aja jooksul ilmselt midagi.
Märgatavalt tulemuslikum on suunatud avastusõpe (ingl. k. guided disco-
very), kus õpetaja roll on õpilase juhendamine etapiliselt avastuse ehk uue 
teadmise suunas. Samas on ka suunatud avastusõppe korral näidatud, et see 
ei ole alati efektiivne, kui õppijad on käsitletavas valdkonnas algajad. Edu 
tagamiseks peavad olema eelnevalt omandatud valdkonna põhiteadmised ja 
-oskused (Kirschner jt, 2006).
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Ehkki tänapäevalgi avaldatakse hulgaliselt teadusartikleid avastusõppest, 
on sellega paralleelselt hakatud viimasel kümnel aastal kasutama mõistet 
uurimuslik õpe (ingl. k. inquiry learning). Mõiste inquiry (ka enquiry) on see-
juures laialdaselt kasutusel ka teiste teadusvaldkondade töödes – loodus- ja 
täppisteadustes, meditsiinis ja sotsiaalteadustes ning mujalgi. See tähistab 
protsessi, mille käigus uuritakse mingit seaduspärasust. Inglismaal kehtivas 
loodusteaduste (ingl. k. science) õppekavas on see välja toodud eraldi ala-
peatükina, milles selgitatakse, et õpilastele tuleb õpetada, kuidas planeerida 
ja testida teaduslikke ideid, esitada ja vastata teaduslikke küsimusi või la-
hendada teaduslikke probleeme. USAs de#neeritakse uurimuslikku õpet kui 
õppemeetodit, mis sisaldab uute teadmiste otsinguil maailma uurimist ning 
suunab küsima, avastusi tegema ja kontrollima (National Science Founda-
tion, 2000). Nii võib öelda, et kui avastusõppe eesmärgiks on eelkõige õpila-
se jaoks uute seaduspärasuste avastamine, siis uurimusliku õppe põhirõhk 
asetub protsessile – eesmärgiks on õppida selgeks meetodid, mille abil tead-
lased uusi avastusi teevad, kuid mis on vajalikud ka igapäevaelus paljude 
uute ideede testimiseks. Seega võib uurimuslikku õpet pidada ühelt poolt 
avastusõppega tihedalt seotuks, kuid teisalt, praegust teaduse ja tehnika 
kiiret arengut arvestades, isegi olulisemaks kui avastusõpet. Avastusõppe 
abil koolitundides õpitavate seaduspärasuste hulk saab olla suhteliselt piira-
tud, kuid omandatud uurimuslik lähenemine võimaldab kogu elu enda või 
ka terve maailma jaoks uusi seaduspärasusi avastada.

Millised on uurimusliku õppe etapid ja nendega 5.3. 
seonduvad oskused?

Uurimuslik õpe on koolitasemel tulemuslik üldiselt sel juhul, kui õpetaja või 
õppematerjal suunab õpilast vajalikul määral. Suunamine peab aga tugine-
ma teatud pidepunktidele, mis võimaldavad hinnata õpilase edasijõudmist. 
Nende teadmine on vajalik eeldus, et tulemuslikult rakendada arvutipõhist 
uurimuslikku õpet. Seejuures on oluline eristada uurimusliku õppe etappe 
ja määratleda nende läbimise tulemuslikkust tagavad oskused, mida saab 
arendada ka kõiki etappe läbimata. Erinevad autorid on ükskõik kas avas-
tusõppest või uurimuslikust õppest rääkides välja toonud kaks olulist ül-
dist dimensiooni uurimusliku protsessi etappide jaotamisel. Klahr ja Dun-
bar (1988) on eristanud hüpoteesi- ja eksperimendivälja (ingl. k. hypothesis 
space / experiment space) ning de Jong ja Njoo (1992) transformatiivseid ja 
regulatiivseid protsesse.
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Klahri ja Dunbari (1988) järgi toimub uurimuslikus õppes ühelt poolt 
hüpoteeside genereerimine – püstitatakse uurimisküsimusi, kogutakse 
taustinfot, mõeldakse välja võimalikke lahendusi ja analüüsitakse neid, et 
sõnastada hüpoteesid, mida kontrollida. Teiselt poolt planeeritakse ja viiakse 
läbi eksperimente ja vaatlusi selleks, et hüpoteesiväljas formuleeritud ideid 
kontrollida. Samas on nad leidnud, et uus uurimuslik töö ei alga mitte alati 
hüpoteeside sõnastamise nimel töötades, vaid sageli tekivad uued küsimused 
just eksperimenteerides. Nii sõnastavad need autorid uurimuslikke 
tegevusi kui pidevat otsimist kahe välja vahel – püstitatakse hüpoteese, 
mille testimisel tekivad uued küsimused, mille vastamiseks sõnastatakse 
uued hüpoteesid. Teinekord tehakse esmalt midagi ja seejuures tekivad 
küsimused, millest lähtuvalt sõnastatakse konkreetsed uurimisküsimused 
ja hüpoteesid. Igapäevasesse õppetundi on siit kasulik üle kanda idee, et 
uurimuslik tegevus ei ole vaid katsete ja vaatluste tegemine ning saadud 
tulemuste analüüsimine, vaid hõlmab endas sama olulise komponendina 
küsimuste ja hüpoteeside sõnastamise, mis eeldab taustinfo kogumist.

De Jong ja Njoo (1992) tõid eraldi välja transformatiivsed ja regulatiivsed 
protsessid. Esimesed hõlmavad tegevusi, mida tuleb järgemööda läbida, et 
jõuda teadusliku küsimuse vastuseks olevate järeldusteni. Võib öelda, et 
kõik eelnevalt kirjeldatud protsessid kuuluvad transformatiivsete hulka. 
Regulatiivsed protsessid on seevastu kõigi transformatiivsetega seonduvad 
protsessid, mis tagavad iga etapi edukuse. Need hõlmavad tegevusi, mille 
abil iga õppija reguleerib oma õppimist. Peamiste regulatiivsete protsesside-
na on välja toodud planeerimine, jälgimine ja hindamine (Veermans, 2002). 
Uurimusliku õppe tulemuslikkuse tagamisel peabki suunav õpetaja jälgima, 
et õpilased planeeriks iga oma tegevust enne, kui seda ellu viima hakkavad, 
töö tegemise käigus jälgiks, et planeeritust kinni peetaks ja etapi läbimisel 
vaadataks tagasi oma tegevusele ning hinnataks plaanist lähtudes selle vas-
tavust plaanile ja tulemuslikkust eesmärgi saavutamisel. Nii näiteks tuleb 
uurimisküsimuse sõnastamise etapil planeerida tegevused konkreetse muu-
detava ja mõõdetava mõjuteguri leidmiseks, määratleda mõõdetav tunnus, 
millele avalduvat mõju soovitatakse uurida ja mida saab mõõta uurimisob-
jekti juures, ning selgitada välja vorm, millisele struktuurile peab korrektne 
uurimisküsimus vastama. Järgmisel etapil toimub uurimisküsimuse sõnas-
tamine. Õpilase ülesanne on täita kõik planeerimisel seatud eesmärgid: va-
litakse paljude võimalike mõjutegurite seast välja just see, mida saab mõõta 
ja mille mõju on mõttekas uurida; mõeldakse läbi, millisele uurimisobjekti 
tunnusele see mõjutegur mõju avaldab ja kuidas saaksime seda mõju hinna-
ta; jälgitakse, et uurimisküsimus saaks sõnastatud ikkagi küsilausena, kus 
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oleks sees nii mõjutegur kui ka uurimisobjekt väljendatult piisavalt konk-
reetselt, et nende mõlema juures saaks vajalikku tõepoolest mõõta. Hinda-
misetapil vaadatakse sõnastatud uurimisküsimus üle ning kontrollitakse, 
kas see vastab kõigile nõuetele, mis planeerimise käigus seati.

Transformatiivsete tegevustena on Pedaste (2006) erinevate autorite põhjal 
välja toonud järgmised protsessid: probleemi määratlemine, uurimisküsi-
muste sõnastamine, hüpoteeside püstitamine, uuringu planeerimine, uu-
ringu läbiviimine, tulemuste analüüs ja tõlgendamine ning järelduste esita-
mine. Probleemi määratlemisel tuuakse loetud jutu või vaadeldud nähtuse 
põhjal välja üldine probleem, mille alusel võib sõnastada mitmeid konkreet-
seid kontrollimist vajavaid uurimisküsimusi ja hüpoteese. Teatud juhul võib 
probleem võrduda ka uurimisküsimusega, kuid sageli on lahendamist vajav 
probleem liiga üldine, et saaks hakata vaatlust või eksperimenti planeerima. 
Uurimisküsimus seevastu peab alati olema nii konkreetne, et saaks öelda, 
mille mõju ja millele uuritakse. Nii mõjutegur kui ka uurimisobjekt peavad 
olema sõnastatud nii, et on aru saada, mida reaalselt mõõdetakse. Sobivaks 
loodusteadusliku probleemi näiteks on taimede vähene produktsioon, kuid 
uurimisküsimuseks: “Kuidas mõjutab temperatuur taimede biomassi suu-
renemist?” Pärast uurimisküsimuse sõnastamist püstitatakse sellele vastu-
seks olev teaduslik oletus ehk hüpotees.

Hüpoteesi püstitamisel lähtutakse olemasolevast taustinformatsioonist, 
mis teebki selle teaduslikuks oletuseks. Hüpoteesi kontrollimiseks planeeri-
takse katse. Seejuures tuleb leida kõik tegurid, mida peab arvestama edasisel 
eksperimendi või vaatluse läbiviimisel. Siinkohal ei tohi katse planeerimist 
ajada segamini regulatiivsete protsesside hulka kuuluva planeerimisega. 
Katse planeerimise etapil toimub seega kaks planeerimist – esmalt planee-
ritakse seda, kuidas planeerida ja siis planeeritakse tegevused selleks, et 
hüpoteesi usaldusväärselt ja võimalikult väheste ressurssidega kontrollida. 
Järgneb andmete kogumise etapp, kus tehakse mõõtmisi ning kontrollitak-
se muudetava teguri mõju muutumatule. Seejuures eristatakse eksperimen-
ti, mis on spetsiaalselt hüpoteesi kontrollimiseks korraldatud uurija poolt 
seatavate tingimustega katse, ja vaatlust, mille korral uurija ei manipuleeri 
tingimustega, vaid lihtsalt jälgib ja kogub andmeid reaalsest situatsioonist. 
Eksperimendi puhul on tulemuste tõlgendamine üldjuhul lihtsam, sest selle 
planeerimisel saame kavandada teatud mõjutegurite muutumatuna hoidmi-
se. Vaatluse korral võib samaaegselt muutuvate tegurite hulk olla nii suur, et 
on raske teha järeldust, mis tooks välja vaid ühe teguri mõju protsessile või 
objektile. Andmete analüüsi ja tõlgendamise etapil leiab õpilane uuritavat 
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protsessi iseloomustavad seosed, kontrollib hüpoteesi vastavust tulemus-
tele, sõnastab järelduse ning seostab tulemused algse probleemiga. Samas 
analüüsitakse võimalike andmetes kajastuvate anomaaliate põhjusi ning sõ-
nastatakse järelduste kasutamise piirangud. Lõpuks jõutakse esialgse prob-
leemi lahenduseni.

Uurimusliku õppe rakendamisvõimalused5.4. 

Kui eelnevalt sai selgitatud seda, miks on uurimuslik õpe vajalik ning mil-
lest uurimuslik õpe koosneb, siis järgnevalt püüame anda praktilisi juhiseid 
selleks, kuidas reaalselt uurimuslikku õpet koolitundides rakendada. Siin-
kohal on võimalik juba pöörduda ka IKT integreerimise juurde. Üldiselt võt-
tes võib uurimusliku õppe rakendamisel ja uurimuslike oskuste arendamisel 
eristada kolme varianti: kõigi etappide läbimine, teatud etappide vahelejät-
mine, üksikute oskuste arendamine. Ehkki loodusteadusliku maailmapildi 
arendamiseks on oluline aeg-ajalt tervikliku uurimusliku töö läbiviimine, 
on ajapuudusel või uurimusliku õppega alles esmatutvust tehes võimalik 
läbida vaid osa sellest. Nii võib ühes tunnis keskenduda hüpoteeside sõnas-
tamisele ja sellega uurimuslik protsess lõppeda. Teises tunnis võib õpetaja 
juba hoopis muul teemal anda õpilastele enda poolt sõnastatud hüpoteesi ja 
paluda neil planeerida katse, mille abil saaks seda kontrollida. Kolmandas 
tunnis võidakse õpilastele esitada mingi kolmanda hüpoteesi testimiseks 
korraldatud eksperimendi tulemused ja ülesandeks on nende põhjal teha 
järeldused. Kõik need on erinevad näited uurimusliku õppe rakendamisest. 
Läbitavate etappide hulka on mõttekas varieerida ka lähtuvalt õpilaste va-
nusest. Padilla (1990) on eristanud uurimusliku lähenemisega seonduvaid 
põhioskusi, mille arendamisele tuleks tähelepanu pöörata just nooremate 
õpilaste puhul ja integratiivseid oskusi, mille arendamisele tuleks suunata 
põhirõhk  alates põhikooli vanemast astmest. Põhioskuste hulka loetakse 
vaatlemine, mõõtmine, info analüüsimine ja esitamine, klassi#tseerimine 
ja järeldamine, mis tugineb vaid kogutud andmetele. Integratiivseteks pee-
takse uurimusküsimuste ja hüpoteeside sõnastamist, katse planeerimist 
ja läbi viimist, katsetulemuste tõlgendamist ja järelduste sõnastamist, kui 
see toimub lisaks kogutud andmetele taustinfot arvestades. Kahe oskuste 
komplekti peamine erinevus seisneb selles, et põhioskused eeldavad konk-
reetset lähenemist ja samaaegselt ühe ülesandega tegelemist, kuid integra-
tiivsete protsesside puhul tuleb konkreetse tegevusega abstraktselt siduda 
eelnevaid ja järgnevaid tegevusi.
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Kui hüpoteeside sõnastamisel ja katse planeerimisel võib arvutit ja Inter-
netti vaadelda eelkõige infoallikana ja oma mõtete väljendamise keskkon-
nana, siis katsete läbiviimisel ning tulemuste analüüsil ja tõlgendamisel on 
arvutite kasutamisel palju sisulisem roll. Katsete läbiviimine arvutikesk-
konnas on sageli paindlikum kui reaalses elus. Arvutite üks eelis avaldub 
selles, et protsessid saavad toimuda kiiremini või aeglasemalt kui reaalsuses 
ja seetõttu on võimalik õpilasel neid paremini hoomata. Teiseks saab arvutis 
vaadelda väikseid asju piisavalt suurena ja suuri asju silmaga haaratavates 
mõõtmetes. Kolmandaks saab arvutites läbi viia katseid, mis reaalsuses on 
koolidele liiga kallid või ohtlikud. Neljandaks võimaldab arvuti õppimist 
oluliselt enam individualiseerida, sest iga õpilane saab liikuda edasi omas 
tempos ning talle saab arvutiprogrammi poolt anda personaalseid juhiseid 
ja tagasisidet.

Hea näide sellest, kuidas arvuti on oluline protsesside “kiirendamisel”, on 
maailmaruumis toimuvate protsesside käsitlemine. Rida ülesandeid vas-
taval teemal on kättesaadavad eestikeelses uurimusliku õppe keskkonnas 
„Noor loodusuurija“1. Selle õpikeskkonna 4. klassile suunatud moodulis saab 
uurida, kuidas sõltub Päikese näiv kõrgus horisondil aastaajast, öö ja päeva 
vaheldumine Maa pöörlemisest, aastaaegade vaheldumine Maa tiirlemisest 
ümber Päikese ja Kuu faaside vaheldumine tiirlemisest ümber Maa (vt joo-
nis 5.1). Need on protsessid, mida on raske mõista ühelt poolt selle tõttu, 
et muutused on väga aeglased, kuid teisalt ka seepärast, et reaalselt ei ole 
võimalik näha terviksüsteemi. Arvutis saab neid protsesse kiiresti simu-
leerida ja õppija saab toimuvat vaadelda ekraanilt, mitte ei pea tuhandete 
kilomeetrite kaugusele avakosmosesse minema. Õpikeskkonnas „Noor loo-
dusuurija“ ei ole aga pelgalt mudelid, millega nimetatud nähtusi uurida, vaid 
ka valdkonnaga seonduvad igapäevaelulised probleemid, mille lahendamisel 
läbitakse mitmed uurimusliku õppe etapid: probleemi määratlemise järel 
sõnastatakse uurimisküsimus, viiakse läbi katse, kogutakse andmed, ana-
lüüsitakse neid ja tehakse järeldused.

Õpikeskkonnas „Noor loodusuurija“ on veel palju teisigi uurimuslikke töid, 
kus protsessi reaalsega võrreldes oluliselt “kiirendatakse”. Seevastu aeg-
lustamist on sageli vaja liiga kiiresti toimuvate keemiliste või füüsikaliste 
nähtuste mõistmiseks. Üks näide protsesside “aeglustamise” vajadusest 
on õpikeskkonnas “Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile”2 olev füüsikamu-
del elektrivool metallides (vt joonis 5.2). Kui reaalsuses kanduvad laengud 

1 http://bio.edu.ee/noor/
2 http://mudelid.5dvision.ee/
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metallides edasi palju kiiremini, siis mudeli abil saab loendada ajaühikus 
edasikanduvate laengute hulka ja erinevate metallide ning temperatuuride 
valimisel leida, kuidas mõjutab temperatuur elektrijuhtivust.

Õpikeskkonna „Noor loodusuurija“ uurimuslik mudel Joonis 5.1. 
„Kuu faasid“ ja osa ülesandest „Miks polnud taevas Kuud?“

Mõlemad toodud näited sobivad ka selgitamaks arvutite võimalusi protses-
side mastaabi muutmisel. Taevakehade omavahelist interaktsiooni ei saa 
Maal paiknedes hästi jälgida, sest kõike ei ole näha ning metallides ei saa 
laengute liikumist näha, sest laetud osakesed on liiga väikesed. Arvutimu-
delid teevad protsesside mõistmise võimalikuks ja seeläbi saab ka neile tugi-
nevalt uurimuslikku õpet läbi viia.

Reaalsuses liiga kallite ja ohtlike eksperimentide näideteks sobivad kind-
lasti tuumareaktsioonide simulatsioonid. Üheks selliseks on radioaktiivse 
lagunemise seadus, mida saab uurida Tartu Ülikooli füüsikute tõlgitud kesk-
konnas „Füüsika java appletid“1. Lihtsa simulatsiooni abil saab õpilane enda 
jaoks avastada seaduse, mille mõistmine valemit pähe õppides on küllaltki 
keeruline (vt joonis 5.3). Samas ilmneb selle mudeli juures veel üks arvutite 
rakendamise eelis – abstraktseid asju on lihtsam mõista, kui neid visuali-
seerida. Mudelil on võimalik vaadelda lagunenud ja lagunemata tuumasid 

1 http://www.fyysika.ee/appletts/ph14ee/
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erivärviliste punktikestena pildil, samas jälgida lagunemisprotsessi kulgu 
ka graa#liselt.

Õpikeskkonna „Loodusteaduslikud mudelid Joonis 5.2. 
põhikoolile“ uurimuslik mudel „Elektrivool metallides“

Õpiprotsessi individualiseeritus võib arvutipõhistes keskkondades avalduda 
mitmel viisil. Esmalt on enamik uurimusliku õppe keskkondi sellised, kus ei 
ole õppimiseks seatud ajalimiiti. Nii saavad õppijad liikuda edasi oma tem-
pos. Teiseks saadakse sageli vabadus oma tegevuse järjekorra, kuid ka sisu 
planeerimisel. Nii võib õpilane ise valida katse lähteandmed vastavalt oma 
küsimustele, millele tahetakse vastust. Lisaks sellele annavad mitmed arvu-
tiprogrammid personaalse tagasiside või suunised edasiõppimiseks lähtu-
des õpilase tegevusest ja vastustest. Mitmes mõttes personaliseeritud õpi-
keskkonna näiteks on „Tiigriretk Eestimaal“1, milles leidub ka uurimuslikke 
ülesandeid. Joonisel 5.4 on näide ülesandest „Rabataimestik“, kus avamisel 
esitatakse juhised, mis tuginevad varasemale tegevusele ja tulemuslikkusele 
ning on suunatud sellele, et õpilased konkreetse ülesandega maksimaalselt 
edasi areneksid ja ei kordaks seniseid vigu.

Lisaks sellele on taustapildil näha avatuna ülesande vastusteaken, kus on 
näidatud õpilase tehtud vead ja toodud ka õiged vastused. Tekstis on selgi-
tatud, miks olid õiged just need ja mitte õpilase vastused. Lisaks sellele saab 
õpilane keskkonnas pidevalt jälgida oma skoori ning võrrelda seda teiste 
sama ülesandekomplekti lahendajatega, katkestada ülesande lahendamine 
poole peal, et teinekord jätkata, kasutada keskkonna üldist, ülesande spet-
sii#list ja mudeli kasutamise abi või kaardi legendi või ka fotosid suuren-

1 http://bio.edu.ee/matk/
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davat luupi vastavalt oma vajadusele. Seega on olemas väga palju erinevaid 
õpitegevuste jadasid, mida õpilane saab valida vastavalt oma plaanile.

Õpikeskkonna „Füüsika java appletid“ uurimuslik Joonis 5.3. 
mudel „Radioaktiivse lagunemise seadus“1

Lisaks eelistele katsete läbiviimisel avavad arvutid ka mitmeid võimalusi 
andmete analüüsimiseks. Juba eelpool nimetatud keskkondades on olemas 
erinevaid vahendeid selleks, et lihtsustada kogutud andmete põhjal järel-
duste tegemist. Radioaktiivse lagunemise seaduse uurimise mudelil võimal-
dab tuumade lagunemiskiiruse muutumist mõista katseandmetele tuginev 
graa#k. Kõigis „Noore loodusuurija“ ülesannetes tuleb õpilastel ühe etapina 
leida kogutud andmetele vastav tulp- või joondiagramm ning seejärel teha 
järgnevad analüüsid ja järeldus juba selle alusel. Erinevad andmete visua-
liseerimise vahendid on olemas ka keskkondades „Loodusteaduslikud mu-
delid põhikoolile“ ja „Tiigriretk Eestimaal“. Siiski on üpris tavaline seegi, et 
Internetist leitav mudel on väga hea mingi õpitava protsessiga seotud and-
mete kogumiseks, kuid analüüs tuleb teha eraldi. Sel juhul on soovitatav 
koostada tööleht, mis suunaks õpilasi süstemaatilisele andmekogumisele, 
seejärel andmete korrastamisele ning lõpuks visualiseerimisele. Tartu Üli-
kooli Loodusteadusliku hariduse keskuses tehtud uuringud õpikeskkonna 
„Tiigriretk Eestimaal“ katsetamisel on näidanud, et tabelite ja veel korrasta-
mata andmeid sisaldavate jooniste (nt punktdiagrammid, mis kujutavad eri-
nevate objektide paiknemist ruumis) analüüs on üks keerukamaid protsesse 
probleemide lahendamisel (Pedaste ja Sarapuu, 2006a, Pedaste ja Sarapuu, 

1 http://www.fyysika.ee/appletts/ph14ee/lawdecay_ee.htm
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2006b). Seejuures on oluline õpilaste suunamine, et nad leiaksid võimalusi 
andmete korrastamiseks ja saaksid avastada seaduspärasusi.

Õpikeskkonna „Tiigriretk Eestimaal“ mudel pH mõõtmiseks, teateaken Joonis 5.4. 
personaalse toetuse andmiseks ja osa ülesande „Rabataimestik“ vastuselehest

Ühed koolitundides suhteliselt vähe rakendamist leidnud vahendid andme-
te korrastamiseks ja visualiseerimiseks on tabelarvutusprogrammid nagu 
näiteks Excel. Esimene lihtne võte, mis võib viia seoste identi#tseerimiseni, 
on tabeli andmete reastamine kordamööda erinevate tunnuste väärtuste 
alusel. Iga ümberreastamise järel võib märgata, kuidas mõned tunnused on 
omavahel kas positiivses või negatiivses seoses – ühe suurenemisel suure-
neb ka teine või ühe suurenemisel teine väheneb. Kui selliselt korrastatud 
andmetest joonistada graa#k, siis on seose iseloom juba täpsemalt nähtav. 
Looduslike protsesside puhul võib tihti ilmneda, et seos ei ole lineaarne. 
Nii võib ühe tunnuse muutumisel teise muutumise määr suuresti erineda 
sõltuvalt mõõtmispiirkonnast. Lihtne on seda mõista vaadates radioaktiiv-
se lagunemise graa#kut joonisel 3. Bioloogias ilmneb paljude protsesside 
puhul seos, mille kohaselt on igal mõjuteguril optimaalne väärtus, mil sõl-
tuva tunnuse väärtus on maksimaalne. Optimumist kõrvalekalle tähendab 
igal juhul uuritava tunnuse väärtuse vähenemist. Nii võime sageli sõnastada 
järelduse, et ühe tunnuse väärtuse suurenemisel teatud tasemeni suureneb 
ka teise tunnuse väärtus, kuid sellest tasemest alates esimese tunnuse väär-
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tuse suurenedes hakkab teise tunnuse väärtus vähenema. Mida suuremad 
on andmehulgad ja keerulisemad on seosed, seda raskem on sellist järeldust 
teha. Seetõttu on oluline visualiseerimise tähtsust õpetada ka juba suhteli-
selt lihtsate andmetabelite analüüsimisel nagu seda on tehtud õpikeskkon-
nas „Noor loodusuurija“ (vt joonis 5.5).

Osa õpikeskkonna „Noor loodusuurija“ ülesandest „Millal külvata aedube“, Joonis 5.5. 
kus õpilased peavad mõistma, et looduses kehtivad seosed ei ole sageli lineaarsed

Kui õpitava seose käsitlemiseks sobivat mudelit ei leidu, siis on omamoodi 
huvitavaks võimaluseks uurimusliku mudeli tegemine ise slaidikoostamis-
programmiga Power Point. Üks näide on Euroopa Komisjoni 6. raamkava 
projekti Volvox raames valminud bakterite paljunemist mõjutavate teguri-
te uurimise mudel1 (vt. joonis 5.6). Selle koostamisel on kasutatud slaidi-
de omavahelist linkimist ning kujundite automaatset ilmumist teatud aja 
järel ning saavutatud käepäraste ja igale õpetajate jõukohaste vahenditega 
tulemus, mida tavaliselt teevad programmeerimisspetsialistid. Kui mudel 
Power Pointi programmis avada, siis on näha kasutatud võtted ja need on 
rakendatavad paljude lihtsate uurimuslike mudelite koostamisel. 

1 http://www.ut.ee/volvox/materials/bakterid.pps
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Euroopa Komisjoni 6. raamkava projekti Volvox Joonis 5.6. 
raames valminud Power Pointi mudel „Bakterite kasv“

Lisaks eesti keeles olevatele arvutipõhistele võimalustele uurimusliku õppe 
rakendamisel on hulgaliselt materjale ka inglise keeles. Sageli eeldavad uuri-
muslikud õpikeskkonnad inglise keele oskust vaid minimaalsel tasemel ning 
seetõttu on nad õpetaja poolt koostatava töölehe abil kindlasti kasutata-
vad. Tabak jt (1996) koostasid bioloogiaalaste probleemide lahendamiseks 
õpikeskkonna „BGuILE“ (Biology Guided Inquiry Learning Environment). 
Linn (2000) arendas välja „KIE“ (Knowledge Integration Environment), mis 
oli mõeldud õpilaste probleemilahendamisoskuse arendamiseks. Harper 
(1997) on näidanud, et keskkonna uurimise arvutisimulatsioonid „Lake Illu-
ka“ ja „Exploring the Nardoo“ arendavad olulisel määral õpilaste probleemila-
hendamisoskusi. Viimastel aastatel on valminud uurimuslikud õpikeskkon-
nad „SimQuest“ (van Joolingen & de Jong, 2003), „Co-Lab“ (van Joolingen 
jt., 2005), „GenScope“ (Hickey jt., 2003) ja „Inquiry Island“ (White jt., 2002). 
Arvukalt huvitavaid mudeleid võib leida kasutades internetiotsinguid.
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Ülevaade Eestis läbiviidud uuringutest5.5. 

Eelnevalt on toodud välja rida uurimusliku õppe rakendamise võimalusi ja 
selgitatud, milles avaldub nende väärtus. Samas on Tartu Ülikooli Loodus-
teadusliku hariduse keskuses läbi viidud ka mitmeid uuringuid, kus on selgi-
tatud õpilaste uurimuslike oskuste taset ja nende arengut mitmete näidetena 
toodud õpikeskkondade kasutamisel. Peamiselt on uuritud õpikeskkondade 
„Tiigriretk Eestimaal” ja „Noor loodusuurija” mõju õpilaste uurimuslike os-
kuste arengule. Õpikeskkonna „Tiigriretk Eestimaal“ rakendamisega seon-
duvad uuringud on koondatud Margus Pedaste doktoritöösse (Pedaste, 
2006), mille tulemusena selgus, et õpilaste probleemilahendamisoskused 
arenevad sõltuvalt õpilaste omadustest. Uuringud näitasid, et veebipõhises 
keskkonnas peame õpilasgruppidele pakkuma neile adapteeritud toetusele-
mente, et saavutada eri tüüpi õpilasgruppides kõigi probleemilahendamise 
ja uurimuslike oskuste areng.

Õpikeskkonna „Noor loodusuurija“ rakendamise tulemuslikkust on näi-
danud uuringud, kus võeti vaatluse alla 4. ja 6. klassi õpilaste uurimuslike 
oskuste areng (Pedaste ja Sarapuu, 2007). Hinnati uuringu etappide järjes-
tamise, uurimisküsimuse ja hüpoteesi sõnastamise, skaalade lugemise ja 
diagrammide analüüsioskust. Tulemused näitasid, et juba nelja ülesande la-
hendamisel toimus statistiliselt oluline uurimuslike oskuste areng nii 4. kui 
ka 6. klassis – paranes uuringu etappide järjestamise oskus, vähenes mitte-
asjakohaste uurimisküsimuste ja hüpoteeside sõnastamine, osati tulemus-
likumalt leida tekstist õiget uurimisobjekti ja mõjutegurit, kasvas skaalade 
lugemise ja diagrammide analüüsimise oskus.

Mario Mäeotsa magistritöös (Mäeots, 2007) uuriti, mil määral mõjutab ar-
vutipõhine õpikeskkond „Noor loodusuurija” 6. klassi õpilaste kõigi uuri-
muslike oskuste arengut. Selleks, et õpikeskkond ”Noor loodusuurija” või-
maldaks arendada ja hinnata uurimusliku õppe kõigi etappidega seonduvaid 
oskusi, koostati kolme olemasoleva 6. klassi ülesande – „Taimede kasvata-
mine”, „Biotõrje” ning „Taimede väetamine” – alusel kolm uut ülesannet. 
568 uuringus osalenud õpilase tulemuste alusel järeldati, et õpikeskkond 
„Noor loodusuurija” arendab õpilaste uurimuslikke oskusi. Seejuures arene-
sid statistiliselt olulisel määral probleemi, uurimisküsimuse ja hüpoteesi sõ-
nastamise, katse planeerimise ja läbiviimise, andmete esitamise ja analüüsi 
ning järelduste tegemise oskused. Seega võib öelda, et on olemas ka tõendid 
sellest, et arvutipõhine uurimuslik õpe on tulemuslik õpilaste oskuste aren-
damisel.
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Kokkuvõte ja soovitused5.6. 

Kokkuvõttes võib öelda, et uurimuslik õpe on üks oluline meetod, millega 
muuta loodusteaduste õppimist ja õpetamist koolis senisest sarnasemaks 
sellega, kuidas teevad oma tööd loodusteadlased. Uurimuslik lähenemine 
võimaldab suurendada ka õpilaste huvi bioloogia, füüsika, keemia, geograa-
#a ja loodusõpetuse vastu. Arvutite kasutamiseks on uurimusliku õppe lä-
biviimisel laialdased võimalused – on olemas õpikeskkonnad, kus õpilased 
saavad kõik vajalikud juhised, on arvukalt mudeleid, mille kasutamiseks 
saavad õpetajad koostada uurimuslikke töölehti ning on ka tabelarvutus- ja 
esitlusprogrammid, milles saab arendada välja uusi uurimuslikke töid. Kui 
õpetajal ei ole endal veel kuigi palju teadmisi ja kogemusi uurimuslikust õp-
pest, siis on ilmselt soovitatav alustada valmis õpikeskkondade kasutami-
sest. Need ei eelda õpetajalt olulist sisulist tuge ja nagu uuringud on näida-
nud, arenevad õpilaste uurimuslikud oskused ka täiesti iseseisvalt töötades. 
Kui esimene etapp on läbitud ja valmis keskkondade võimalused hakkavad 
piirama, siis on aeg otsida lisa arvukatest internetis leiduvatest mudelitest, 
mis võimaldavad uurida koolitundides käsitletavaid protsesse. Õpilaste suu-
namiseks on sel juhul vajalik sobiva töölehe koostamine. Kui aga internetist 
enam soovitud mudeleid ka ei leia, siis on aeg hakata ise Power Pointi ja 
Excelit kasutades uurimuslikuks õppeks vajalikke õppematerjale koostama. 
Paralleelselt võimaluste väljaselgitamisega tuleb hoolega mõelda, kui palju 
tunde oma tunniajajaotuskavas uurimuslikule õppele planeerida. On selge, 
et kõike ei saa uurimusliku lähenemise abil omandada ja nii tuleb kaaluda, 
mis on need kõige keerulisemad ja samas olulised seaduspärasused, mille 
mõistmisel on uuringud asendamatud. Samas tasub meeles pidada, et uu-
rimuslikke oskusi saame arendada pea igas tunnis ja iga teema õppimisel. 
Oskused probleeme, uurimisküsimusi ja hüpoteese sõnastada, vaatlusi ja 
eksperimente planeerida, andmeid koguda, analüüsida, tõlgendada ja jä-
reldusi teha ning oma tulemusi teistele selgelt esitada ei ole vajalikud ai-
nult loodusteadustes, vaid ka kõigis teistes valdkondades ja igapäevaeluliste 
probleemide lahendamisel.

Tänusõnad5.6.1. 

Käesolev artikkel on valminud ETFi grandi 7410 toel. Autorid on tänuli-
kud ka Tiigrihüppe Sihtasutusele õpikeskkondade „Tiigriretk Eestimaal“ ja 
„Noor loodusuurija“ koostamise #nantseerimisel ning õpetajatele ja õpilas-
tele, kes on osalenud erinevates uuringutes, mille tulemuste alusel oleme 
hinnanud uurimusliku õppe efektiivsust reaalsetes koolitundides.



98       Haridustehnoloogia käsiraamat

Kirjandus
Bruner, J. S. (1961). $e act of discovery. Harvard Educational Review, 31 (1), 21-

32.

Bruner, J. S. (1960). $e Process of Education, Cambridge, Mass.: Harvard Univer-
sity Press.

Harper, B. (1997). Building technology supported learning environments. Infor-
mation Transfer, 17, 37-42.

Hickey, D. T., Kind#eld, A. C. H., Horwitz, P., & Christie, M. A. (2003). Integrating 
curriculum, instruction, assessment, and evaluation in a technology-suppor-
ted genetics environment. American Educational Research Journal, 40, 495-
538.

De Jong, T. & Njoo, M. (1992). Learning and Instruction with computer simu-
lations: Learning processes involved. In E. de Corte, M. Linn, H. Mandl, & 
L. Verscha'el (Eds.) Computer-based learning environments and problem 
solving (pp. 411-429). Berlin: Springer-Verlag.

Van Joolingen, W. R. & de Jong, T. (2003). SimQuest: Authoring educational 
simulations. In T. Murray, S. Blessing & S. Ainsworth (Eds.), Authoring tools 
for advanced technology educational software: Toward cost-e'ective produc-
tion of adaptive, interactive, and intelligent educational software (pp. 1-31). 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Van Joolingen, W. R., de Jong, T., Lazonder, A. W., Savelsbergh, E., & Manlove, S. 
(2005). Co-Lab: Research and development of an on-line learning environ-
ment for collaborative scienti#c discovery learning. Computers in Human 
Behavior, 21, 671-688.

Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during 
instruction does not work: an analysis of the failure of constructivist, disco-
very, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational 
Psychologist, 41 (2), 75-86.

Klahr, D. & Dunbar, K. (1988). Dual space search during scienti#c reasoning. Cog-
nitive Science, 12, 1-48.

Linn, M. C. (2000). Designing the knowledge integration environment. Internatio-
nal Journal of Science Education, 22, 781-796.

Mäeots, M. (2007). Õpikeskkonna „Noor loodusuurija“ rakendamise tulemuslik-
kus uurimuslike oskuste arendamisel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool.

National Science Foundation. (2000). An introduction to inquiry. In Foundations. 
Inquiry: $oughts, views and strategies for the K-5 classroom (pp 1-5).



Uurimuslik õpe IKT abil       99

Padilla M. J. (1990). $e science process skills. Research Matters – to the Science 
Teacher. Veebimaterjal. URL: http://www.narst.org/publications/research/
skill.cfm (viimati vaadatud 15.03.2008).

Pedaste, M. (2006). Problem solving in web-based learning environment. PhD 
Dissertation. Tartu: Tartu university Press.

Pedaste, M. & Sarapuu, T. (2006a). $e factors in"uencing the outcome of solving 
story-problems in a Web-based learning environment. Interactive Learning 
Environments, 14 (2), 153-176.

Pedaste, M. & Sarapuu, T. (2006b). Developing an e'ective support system for 
inquiry learning in a Web-based environment. Journal of Computer Assisted 
Learning, 22 (1), 47-62.

Pedaste, M. & Sarapuu, T. (2007). Web-based Inquiry Learning Environment 
“Young Scientist”. In: V. Uskov (Ed) Proceedings of the IASTED International 
Conference on Web-based Education (WBE): Chamonix, France; 14-16 March, 
2007. (pp. 35-40). Calgary: ACTA Press.

Smith, M. K. (2002). Jerome S. Bruner and the process of education, the encyc-
lopaedia of informal education. Veebimaterjal. URL: http://www.infed.org/
thinkers/bruner.htm (viimati vaadatud 15.03.2008).

Tabak, I., Smith, B. K., Sandoval, W. A., & Reiser, B. J. (1996). Combining general 
and domain-speci#c strategic support for biological inquiry. Proceedings of 
ITS’96, June 12-14, Montreal.

Veermans, K. (2002). Intelligent support for discovery learning. PhD Dissertation. 
Twente: Twente University.

White, B. Y., Frederiksen, J., Frederiksen, T., Eslinger, E., Loper, S., & Collins, A. 
(2002). Inquiry island: A'ordances of a multi-agent environment for scienti-
#c inquiry and re"ective learning. Paper presented at the Fifth International 
Conference of the Learning Sciences (ICLS).



100       Haridustehnoloogia käsiraamat



Mõistekaardid IKT abil       101

Mõistekaardid IKT abil6. 
Priit Reiska

Mõistekaardi meetodi kirjeldus6.1. 

Loodusainete ebapopulaarsus õpilaste hulgas ei ole Eestile uus probleem. 
Vähesest huvist tingitud kesine motivatsioon on näiteks koolifüüsika võõ-
randumise üheks põhjustest (Voolaid, 2001). Need tendentsid on valdavad 
ka enamustes teistes Euroopa riikides (Coughlan, 1999). Rahvusvahelise 
võrdlusuuringu TIMSS 2003 tulemused näitavad selgelt, et Eesti õpilastel 
ei ole probleemiks mitte loodusainete-alased teadmised, vaid suhtumine 
neisse (Martin, Mullis, Gonzalez & Chrostowski, 2004). Ühe lahendusena 
loodusaineid “august” välja aidata nähakse nende ainete interdistsiplinaar-
set õpetamist. Idee ise ei ole uus, kuid meetodeid sellise õpetusviisi teos-
tamiseks seni napib. Tänapäeval kasutatakse mõistekaardi meetodit (ingl. k. 
concept mapping , lühendatult edaspidi CM) loodusainete didaktikas väga 
laialdaselt ja edukalt. Täpsema ülevaate CM-i senisest kasutamisest loodus-
teaduste didaktikas annavad Reiska, (1999, 2005) nsing Fischler ja Peuckert 
(2000). CM-i laialdast kasutust kooliõpetuses on senini takistanud suhteli-
selt suur ajakulu mõistekaartide analüüsil. Seda probleemi on aga võimalik 
lahendada arvuti kasutuselevõtuga mõistekaartide koostamisel ja analüüsil. 
Vastav tarkvara on loomisel. Artikkel annab lühiülevaate CM-ist, keskendu-
des eelkõige selle meetodi kasutusele loodusainetes tunnis tänapäevaseid 
IKT vahendeid kasutades. Autor on tegelenud selle meetodi kasutamise ja 
edasiarendamisega viisteist aastat, alustades „pliiatsi ja paberi“ tehnikast 
ja lõpetades arvutipõhise mõistekaartide konstrueerimise ning analüüsiga. 
Aastal 2001 läbi viidud uuring näitas, et Eesti koolides on meetod CM loo-
dusteaduste õpetamisel seni veel väga vähe kasutust leidnud (Kütt, 2001). 
Kuna suures osas ei ole kirjeldatava meetodi puhul veel eestikeelset termi-
noloogiat välja kujunenud, antakse kasutatavate eestikeelsete mõistete järel 
sulgudes inglisekeelne vaste.

De#nitsioon ja ajalugu6.1.1. 

Selle meetodi puhul ühendadakse mõisted (ingl. k. concept) omavahel seos-
tega (ingl. k. relation), koostades niimoodi mõistekaardi (ingl. k. concept 
map). Mõistekaardi väikseimaks infot kandvaks osaks loetakse ühte lauset 
(ingl. k. proposition). Lause moodustavad kaks omavahel seoses olevat mõis-
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tet. Mõistekaardis ei ole tingimata vaja kasutada vaid ühesõnalisi mõisteid. 
Mõistete asemel võib mõistekaardi sõlmpunktides kasutada ka näiteks sea-
dusi või teooriaid.

70-ndatel aastatel arendas Novak USA-s mõistekaardi meetodi eelkõige 
diagnoosiinstrumendiks õpilaste probleemide analüüsiks mõistete oman-
damisel. Novak mõistis peagi, et CM sobib lisaks sellele väga hästi toetama 
loodusteaduslike ainete õpetamist. Selgus, et seda meetodit saab edukalt 
kasutada ka teiste ainete õpetamisel. Novak’i uurimuste põhiideed baseeru-
sid Ausubel’i assimilatsiooniteoorial. Selle kohaselt nähakse teadmisi teine-
teisega tihedalt seotud mõistete süsteemina.

Psühholoogilised alused6.1.2. 

Psühholoogiast tuntud informatsioonitöötluse ja loodusteaduste didakti-
kast tuntud konstruktivismi järgi lähtutakse teadmiste võrgustruktuurist. 
Informatsioonitöötlus toimub kolmes faasis (sensoorne mälu ca 0,5 sekun-
dit, lühiajaline mälu kuni 15 sekundit, pikaajaline mälu peaaegu piiramatu, 
vt nt Roth, 1997). Pikaajalises mälus aktiveeritud konstrukte nimetetatkse 
kognitiivses psühholoogias mõisteteks. Need representeerivad meie koge-
musest sõltuvat informatsiooni ja meie suhet sellesse. Mõistete vahel on 
seosed. Mälus aktiveeritud mõisted loovad andmepanga, mille abil võetakse 
vastu otsuseid ja tegutsetakse. Sellistes formuleeringutes seisab põhilisel 
kohal sõna „mõiste“ (Ho'mann,1994). Siiski ei saa kognitiivse psühholoo-
gia mõistet üheselt samastada näiteks füüsikalise mõistega. Arbinger (1991) 
eristab kolme tüüpi teadmisteesitust (ingl. k. knowledge presentation): dekla-
ratiivsed teadmised (ingl. k. declarative knowledge), protseduraalsed teadmi-
sed (ingl. k. procedure knowledge) ja analoogsed teadmised (ingl. k. analogical 
knowledge) Deklaratiivsed teadmised salvestatakse lausetena (ingl. k. propo-
sitions). Üks lause koosneb kahest mõistest, mis on omavahel sostega (ingl. 
k. relation) ühendatud. Lausel on tähendus, mida saab hinnata. Lauseid 
saab näitlikustamiseks võrgustiku kujul esitada. Deklaratiivsed teadmised 
jaotuvad episoodilisteks ja semantilisteks. Episoodised sisaldavad isiklikke 
kogemusi, semantilised teadmised on üldisemad ja hõlmavad üksikute ko-
gemuste summat. Tergan’i (1986) järgi on teadmised organiseeritud ja neil 
on struktuur. Sarnaselt Arbingerile eristab ka Tergan kolme tüüpi teadmiste 
esitlust, millest üks on semantilised ruumimudelid. Semantilised ruumimu-
delid representeerivad deklaratiivseid teadmisi. Teadmised sorteeritakse 
kas mõistete sarnasuse järgi (psühhomeetriline mudel), esitatakse lauselisel 
kujul võrgustruktuurina (võrgustiku mudel) või visualiseeritakse skemaat-
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liselt (skemaatiline mudel). Mõistekaarte vaadeldakse kui teatud valdkonna 
teadmiste pikajalises mälus salvestatud väljendust. Kas nad tõepoolest seda 
ka on, ei saa kindlalt väita. Põhimõtteline kriitika tuleb radikaalse konst-
ruktivistliku positsiooni esinadjatelt, kes väidavad sellise lähenemise liiga 
lihtsustatud olevat. Küsimust, kuidas teadmised tegelikult salvestatud on, 
ei peeta kognitiivses psühholoogias esmaoluliseks. Tähtsamaks loetakse 
eduka mudeli koostamist, mis aitaks vaatlustulemusi seletada ja ennustu-
si teha. CM-iga läbi viidud mahukad uurimused pakuvad tänaseks päevaks 
häid eeldusi selle meetodi kasutamiseks teadmiste representeerijana.

Erinevus võrreldes teiste “mapping” meetoditega6.1.3. 

Ideede ning mõistete graa#lise kujutamise viisid (kaardistamissüsteemid): - 
mõistekaardid (ingl. k. Concept Maps)

teadmistekaardid (ingl. k. Knowledge Maps)
meelekaardid, teemakaardid (ingl. k. Mind Maps)
tajukaardid (ingl. k. Cognitive Maps)
semantilised võrgustikud (ingl. k. Semantic Networks)

Mõistekaardid erinevad teistest kaardistamissüsteemidest järgnevates as-
pektides:

Mõistekaardi meetodi teoreetiliseks aluseks on Ausubeli assimilee-1) 
riva õppe teooria ning konstruktivistlik õpikäsitlus. See tähendab, et 
mõistekaardid ei ole mitte lihtsalt mingisuguse informatsiooni graa#li-
ne esitus, vaid see esitus toetub kindlatele õpiteoreetilistele alustele.

Mõistekaartidel on nn poolhierarhiline ülesehitus. See tähendab, et 2) 
kui näiteks meelekaartidel (ingl. k. Mind Map) on kindel struktuur, kus 
keskel asub alati teema ning sealt edasi hargnevad nn alammõisted, siis 
mõistekaartide puhul on struktuur absoluutselt vaba. Ainsaks piiran-
guks on see, et vähimaks infot kandvaks osaks loetakse ühte lauset (vt 
eespool). Siiski on reeglina võimalik mõistekaartidel tuvastada ka min-
gi struktuur ning hierarhia ning seetõttu võib mõistekaarte nimetada 
oma ülesehituselt poolhierarhilisteks.

Mõistekaardi meetodit kasutades saab lauseid luua ilma piirangute-3) 
ta. Siiski on eelnevast punktist 1 tulenevalt eelduseks see, et loodud 
lausetel on mõte (nn mõtestatud lausete loomine).

Mõistete määratlemise viis. Mõiste määratlus on mõistekaardi mee-4) 
todi rakendamisel suhteliselt vaba. Mõisteks võib olla nii mõni igapäe-
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vaelust tuntud sõna (klaver) kui ka erialane teooria (erirelatiivsusteoo-
ria).

Mõistekaardi meetodi kasutusvaldkonnad6.1.4. 

Mõistekaardi meetodit kasutatakse tänapäeval väga erinevates valdkonda-
des, kuna ta võimaldab väga keerukaid struktuure näitlikustada. Mõiste-
kaardi meetodit kasutatakse näiteks õpetamisel (Lambiotte, 1984; Novak ja 
Gowin, 1984), management’is (Banathy, 1991), teadmiste hankimisel (Mc-
Neese jt, 1990), lingvistikas (Graesser ja Clark, 1985), programmeerimisel 
(Burnett und Baker, 1994), programmidisainis (Cox, 1991), programmivi-
sualiseerimisel (Myers, 1990) jne. Järgneval joonisel on esitatud CM-i orga-
nisatoorsed ja protsessuaalsed kasutusvaldkonnad.

Mõistekaardi meetodi kasutusvaldkonnad Joonis 6.1. 
(organisatoorsed, protsessuaalsed)

Mõistekaardi meetodi rakendamise positiivsete aspektidena nimetatakse 
järgnevaid:

suurendab mõtlemise efektiivsust
aitab eristada olulise ebaolulisest
teadvustab ja kinnistab teadmisi
arendab mälu
võimaldab näha korraga nii üksikasju kui ka kogu protsessi
suurendab kontsentreerumisvõimet
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soodustab loomingulist mõtlemist
tekitab rahulolu
suurendab motivatsiooni

Mõistekaardi meetodi rakendus koolis6.2. 

Mõistekaardi meetodi tutvustus koolis6.2.1. 

Mõistekaardi meetodit saab koolitunnis kasutada eelkõige õppemeetodina 
(nt uute mõistete tutvustamisel) ja teadmiste kontrolli meetodina.

Mõistekaardi meetodi tutvustuseks võib klassitahvlile konstrueerida lihtsa 
mõistekaardi. Soovitav on tahvlile kirjutada mõningad mõisted (nt koer, jä-
nes, jalgrattur, loom) ja mõned seosed (nt on, hammustab). Õpilastel võib 
paluda leida mõistete vahele sobivad seosed ja täiendada olemasolevaid 
mõisteid ning seoseid.

Näidismõistekaardi konstrueerimine meetodi tutvustamiseksJoonis 6.2. 

Mõistekaardi meetodi eelised ja kasutusvaldkonnad6.2.2. 

Mõistekaardi meetodi eelised ja kasutusvaldkonnad koolis on järgmised:  
Meetod on kasutatav tunni igas faasis. Seda saab kasutada nii tunni alguses 
uue mõiste tutvustamisel kui ka tunni lõpuks teema kokkuvõtmisel.
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Meetod on kasutatav kõikides kooliastmetes. Mõistekaardi meetodit saab 
kasutada nii lasteaias (seal kasutatakse reeglina sõnaliste mõistete asemel 
pilte ja nn piktogramme), koolis kui ka ülikoolis.

Mõistekaardi meetod aitab õpilastel oma teadmiste üle järele mõel-
da. Silmade ees olev mõistekaart hõlbustab kontsentreerumist ja tead-
miste kinnistamist seoste loomise kaudu.

Meetod aitab läbi viia grupitööd. Grupitöös aitab näiteks suurel lehel 
ühiselt konstrueeritav mõistekaart diskussiooni läbiviimist ning grupi 
liikmetel ühise arusaamiseni jõudmist.

Õpetajad saavad kasutada meetodit õpilaste teadmiste kontrolliks. 
Mõistekaardi abil saab kontrollida õpilaste teadmisi mingi teema koh-
ta. Sellise teadmiste kontrolli meetodi eeliseks on see, et nn pähe tuubi-
tud teadmisi ei suuda õpilane mõistekaardi kujul esitada. Õpilane saab 
esitada ainult mõtestatud õppimise teel omandatud teadmisi.

Aitab õpetajatel tundi planeerida. Õpetaja saab kasutada mõiste-
kaardi meetodit graa#lise abivahendina oma tunni ajaliseks, sisuliseks 
(mõisteliseks) ning metoodiliseks planeerimiseks.

Mõistekaartide konstrueerimine erinevate vahenditega6.2.3. 

Mõistekaarte on võimalik konstrueerida nii paberi ja pliiatsi abil kui ka kee-
rukaid arvutiprogramme kasutades. Erinevad vahendid sobivad erinevate 
eesmärkide saavutamiseks.

Paber ja pliiats 

See on väga odav ja ei nõua õpetajalt suurt ettevalmistust. Õpilastele võib 
ette anda vaid teema või ka mingi teema kohta kindlad mõisted, mida nad 
kasutama peavad. Miinuseks on, et õpilased ei saa juba kord paberile joo-
nistatut muuta, kuigi selleks tekib tihti vajadus. Seega ei aita see meetod 
väga hästi kaasa õpilaste mõistete korrastatusele. Samuti läheb palju aega 
„tehnilisele“ tegevusele.

Isekleepuvad etiketid 

Etikettide kasutus annab hea võimaluse kõigepealt etiketid suurele paberile 
paigutada, neid seal ümbergrupeerida, vajadusel ära võtta või lisada ja alles 
kõige lõpuks seostega ühendada. Miinuseks on hilisemaks analüüsiks kuluv 
aeg, kui soovitakse tehtud tööd hinnata.



Mõistekaardid IKT abil       107

Joonistusprogrammid 

Need asendavad mõistekaartide konstrueerimisel paberit ja pliiatsit. Eeli-
seks on korrigeerimise võimalus. Miinusteks suure hulga arvutite vajadus ja 
samuti see, et mõistekaartide konstrueerimine on ajamahukam kui paberi 
ja pliiatsiga. Analüüsiks vajaminevat infot ümberkodeerida ei ole võimalik 
ja seega tuleb kogu analüüs käsitsi läbi viia. Enamus programmidest on liht-
salt kättesaadavad. Mõned näited: MS PowerPoint, MS Paint, CorelDraw.

Spetsiaalsed mõistekaardi programmid 

Spetsiaalsed programmid graa#liste struktuuride loomiseks võimaldavad 
vähendada ajakulu, kuna tihti on graa#lised elemendid (nt struktuuri sõlm-
punktid) juba de#neeritud ja konstrueerimiseks on vajalik vaid sobiv koht 
märkida või hiirega objekt õigesse kohta vedada. Miinuseks on jällegi arvu-
tite vajadus. Tihti ei võimalda ka need programmid mõistekaarte analüüsi-
da. Need programmid on enamuses tasuline tarkvara. Mõned näited: Axon 
Idea Processor, IHMC CMap Tools Inspiration, MindManager, MindMapper, Vi-
siMap, Visual Concept, Visual Mind. Põhjalik ülevaade CM-iks kasutatavatest 
arvutiprogrammidest on esitatud Reiska1 (2005).

Näiteid mõistekaardi meetodi rakendamisest koolis6.3. 

Näide 1: “Mõistekaardi meetodi kasutus õpilaste teadmiste 6.3.1. 
analüüsiks teemal “Energia igapäevaelus”, kasutades isekleepuvaid 
etikette.

Vahendid: isekleepuvad etiketid, millele on mõisted ja seosed peale trükitud 
(igale õpilasele ca 50 etiketti, kokku 1500), A0 formaadis paberid (igale õpi-
lasele üks, kokku 30).

Plussid: Õpilastel on väga lihtne konstrueerida, saavad keskenduda vaid si-
sule. Mõistekaarte on võimalik hiljem otseselt võrrelda, kuna kõikidel õpi-
lastel samad tingimused (kõigile on samad mõisted ja seosed ette antud).

Miinused: Väga ajamahukas ja kulukas ettevalmistus. Mõistekaartide ana-
lüüs on aeganõudev.

1 Reiska, P. (2000). STS õpetus ja traditsiooniline füüsika õpetus. Haridus 5/2000, lk. 
50-54.
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Läbiviimine: Viiakse läbi terve klassiga üheaegselt ja iga õpilane töötab in-
dividuaalselt. Ette on antud 50 mõistet ja 10 seost. Nende abil konstrueeri-
vad õpilased mõistekaardid, numereerides mõisted kasutamise järjekorras. 
Aega on ca 40 minutit.

Näide mõistekaardi meetodi rakendamisest isekleepuvate etikettidegaJoonis 6.3. 

Näide 2: Ajurünnaku läbiviimine grupitööna teemal „Energia 6.3.2. 
säästlik kasutus“

Vahendid: isekleepuvad märkmepaberid (igale grupile ca 30, kokku 150), 
A0 formaadis paberid (igale grupile üks, kokku 5), markerid või viltpliiatsid 
(igale grupile üks, kokku 5).

Plussid: Arendab loovust. Sobiv meetod grupitöö läbiviimiseks. Õpilastel 
võimalus hiljem oma tehtut esitleda.

Miinused: Ei ole võimalik erinevaid gruppe ühtedest kriteeriumidest lähtu-
valt hinnata. Koolitunni pikkus (45 minutit) jääb tihti lühikeseks, eelkõige 
arvestades seda, et väga oluline on ka grupitööde esitlus.

Läbiviimine:

Mõistekaardi meetodi lühitutvustus.
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Õpilased kirjutavad välja mõisteid (ideid), mis assotseeruvad teema-1) 
ga „Energia säästlik kasutus“. See ülesanne on individuaalne. Mõistete 
(ideede) nimekiri kirjutada tavalisele paberile. Aega on selleks ca 5 mi-
nutit.

Õpilased jaotatakse gruppidesse. Grupi suurus 4-6 õpilast.2) 
Järgmiseks ülesandeks on grupis kõikide õpilaste poolt ülesmärgitud 3) 

mõistete (ideede) läbiarutamine ja grupi jaoks olulisemate (10-20) kir-
jutamine kollastele isekleepuvatele märkmepaberitele. Selleks on aega 
15 min.

Kolmandaks põhiülesandeks on need mõisted omavahel ühendada, 4) 
et tekiks struktuur. Selleks jagatakse välja suured paberid (A0), kuhu 
peale saavad õpilased oma mõistevõrgustiku konstrueerida. Kõigepealt 
tuleb asetada sarnaste valdkondade mõisted teineteise lähestikku. 
Järgmiseks tuleb katsuda mõisted teineteisega siduda. Mõistekaardi 
konstrueerimisel võivad õpilased juurde lisada veel uusi mõisteid (nt 
lisada grupile mõistetele ülem-mõiste). Selleks on aega 15 min.

Grupid tutvustavad oma loodud mõistevõrgustikke.5) 

Mõistekaartide analüüs6.4. 

Mõistekaardi meetodi oluline koostisosa on mõistekaartide analüüs. Analüüs 
võib lihtsamal juhul olla aluseks vaid arusaamisraskuste kindlakstegemisel. 
Siiski on võimalik mõistekaartide abil hinnata ka õpilaste teadmisi. Sealjuu-
res võivad mõistekaartide tulemused kõrgelt korreleeruda teiste teadmiste 
testide tulemustega. (Mikelskis, 1999). Mõistekaarte saab analüüsida lähtu-
valt kolmest põhilisest kriteeriumist (Reiska, 2005):

suurus
erialane korrektsus
struktuur.

Analüüs võib ulatuda lihtsast intuitiivsest hinnangust kuni kvantitatiivse 
analüüsini arvuti abil.

Tase 1: Intuitiivne

Mõistekaarti vaadatakse ja õpilase teadmisi hinnatakse vaid intuitiivsete 
muljete põhjal (suurus, struktuur ja erialane korrektsus). Selline hindamine 
sobib ainult väikeste ja ülevaatlike mõistekaartide puhul, samuti ei tohi hin-
natavate mõistekaartide hulk olla suur (kuni 20).
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Tase 2: Pooleldi kvantitatiivne

Poolkvantitatiivne analüüs sobib väiksemate ja väikese hulga mõistekaarti-
de hindamiseks. Selle analüüsi puhul arvutatakse mõned lihtsad muutujad 
(nagu näiteks lausete (ingl. k. proposition) koguarv, korrektsete lausete arv). 
Kuna kogu analüüs toimub käsitsi, ei ole see meetod sobiv suurema hulga 
mõistekaartide analüüsiks.

Tase 3: Kvantitatiivne, läbiviidud osaliselt arvuti abil

Kvantitatiivne analüüs, mis on osaliselt läbi viidud arvuti abil, sobib 
ka suurema hulga ja suuremate mõistekaartide hindamiseks. Enne, kui 
mõistekaarte arvutiga analüüsima saab hakata, tuleb kogu mõistekaartides 
sisalduv informatsioon arvutitesse sisestada. Selle jaoks saab kasutada 
spetsiaalseid arvutiprogramme, mis vähendavad sisestamiseks kuluvat aega. 
Siiski on selline sisestamisprotsess igapäevases koolielus liiga ajakulukas. 
Kvantitatiivne analüüs arvuti abil sobib hästi kasutamiseks teaduslikes 
uurimustes.

Tase 4: Kvantitatiivne, läbiviidud ainult arvutiga

Kvantitatiivne analüüs arvutiga on kõige efektiivsem analüüsimeetod. Seda 
analüüsi saab siiski vaid siis kasutada, kui mõistekaardid otse arvutiekraa-
nil konstrueeritakse. Sellise analüüsiga saab ka väga suurt arvu ja väga ma-
hukaid mõistekaarte vähese ajakuluga hinnata. See analüüsimoodus sobib 
lisaks uuringutele ka kasutamiseks igapäevases koolielus. Mõistekaartide 
meetodi kasutamise teeb huvitavaks see, et esitatud mõistete hulga ja lause-
te korrektsuse kõrval on võimalik analüüsida ka loodud mõistekaardi struk-
tuuri. Järgnevalt esitatud kolmest näitest on näha, et ka siis, kui struktuuris 
on ühepalju sõlmpunkte (mõisteid) ja seoseid, võib tegemist olla väga erine-
vate struktuuridega.
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Näiteid mõistekaartide erinevatest võimalikest struktuuridest

Näide struktuuridest „Kett“ ja “täht“Joonis 6.4. 

Näide struktuuridest, kus esineb üks ja mitu tsentraalset sõlmpunktiJoonis 6.5. 

Näide struktuuridest, kus on kolm osastruktuuri ja üks seotud struktuurJoonis 6.6. 

Kokkuvõte mõistekaartide analüüsist

Mõistekaartide analüüsil on väga oluline osa selle meetodi kasutamisel nii 
õpetamiseks kui ka teadmiste kontrolliks. Ka lühikese tagasiside andmiseks 
õpilastele on vaja kõigepealt mõistekaardid üle vaadata ja analüüsida. Au-
tor peab mõistekaardi meetodi koolis rakendamise oluliseks kitsaskohaks 
just mõistekaartide analüüsi ajamahukust. Õpetajal ei ole probleemiks lasta 
30 õpilasel mõistekaarte konstrueerida, küll aga on probleemiks nende 30 
mõistekaardi analüüs. Hetkel on Tallinna Ülikoolil koostöös IHMC-ga loo-
misel spetsiaalne tarkvara mõistekaartide analüüsiks. See tarkvara võimal-
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dab olulisel määral vähendada analüüsiks kuluvat aega ja peaks hõlbustama 
ka nendel, kes ei ole mõistekaardi meetodiga kursis, mõistekaarte analüüsi-
da. Programm valmib eeldatavalt 2008. aasta lõpuks.

Arvutiprogrammid mõistekaardi meetodi 6.5. 
kasutamiseks koolis

Mõistekaartide loomiseks sobilike arvutiprogrammide 6.5.1. 
kategoriseering

Mõistekaardi meetodi arengu tulemusena ja arvutite laialdasema kasutami-
sega tõusevad ka kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed kriteeriumid mõistekaardi 
meetodi läbiviimisel ja analüüsil. Arvutiprogramm, mis oleks ideaalne tä-
napäeval mõistekaardi meetodi kasutamiseks koolis, peab täitma viite tin-
gimust:

kasutajasõbralikkus ja intuitiivne programmikäsitlus,1) 
kõikide mõistekaardi elementide üheaegne nähtavus,2) 
võimalus määrata mõistekaartide loomiseks algtingimusi,3) 
sõltumatus riistvarast,4) 
võimalus mõistekaarte erialasest vaatepunktist hinnata.5) 

Etteruttavalt võib öelda, et kõike viit tingimust ei täida ükski programm. 
Küll aga on palju selliseid, mis täidavad nelja tingimust viiest. Valdavalt on 
mõistekaartide konstrueerimiseks mõeldud programmidel puudu analüü-
siks vajaminev osa.

Näiteid mõistekaartide konstrueerimisest erinevate 6.6. 
arvutiprogrammidega

Arvutiprogramm CCMap (Reiska, 2005) on õpetajal võimalik määrata mõis-
tekaartide konstrueerimiseks algtingimused. Õpilastel on lihtne mõiste-
kaarte konstrueerida. Analüüs on võimalik läbi viia arvuti abil ja suhteliselt 
vähese ajakuluga.

Miinuseks on see, et mõistekaartide loomiseks on vajalik piisava hulga ar-
vutite olemasolu. Mõistete arv on programmis piiratud 30-ni. Mõistetena 
saab kasutada vaid sõnu ja lühikesi sõnaühendeid. Valemite kasutamine on 
piiratud. Kuna programm on loodud eelkõige uurimistegevuse läbiviimi-
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seks, siis puudub tal arendusmeeskond, kes hoolitseks programmi sobivu-
se eest erinevate uute tarkvara platvormidega ja pakuks tuge esilekerkivate 
probleemide lahendamisel.

CCMap-i saab kasutada nii õpetamisel kui ka teadmiste testimisel. CCMap-
is on kolm põhifunktsiooni:

algtingimuste määratlemine mõistekaartide konstrueerimiseks. Või-1) 
malik on de#neerida mõisteid, mida õpilased peavad kasutama ja mää-
ratleda nii mõistete kui ka seoste maksimaalne arv;

mõistekaartide konstrueerimine. Võimalik on konstrueerida uusi 2) 
mõistekaarte ja täiendada olemasolevaid;

mõistekaartide analüüs. Võimalik on mõistekaarte analüüsida, hin-3) 
nates nii mõistekaartide suurust, korrektsust kui ka struktuuri.

Programmiga CCMap konstrueeritud Joonis 6.7. 
mõistekaart teemal „Päike“ (TLÜ, teine kursus)

Programmi CCMap abi on võimalik ka koolis kasutada mõistekaardi meeto-
dit õpilaste hindamiseks. Programmi kasutamise eelised võrreldes “tradit-
sioonilise” mõistekaardi meetodiga on järgnevad:
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tunduvalt väiksem ajakulu mõistekaartide analüüsiks (uuringute ko-1) 
haselt kuni 100 korda);

analüüsi põhjalikkus ja täpsus (analüüsil ei teki vigu);2) 
soodne (ei ole jooksvaid kulusid paberile, etikettidele jms).3) 

Uuringu tulemused näitavad samuti, et õpilastele meeldib selle programmi-
ga töötada (Reiska, 2005).

Kokkuvõte6.7. 

Autor tegeleb hetkel uue arvutiprogrammi arendamisega mõistekaartide 
analüüsiks. Loomulikult ei ole mõistekaardi meetod mitte mingisugune 
„imerelv“ loodusainetes taseme tõstmiseks või õpilaste huvi järsuks suuren-
damiseks, kuid vaheldust loodusainete tundi toob ta kindlasti. Igasugune 
tagasiside teie kogemustest mõistekaardi meetodi kasutamisel on teretul-
nud: priit@tlu.ee
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Keeleõpe arvuti abil7. 
Pille Eslon, Anneli Kesksaar

Õppijakeelekorpused7.1. 

Viimastel aastakümnetel on teise keele / võõrkeele õpetamisel ja õppimi-
sel hakatud järjest enam kasutama arvuti ja Interneti võimalusi. Kesksele 
kohale on kerkinud elektrooniliste keeleressursside – korpuste – ning mul-
timeedia vahendite rakendamine õppematerjalide loomisel ja kasutamisel. 
Korpuste kasutamine keeleõppes on avar: keeleainese allikast interaktiivse 
õpikeskkonnani. Selleks otstarbeks on sobivad nii veebikeskkond enam kui 
biljonilise dokumendihulgaga kui ka kirjakeele, paralleel-, tõlke-, keeleõp-
pe tekstide, õppijakeele- ja õppijakorpused. Sylviane Grangeri määratluse 
kohaselt on õppijakeelekorpuse mõistega (ingl. k. learner corpus, learner cor-
pora) paralleelsed vahekeelekorpus (ingl. k. interlanguage corpora) ja teise 
keele korpus (L2 corpora), mille all mõistetakse teise keele / võõrkeeleõppija 
loodud kirjalike tekstide või suulise kõnekeele näidete elektroonilist kogu 
(Granger, 2003: 465). Tavaliselt on neis keelevead kindlaks tehtud, klassi#t-
seeritud ja vastavalt märgendatud.

Õppijakeelekorpustesse on kogutud keeleõppijate kirjalikke tekste ja suu-
list kõnet, mille alusel saab teha nii teoreetilisi kui ka pedagoogilisi järeldu-
si, et viia vastavusse õppija vajadused ja keeleõppe sisu (vt Granger, 1998: 6; 
Leech, 1998). Korpuse töötlemisel saab kasutada lingvistilist standardtark-
vara (nt WordSmith Tools, MonoConc, Word Cruncher), korpusuuringutele tu-
ginevad oma töös teise keele / võõrkeele õpetamise spetsialistid. Õppijakee-
le võrdlemine kirjakeelega, tõlke- ja paralleelkorpuste andmetega võib anda 
üllatavaid tulemusi, mis osutavad alles kujunema hakkavatele nähtustele ja 
uutele arengutele õpitava keele grammatikas või leksikaalgrammatilises pe-
rifeerias.

Korpuspõhine keeleõpe7.1.1. 

Õppijakeelekorpustele tuginedes on tekkinud korpuspõhine keeleõpe, nt 
prantsuse õppijakeele korpuse FRIDA (ingl. k. French Interlanguage Data-
base) alusel on loodud FreeText, tänu millele on tekkinud reaalne võima-
lus siduda õppeprotsess keele omandamisega. FreeText tugineb uuematele 
teise keele omandamise teooriatele ning on mõeldud kesk- ja kõrgtasemel 



118       Haridustehnoloogia käsiraamat

prantsuse keele õppijate kommunikatiivsete oskuste parandamiseks. Töö 
selles keskkonnas toimub litsentsitasu alusel. Korpusel on automaatne vea-
leidja, mis võimaldab korpust kasutada keele õppimiseks, enesekontrolliks 
või tasemetestide sooritamiseks. See tähendab, et õppijakeele tekstikoguga 
FRIDA haakub õpikeskkond FreeText, kus on võimalik koostada viit tüüpi 
kirjalikke tekste, mida õpetaja saab kohandada vastavalt õppijate vajadus-
tele ja oma isiklikule nägemusele. Samas keskkonnas võib tehtud töö lasta 
vealeidjal üle vaadata. Automaatne vealeidja analüüsib õppijakeele kõiki ta-
sandeid, parandab vead, annab tagasisidet (teeb viiteid elektroonilise sõnas-
tiku andmetele ja konkreetsetele grammatikareeglitele, mille vastu õpilane 
on eksinud) (vt Eslon & Metslang, 2007: 103). Tänu sellele on avardunud 
arusaamad õppijakeele korpuste vajalikkusest keeleõppe sisu vastavusse 
viimisel õppija vajadustega, keele automaattöötlusvahendite kasutamise 
võimalustest õppeprotsessi tõhustamisel ning korpuste osast õppetöö indi-
vidualiseerimisel ja vigade ennetamisel.

Eelduse selleks on loonud keeletehnoloogilised rakendused, tänu millele 
on korpuste tekste võimalik analüüsida morfoloogiliselt, süntaktiliselt ja 
semantiliselt. Korpustes saab teha erinevaid päringuid, töödelda andmeid 
statistiliste meetoditega jms. Korpuspõhisest keeleõppest on välja kujune-
nud omaette suund: korpuste alusel luuakse uusi ühe- ja mitmekeelseid sõ-
nastikke ning sagedussõnastikke, leitakse tihti kasutatavaid püsiühendeid, 
koostatakse õppematerjale ja teste, modelleeritakse tasemeõpet.

Õppijakeele korpuspõhine uurimine7.1.2. 

Mis puudutab tänapäeva eesti keele korpuspõhiseid uurimusi, siis tuleb 
märkida, et nende tulemusi pole seni keeleõppe eesmärgil üldistatud ega 
keeleõppe jaoks olulist lingvistilist teavet välja toodud. Samas on loomulik, 
et ainekava koostajad tugineksid oma töös näiteks eesti keele sagedussõ-
nastiku andmetele (Kaalep & Muischnek, 2002), õpiku autorid aga leiaksid 
vajalikku keeleainest püsiühendite andmebaasist (vt Muischnek, 2006) jne. 
Näiteks saksa keele õppe eesmärgil on just seda suunda oluliselt arendatud, 
eriti kirjastuste Hueber, Cornelsen, Langenscheidt vahendusel. Inglise keele 
õpe tugineb suures osas Cambridge´ Ülikooli kirjastuse ja Longmani töö tu-
lemustele. Nende kirjastuste materjale saab kasutada litsentsi alusel.
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Käivitunud on eesti õppijakeele korpuspõhine uurimine. Selleks vajalik and-
mebaas on Tallinna Ülikooli Eesti vahekeele korpus1, mida rakenduslingvistid 
on arendanud koostöös ülikooli haridustehnoloogidega Haridustehnoloo-
gia keskusest.

Eesti vahekeelne korpusJoonis 7.1. 

Eesti vahekeele korpus on avatud korpus (tekste saab pidevalt juurde lisa-
da). Korpus on osaliselt märgendatud (üle 400 000 sõnavormi, neist viga-
seid üle 40 000). Seisuga jaanuar 2008 on korpuses üle 700 000 sõna. Kor-
pus sisaldab peamiselt vene lähtekeelega õppijate eesti keele kui teise keele 
terviktekste, mille maht pole rangelt piiratud ning varieerub peamiselt 50 
ja 1000 sõna vahel. Alustatud on allkorpuste loomist, kuhu kuuluvad eesti 
õppijakeele näited teistest sugulas- ja mittesugulaskeeltest (esialgu soome, 
saksa ja inglise keeltest). Lähemas tulevikus suurendab see oluliselt korpuse 
mahtu, võimaldades uurida eesti õppijakeelt nii teise keele kui võõrkeele 
omandamise teooriate valguses. Eesti vahekeele korpuse kasutajaliides teeb 
korpuse Interneti kaudu vabalt kättesaadavaks. Dokumentide ja andmete 
esitamiseks on kasutatud XML-formaadi XHTML-versiooni, märgendite 
hierarhias on tarvitusel XPATH-keel.

Korpusel on oma sõnaleidja, sõna- ning vormisageduse statistika; märgen-
datud vigu saab näha vealiikide kaupa (leksikaalsed, leksikaalgrammatili-

1 http://evkk.tlu.ee
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sed, morfonoloogilised, morfoloogilised, morfosüntaktilised, süntaktilised, 
kommunikatiivsed), kitsamas kontekstis, vajadusel ka terviktekstis. Iga 
vealiigi all on rohkem või vähem rikkalik lingvistiline alamliigitus.

Korpuspõhise õppetöö korraldamine7.1.3. 

Eesti vahekeele korpust saab juba praegusel arendusastmel kasutada kor-
puspõhise õppetöö korraldamiseks: vigade leidmine terviktekstist, vealiigi 
/ vealiikide määramine, põhjuste väljatoomine ja vigade reastamine ras-
kusastme järgi, parandatud variandi kontrollimine jne. Sedalaadi töö on 
hetkel jõukohane üliõpilastele, õpetajatele ja teadlastele, ka edukamatele 
gümnaasiumiõpilastele. Neid ülesandeid on kavas sooritada kahel tasandil 
– harjutamine koos automaatse tagasisidega ja eksamitöö (või tasemetest), 
kus tagasiside tuleb õpetaja pandud hinde ning kirjutatud kommentaaride 
näol. Samas elektroonilises keskkonnas saab välja arendada eesti keele tase-
meõppe, milles sisalduks kõik vajalik: õppetekstidest ja elektroonilisest sõ-
nastikust piisava hulga eriliigiliste ülesannete ja kontrollharjutusteni, mille 
näitlikustamiseks ning põhi- ja osaoskuste arendamise ligitõmbavamaks 
muutmiseks rakendatakse kõikvõimalikke multimeedia vahendeid. Seega 
tehakse Eesti vahekeele korpuse baasil algust interaktiivse ja korpuspõhise 
eesti keele õppe ühendamisega. Siinjuures omab kindlat tähendust asjaolu, 
missugust tarkvara ja programmeerimiskeelt veebipõhiste keeleõppemater-
jalide loomisel kasutada, kuidas erinevaid ülesannete tüüpe visualiseerida, 
animeerida ning seeläbi õppija jaoks kergemini omandatavaks ning huvita-
maks muuta.

Hetkeolukorras saame Eesti vahekeele korpust kasutada ühelt poolt elekt-
roonilise andmekoguna, milles sisalduvaid tekste on võimalik töödelda ole-
masolevate standardprogrammidega. Teiselt poolt on korpusel oma kasuta-
jaliides, mille abil saab teha erinevaid otsinguid. Kavas on siduda omavahel 
korpuse lingvistiline veaklassi#katsioon ja eesti keele automaatne süntak-
sianalüüs, et hakata välja töötama vealeidjat. Kui see õnnestub, siis saab 
eesti keele õppija oma käsutusse samalaadsed võimalused, mis prantsuse 
keele õppijal FreeTexti kasutades juba on (vt eespool). Seni on meil keeleõp-
pes päris edukalt hakatud kasutama erinevaid e-õppe keskkondi (nt WebCT, 
Moodle, IVA), samuti niisuguste konsortsiumide võimalusi nagu Virtual 
Language Centre1 või Eesti e-ülikoolid ja e-kutsekoolid2. Multimeedia-põ-

1 http://www.edict.com.hk/vlc/
2 http://www.e-uni.ee/index.php?main=54
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histe e-kursuste programmeerimisel on kasutatud erinevaid tarkvaraprog-
ramme (nt Macromedia Flash), spetsiaalseid programme e-kursuste loomi-
seks ja videomaterjalide töötlemiseks (nt Hot Potatoes, Flickr, Audacity, 
Windows Movie Maker jt), vastavat programmeerimiskeelt (nt ActionScript 
jt) jms. Vastuolu võib kujuneda õpetajate soovide ja praktiliste oskuste va-
hel e-koolitusega tegeleda, samuti seoses kooli- ja koduarvutite tehniline 
valmisolekuga. Teine probleemide pundar seisneb selles, kuidas omavahel 
kokku viia multimeedia-põhiste e-kursuste programmeerimine ja korpus-
põhine keeleõpe. Siinkohal pole oluline, kas tegu on algaja keeleõppija või 
kõrgtasemel emakeelt, teist keelt / võõrkeelt valdava inimesega, lapse või 
täiskasvanuga. Kui see tee lõpuni käia, siis saab õppijakeele tekste korpu-
sesse sisestades koheselt ka tagasisidet tekstis leiduvate vigade liigi ja nen-
de põhjus(t)e kohta, samuti reegleid, sõnaseletusi jms, mis võimaldab teha 
vajalikke korrektiive järgmisele keeletasemele jõudmiseks ning pakkuda 
täiendavaid harjutamisvõimalusi ja enesekontrolli. Mitte korpuspõhiste e-
õppematerjalide koostamine on seni olnud keeleõpetajate initsiatiiv, milles 
on lähtutud soovist õpitulemusi parandada, õppeprotsessi kaasajastada ja 
individualiseerida, nt K.Uibu e-kursus “Akadeemilise teksti loomine” (päl-
vis konkursil “Aasta e-kursus 2006” eripreemia kodutööde mitmekesisuse 
ja disaini eest). Õppematerjal sisaldab eritüübilisi ülesandeid, mis “nõuavad 
(enese)analüüsi ja individuaalset sooritust, paaris- ja väikestes rühmades 
tööd ning ühisarutelusid”.

Õppematerjalide ja tööülesannete koostamisel on K.Uibu toetunud Bloo-
mi teooriale, mille kohaselt “rakendamine pole võimalik ilma mõistmiseta, 
analüüs ilma rakendamiseta ega süntees ilma analüüsita”1.

Interaktiivsed keelematerjalid7.2. 

Eesti keele õppe tõhustamiseks on loodud ka interaktiivseid keelematerjale, 
mille alla kuuluvad Efant Kaunis külaline2. Efant sisaldab kokku 60 Riikliku 
Eksami- ja Kvali#katsioonikeskuse lugemis- ja kuulamistesti (kumbagi 30, 
iga testi juures on keskmiselt 10 harjutust, seega kokku umbes 600 harju-
tust), sõnastikku ja jututuba. Õpilane saab valida kolme raskusastme vahel: 
kerge, keskmise ja raske (vt Rummo, 2004 : 165). Kaunis külaline on CD-RO-
Mil töötav eesti keele õppe materjal, mis on loodud erinevate keeletasemete 
jaoks USAs koostatud õppeprogrammi alusel ja sisaldab lisaks tekstidele ka 

1 http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri
2 http://www.efant.ee/student
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videomaterjali. Videod leiab kasutaja Internetist1. Kõige uuem arvutipõhi-
ne materjal – „Eesti keel ja meel”2 (Pangloss, 2007) – on audiovisuaalsete ja 
graa#liste vahendite abil loodud arvutipõhine süsteem eesti keele õppimi-
seks eesti kultuuri kontekstis, mis toimib 8 keele baasil (vene, inglise, saksa, 
prantsuse, itaalia, kreeka, "aami, ungari ja rumeenia).

Laserplaadil “25 X EESTI” on välja antud eesti kõnekeele ja kodakondsuse 
alane sõnavara, mida õppija saab harjutada (õige tõlkevariandi valimine, 
lausete koostamine). Algajale ja kesktaseme keeleõppijale on mõeldud CD-
ROM “Talk Now!”, mis on tehtud Antwerpeni ülikooli mitmekeelse SMAL-
LINC-projekti raames3 (Rammo & Tael, 2004: 156). Eesti keele algõpet saab 
teostada ka arvutiprogrammiga Oneness on-line language training courses4. 
Samas keskkonnas võib õppida veel soome, leedu, poola ja portugali keelt. 
Kursus koosneb 10 ühtse skeemi alusel koostatud õppetsüklist, igas gram-
matikaseletus, sõnavara osa, fraasimoodustus, harjutused keelekompetent-
si arendamiseks ning sotsiokultuuriline info. Test on antud interaktiivse 
keelemängu vormis, kursusel osalejad saavad omavahel suhelda jututoas.

Elektroonsed materjalid keeleõppeks7.3. 

Omaette terviku moodustavad saksa keele elektroonilised õppematerjalid5 
(koostaja Anneli Kesksaar), mis on mõeldud Eestis kehtivate kooliõpikute 
lisana, et elavdada traditsioonilist võõrkeeleõpet ning tõsta õpilaste huvi 
saksa keele ja kultuuri vastu. Saksamaa kirjastustes (Hueber, Cornelsen, 
Langenscheidt) on niisuguseid materjale avaldatud hulgaliselt, kõrvuti ta-
vapäraste ülesannetega sisaldub õpikutes ka veebipõhiseid, mis on meiegi 
õpetajate seas heakskiitu leidnud. Samas püsib vajadus eesti emakeelega 
õppijatele suunatud originaalsete e-kursuste järele. Järgnevalt kirjeldame, 
kuidas võiks e-õppe vahendeid kasutada meie koolilaste saksa keele kui 
võõrkeele osaoskusi arendades.

Kuulamisoskuse arendamine7.3.1. 

Kuulamisoskuse arendamisel räägitakse erinevatest tasanditest: 

1 http://www.meis.ee/kk/
2 http://www.meis.ee/pictures/Artem_Davidjants.pdf
3 http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/projectlist/90249
4 http://www.oneness.vu.lt/en/
5 http://edlv.planet.ee/deutsch6
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sõnade eristamine, võtmesõnade kuulamine, sõnatüvede äratundmi-1) 
ne, puuduvate sõnade või fraaside äraaimamine, 

sõnadega väljendatavate mõtete, tunnete ja meeleolu mõistmine 2) 
ning sellele reageerimine (Kärtner, 2001: 9). 

Ka võõrkeeleõpetuse käsiraamatus liigitab alateema autor K. Segermann 
kuulamisülesanded kaheks: 

teadmistel põhinevad harjutused (esmalt kujundatakse eelteadmi-1) 
sed, mille abil leitakse kuulamisharjutuste vastused); 

tegevusel põhinevad harjutused (kuulaja ootus on seotud uute tead-2) 
miste saamisega) (Handbuch, 2003: 296).

R. Kleinschroth väidab (2002: 171), et kuulamisharjutuste tegemine helilin-
di järgi on suhteliselt madala efektiivsusega, sest õpilastel on erinev mälu, 
keskendumisvõime ja sõnavara. Eelistada võiks sellisel juhul hoopis varian-
ti, kus teksti vahendajaks on õpetaja. Selline soovitus on aga vastuolus ehe-
da teksti kasutamise soovitustega, sest ükski õpetaja, kelle jaoks õpetatav 
keel ei ole emakeel, ei suuda teksti sama hästi edastada kui õpetatavat keelt 
emakeelena valdav inimene.

Kuulamise nagu ka lugemise juures võib rääkida erinevatest strateegiatest. 
Kleinschroth (2002: 176) märgib neid sõnaga taip, mis tähistab võimet 
mõista ja aru saada mitte ainult öeldust, vaid ka sellest, mis alltekstis peidus. 
Tema arvates on taip kas globaalne, üldsõnaline, selektiivne või detailne.

Kuulamisoskuse arendamiseks mõeldud elektroonilises õppematerjalis si-
salduvate harjutuste koostamisel on Kleinschroth püüdnud piirduda mitte 
ainul ühe konkreetse põhioskuse arendamisega, vaid lähtunud komplekt-
suse põhimõttest, mis tähendab mitme osaoskuse samaaegset arendamist. 
Näiteks toome kuulamisharjutuse, milles õpilane peab info leidmiseks kasu-
tama globaalset kuulamisstrateegiat. Õpilane peab kuuldud teksti märksõ-
nad reastama selles järjekorras, milles nad tekstis esinesid. Selle harjutuse 
eeliseks võib pidada õpilasele antud võimalust teksti vastavalt soovile edasi-
tagasi kerida ja kuulata nii palju kordi, kui tarvis või süda lustib. Õpilaste 
töö vajab individualiseerimist ning ülesande niisugune tehniline teostus 
pakub soovitud võimalusi. Ülesande1 allalaadimisel Internetist võib tekkida 
mõningane viivitus, mis on seotud helifaili suuruse ja internetiühenduse 
kiirusega, kuid ooteaeg ei tohiks kesta kauem kui mõni sekund. Lisavõima-

1 http://www.koolielu.edu.ee/anke/kuula/kuulaNaide.html (26.01.2008)
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lusi kuulamisoskuse arendamisel annab video kasutamine, mille abil saab 
väärtuslikku kultuuriloolist informatsiooni Saksamaa ja sakslaste kohta.

Õppe-eesmärkidel kasutatavaid videomaterjale liigitatakse kahte alarühma 
(Peterson, 2001: 9): 

õppevideod (keele funktsioonide tutvustamine suhtlussituatsioo-1) 
nide imiteerimise ja taasloomise kaudu, õpitava keele, maa ja kultuuri 
tutvustamine, keele õpetamine põneva loo või kindla teema alusel); 

ehe videomaterjal (#lmid, telesaated, reklaamklipid, muusikavideod). 2) 
Kuigi H. Mitschian väidab (2004: 138), et digitaalsetes keeleõppema-
terjalides on viimasel ajal märgata liikumist videomaterjalide piiramise 
suunas, on saksa keele 6. klassi elektroonilises õppematerjalis seda ka-
sutatud, mis annab õpilastele võimaluse arendada komplekselt nii kuu-
lamis-, lugemis-, kirjutamisoskust kui ka sotsiolingvistilist pädevust.

Õppevideote suurimaks puuduseks võib pidada nende mitteautentsust, sest 
õppevideos on peategelasteks saksa keeles rääkivad eesti kooliõpilased või 
näitlejad. Mitschiani arvates (2004: 138) on õppevideolõikude miinuseks 
nende konstrueeritus: alati jääb puudu loomulikkusest, keele funktsioneeri-
mist tutvustatakse kunstlikult või kindlal õppe-eesmärgil loodud suhtlussi-
tuatsioonide kaudu. Mitschiani arvates võiks videomaterjalidena kasutusel 
olla pigem telesaadete või #lmide katkendid, pealegi on õppevideote toot-
miskulud suhteliselt suured.

Video abil kuulamisoskust arendava harjutuses1. Selles ülesandes tuleb vi-
deo põhjal täita lünktekst. Kuulamistekstist parema arusaamise tagamiseks 
on ka siin õpilastel võimalus videot vastavalt soovile edasi-tagasi kerida. Et 
õpilastes ei tekiks harjumust seda konkreetset ülesannet kindla vastuseva-
riantide järjekorraga seostada, muudetakse igal ülesande allalaadimisel vas-
tusevariantide järjekorda.

Õpikumaterjale toetavate videomaterjalide puudumisel võiks julgemalt ka-
sutada ka erinevates veebikeskkondades asuvaid videolõike. Analoogselt 
meie telekanalites pakutavaga on veebist võimalik leida uudiseklippe pea 
kõikides suuremates keeltes2. Eriti kasulik on nende võrdlemine keelelise 
mitmekesisuse näitamiseks. Näiteks &veitsi telekanali Schweizer Fernsehen 
abil saab suurepäraselt demonstreerida erinevusi &veitsis kõneldavate mur-
rakute ja kirjakeele vahel. Ilmselt suudavad vaid %veitslased ise sellist suhte-

1 http://www.koolielu.edu.ee/anke/video/le13_1.html (26.01.2008)
2 http://de.wwitv.com/
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liselt emotsioonivaba infot1 nagu ilmateade nii lustakalt ja emotsionaalselt 
edastada. Vaatamist ja kuulamist väärt esitus igatahes! Saksa keele õpeta-
jatele võiks pakkuda tutvumiseks lehekülge2, kust võib leida hulgaliselt vi-
deoklippe erinevate teemade kohta (nt Kuidas ma tervitan külalisi? Kuidas 
ma küpsetan kohupiimakooki? Kuidas ma paigaldan lumekette?). Kõikide 
videoklippide juurde on lisatud tekst, mis lihtsustab oluliselt materjali ka-
sutamist tunnis.

Kõnelemisoskuse arendamine7.3.2. 

Kõnelemisoskuse arendamisel tuleb täiustada monoloogilist kõnet, oskust 
osaleda dialoogis ja vestelda teiste inimestega ning valida sellele vastavalt 
oma suhtlusstrateegia. Monoloogis peab õpilane suutma ennast suhteliselt 
lühikese ajaga teistele mõistetavaks teha. Dialoogis on lisaks sellele oluline 
ka kuulamisoskus, sest dialoogi saab edukalt arendada vaid siis, kui osatak-
se kaasvestlejat kuulata ja temast õigesti aru saada (vt Kärtner, 2001: 8). 
Siinkohal on tarvilik korrektne hääldus – seda nii üksikute häälikute kui 
sõnade ja lausete õppimisel, samuti rõhu ja kõne tempo puhul. Kõnelemis- 
ja kuulamisoskuse arendamisel oleks mõistlik kasutada autentset videoma-
terjali, mis on drillprogrammidest oluliselt efektiivsem. Näiteks võiks tuua 
harjutuse3, mis on 6. klassile mõeldud elektroonilises õppematerjalis valda-
valt lühidialoogide vormis ning mis nõuavad vastuse leidmist küsimusele.  
See on valikvastustega ülesanne, kus etteantud vastuste hulgast tuleb leida 
sobiv. Valimiseks kasutatakse hiirt.

Lugemisoskuse arendamine7.3.3. 

Kuigi emakeeles ja õpitavas keeles tuleb lugemist vaadelda erinevate tege-
vustena, on siiski kindlaks tehtud, et hea lugemisoskus võib võõrkeelde üle 
kanduda (Handbuch, 2003: 287).

Lugemisoskuse arendamisel tuleks eraldi vaadelda oskust lugeda (oskust kir-
japandust õigesti välja lugeda) ja kirjapandud teksti sisust aru saada. Kum-
magi oskuse kujundamine toimub erinevalt. Esimesena nimetatut saab 
arendada näiteks foneetiliste harjutuste abil, teisena nimetatud lugemis-
oskuse arendamiseks sobib kasutada erinevaid lugemisstrateegiaid. Erista-

1 http://www.sf.tv/sfmeteo/
2 http://www.hausgemacht.tv (01.03.2008)
3 http://www.koolielu.edu.ee/anke/multiple_cho ice/MC_le1_dialog1.html (26.01.2008)
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takse nelja põhilist lugemisstrateegiat (vt Kärtner, 2001: 14): valiklugemine 
(vajalik info tuleb kiiresti leida), üldlugemine (saada ülevaade tekstist), sü-
valugemine (sõna-sõnaline arusaamine tekstist) ja loovlugemine (arusaami-
ne pikematest tekstidest).

Kui valik-, üld-, ja süvalugemisharjutusi on arvuti abil vastavaid tekste ka-
sutades suhteliselt lihtne koostada, siis loovlugemise harjutamine eeldab 
pikemaid tekste, mis raskendab mõningal määral tööd. Pikemaid tekste 
eelistatakse lugeda paberkandjalt, sest pidev arvutiekraani jälgimine koor-
mab silmi. Teine põhjus on teatav mugavus, mida raamatut või ajakirja lu-
gedes endale lubada saab. Need põhjused ei välista aga loovlugemisharju-
tuste sooritamist arvutiprogrammidega. Näiteks 6. klassile mõeldud saksa 
keele elektroonilises õppematerjalis sisaldub nii lugema õppimise kui teksti 
mõistmise harjutusi. Süvalugemise harjutamiseks sobiv järjestamisharjutus 
aitab õpilastel mõista tekstide ülesehitust ja seoseid lausete vahel1 (vt Joo-
nis 7.2).

Lugemisoskust arendava harjutuse kavandJoonis 7.2. 

Selles harjutuses peab õpilane hiirega lohistades viima tekstilõigud õiges-
se järjekorda, mille tulemusena moodustub terviktekst. Õige vastuse pu-
hul ilmub tekstilõikude asemele pilt. Vastava tehnilise valmiduse korral on 
õpilasel võimalik kuulata saksakeelset tervitusteksti ning soovi korral see 

1 http://www.koolielu.edu.ee/anke/puzzle/puzzle_le8_1.html (01.03.2008)
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salvestada, et hiljem oleks mida originaaliga võrrelda. Niisuguseid harjutusi 
on võimalik kasutada ka kõnelemisoskuse parandamiseks. Seega lugemisos-
kuse arendamisega annab ühendada ka teiste osaoskuste lihvimist. Näiteks 
harjutuses, kus õpilasel tuleb vastav tekst lohistada sobiva pildi alla. Klõp-
sates seejärel piltidele saab saksakeelset tervitust ka kuulata. Harjutus on 
koostatud nii, et oleks võimalik ka oma hääldust salvestada ja võrrelda ehtsa 
saksakeelse hääldusega1 (vt Joonis 7.3).

Harjutuse kavandJoonis 7.3. 

Kirjutamisoskuse arendamine7.3.4. 

Kirjutamisoskus on seotud teksti kirjutamisega ning erineb oskusest kir-
jutada ehk kirjaoskusest. Lisaraskused on seotud võõrkeelse teksti koos-
tamisega, kuna pahatihti ei ole see töö võrreldav kirjutamisega emakeeles 
(Handbuch 2003: 292). Näiteks teksti sisu ja paigutust puudutavatele üldis-
tele küsimustele lisanduvad õpitava võõrkeele ortograa#a, grammatika ja 
sõnavara spetsii#lised probleemid, samuti tekstipragmaatilised küsimused 
(kelle poole pöördutakse, missugune pöördumisviis on sobiv ja miks, kel-
lele ja kuidas kõlbab kirjutada jne), vt Hausenberg et al. (2004: 84). Selle 
üle arutleb ka emakeelse teksti koostaja, kuid tänu keele- ja kultuurikompe-
tentsi olemasolule kulub tal selleks vähem aega kui võõrkeelse teksti kirju-
tamiseks, sest siis keskendub õppija rohkem keelele kui edastatavale sisule. 

1 http://www.zone.ee/dach/gilde/esialgsed_katsed/LE2_wie_geht_match.html 
(01.03.2008)
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Kirjutamist pärsib pidev eneses kahtlemine ning sobivate sõnade ja vormide 
otsimine. Võõrkeelne kirjutamisoskus areneb koos üldise keeleoskusega ja 
on tihedalt seotud teiste põhioskustega. Kirjutada on võimalik vaid nendel 
teemadel, mille kohta on olemas piisav sõnavara ja pädevus antud teemal 
kaasa rääkida. Kuigi praeguseks ei ole välja töötatud süstemaatilist kirjuta-
misharjutuste tüpoloogiat, toob R. Eßler (2003: 292) välja mõningad har-
jutuste liigid: 1) vaba kirjutamine (ehk loovkirjutamine), 2) funktsionaalne 
kirjutamine (peamiselt tarbetekstid); 3) protsessile suunatud kirjutamine 
(eesmärk on kirjutamise kui protsessi teadvustamine, kirjutamisstratee-
giate vahendamine). Õppimise eesmärgil saab nende liikide alusel jagada 
kirjutamisharjutused funktsionaalseteks (eesmärk on tarbetekstide koos-
tamine) ja loovateks (eesmärk on loovuse ja väljendusoskuse arendamine). 
Mõlemal juhul on üha laiemalt hakatud kasutama arvutit, kuid siinkohal 
tuleks eristada arvutit kui töövahendit ja arvutil töötavaid õpiprogramme, 
mille abil võib kirjutama õppida ja uusi tekste luua.

Kui kirjutamisharjutuste koostamiseks annavad suurepärase võimaluse teks-
titöötlusprogrammid, siis kirjutama õpetavate drillprogrammide kanda 
jääb esialgu suhteliselt piiratud ala, mis on enamasti seotud õigekirja oman-
damisega. Harjutused on varustatud piiratud arvu etteantud vastustega. 
Seetõttu on ka 6. klassile mõeldud saksa keele elektrooniliste õppemater-
jalide drillprogrammid valdavalt kirjutama õppimist toetavad ning etteval-
mistavad (nt taasta olemasolevatest tekstiosadest – sõnad, laused, fraasid – 
terviktekst). Vaatamata arvutiprogrammide kiirele arengule on siiski raske 
leida selliseid, mis oleksid piisavalt kohandatud tekstiloome õpetamisele. 
Ometi on 6. klassile mõeldud saksa keele elektroonilistes õppematerjalides 
loodud võimalusi õppida tekstide koostamist. Näiteks seoses teemaga „Eine 
Freundin“ saavad õpilased kasutada kõigepealt lünkteksti kombineerituna 
valikvastustega ning täita ankeedi oma sõbranna kohta (vt Joonis 7.4). Si-
sestatud andmete alusel koostab programm seejärel lühijutu. Ülesanne1 on 
kasulik just vähese keeleoskusega õpilaste kirjutama õpetamisel.

1 http://www.koolielu.edu.ee/anke/kirjuta/kiri_le3_1.html (26.01.2008)
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Kirjutamisoskust arendav harjutusJoonis 7.4. 

Lisaks sellele saab kirjutamisoskust arendatavates harjutustes pöörata tä-
helepanu ka kuulamisoskuse arendamisele ja vastupidi (vt Joonis 7.5). Näi-
teks:

EtteütlusJoonis 7.5. 

Selles harjutuses1 olev etteütlus koosneb viiest fraasist, mida saab kuulata, 
kui klõpsata vastavatele nuppudele. Kontrollimisel eeldatakse, et õpilane 

1 http://www.koolielu.edu.ee/anke/diktat/etteytlusNaide.html (26.01.2008)
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arvestab õigekirjareeglitega (suur ja väike algustäht). Harjutuses on vähe-
malt 15 fraasi. Neid on võimalik kuulata lõpmata arv kordi ja suvalises järje-
korras. Etteütluse abil kirjutama õppimise kasulikkuses pole alust kahelda: 
etteütlusprogrammide abil on õigekirja omandamine efektiivsem (Kleinsch-
roth 2002: 199).

Kirjeldatud saksa keele interaktiivsetel õppematerjalidel on tähtis osa keh-
tivate kooliõpikute lisana, et elavdada traditsioonilist võõrkeeleõpet ning 
tõsta õpilastes huvi saksa keele ja kultuuri vastu. Analoogne materjalikogu 
peaks õpikeskkonnana kuuluma tulevikus ka Eesti vahekeele korpuse juur-
de. See aitaks eesti keele õpetamise viia vastavusse õppijate vajadustega 
ning võimaldaks korraldada läbimõeldud ja Euroopa keeleõppe raamdoku-
mendi nõuetele vastavat tasemeõpet ning testimist.

Kokkuvõtvalt7.4. 

Tänast keeleõpet iseloomustavad kaks märksõna: korpuspõhine ja interak-
tiivne. Olukorda Eestis iseloomustab nimetatud alade lahusus. Põhjused on 
eelkõige objektiivset laadi.

Kõigepealt on Eesti vahekeele korpuse näol tegu alles mõne aja eest loodud 
ja meie oludes õppijakeele esimese ning ainukese veebipõhise andmebaasi-
ga, mille rakendamisest keeleõppe keskkonnana on vara rääkida. Oluliselt 
tuleb suurendada korpuse mahtu erinevat emakeelt kõnelevate õppijate 
tekstidega, korpuse jaoks on vaja välja töötada oma vealeidja, mida kõik 
need inimesed, kes tahavad eesti keele oskust parandada või kontrollida, 
saaksid vabalt kasutada. Korpuse tekste tuleb elektrooniliselt töödelda, et 
tuua välja õppijakeelele olulised jooned, modelleerida keeletasemete ling-
vistiline sisu, võrrelda õppijakeele ning emakeele tekstiloome iseärasusi jne. 
See eeldab enamasti tõsist keeletehnoloogilist arendustööd ja korpusling-
vistilist uurimistegevust, millest saab praktilist kasu mitte ainult vealeidja 
loomiseks, vaid ka eesti keele grammatikakorrektori väljatöötamiseks. Just 
vealeidja on see, tänu millele korpuspõhine keeleõpe reaalsuseks muutub.

Teiseks puuduvad meil täielikult eesti emakeelega õppijate inglise, saksa ja 
vene vahekeele andmekogud. Eesti oludes on tähtis ka soome õppijakeele 
andmekogu, mis tänu kolleegidele Oulu Ülikooli soome õppijakeele korpu-
sest on reaalsuseks saamas. Need võiksid olla Eesti vahekeele korpuse all-
korpused, sest põhimõtteliselt annaks eesti õppijakeele vealeidjat nende 
kasutamiseks mugandada ja täiendada. Kõik see on aeganõudev ettevõtmi-



Keeleõpe arvuti abil       131

ne: läheb vaja kompetentseid inimesi ja riiklikku toetust. Samas nõuab elu 
õppeprotsessi kaasajastamist nüüd ja praegu, mida ka e-õppe võimalused 
on aina rohkem pakkuma hakanud, sest vastavaid tarkvaraprogramme tekib 
pidevalt juurde.

Keeleõppes kujunenud olukord on paradoksaalne ja samas paratamatu. 
Ühelt poolt on korpuspõhine keeleõpe järjekindlalt seotud eheda keeleaine-
sega, olgu see siis õppijakeel või selle võrdlemine kirjakeelega. Teisalt on in-
teraktiivsete õppematerjalide koostamine moes. Seda tehakse peaasjalikult 
lähtudes individuaalsetest arusaamadest ja eesmärgist muuta õppeprotsess 
ligitõmbavamaks. Ideaalses olukorras peaksid aga interaktiivsed õppema-
terjalid moodustama korpuspõhise keeleõppe harjutustiku, mida õppija ka-
sutab vastavale keeletasemele jõudmiseks või teatud liiki vigade ennetami-
seks / parandamiseks. Niisiis oleme endiselt punktis, kus harjutamine käib 
kord käsikäes õppija vajadustega ja siis jälle omaette radu.

Tänusõnad7.4.1. 

Korpuspõhise keeleõppe alane uurimistöö ja rakendustegevus on saanud 
toetust ETFi grandist nr 6151 “Koodivahetuse, eesti vahekeele ning laste-
keele andmekorpuste koostamine ja üldkirjeldus” (2005–2008), riiklikust 
programmist “Eesti keel ja rahvuslik mälu” (2004–2008), grant R 05/01 
“Koodivahetuse, vahe- ja lastekeele korpuste töötlemine ja haldamine” 
abil ja riiklikust programmist “Eesti keele keeletehnoloogiline tugi”, grant 
R0807 “VAKO: Eesti vahekeele korpuse keeletarkvara ja keeletehnoloogilise 
ressursi arendamine (2008-2010)”. Eesti vahekeele korpuse töörühm tänab 
samuti kõiki Ida-Virumaa ja Harjumaa eesti keele kui teise keele õpetajaid 
ning kolleege Tallinna Ülikoolist, kelle õpilaste kirjalikud tekstid kasvatavad 
järjepidevalt korpuse mahtu.
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Veebipõhised mudelid loodusteaduste 8. 
õpetamisel
Heli-Anneli Villako, Kristjan Adojaan, Tago Sarapuu

Sissejuhatus8.1. 

Loodusainete õpetamise üheks põhieesmärgiks on ümbritsevate nähtuste 
seaduspärasuste selgitamine õpilastele (Bajzek jt., 2006). Seejuures peab 
õpilane tajuma, et nende seaduspärasuste mõistmine on talle oluline maa-
ilmas toimuvast arusaamiseks ja igapäevaelu probleemide lahendamiseks. 
Süvenedes aga loodusainetes õpetatava sisusse, võib märgata, et nende ees-
märkide täitmine võib tihtipeale osutuda väga keeruliseks. Siinkohal võib 
tuua näiteks bioloogia, kus uuritavad süsteemid on tihtipeale väga komp-
litseeritud ning paljud biokeemilised protsessid lühiajalised (Bajzek, 2006). 
Lisaks sisaldavad mitmed loodusainetes õpetatavad teemad õpilasele reaal-
selt nähtamatuid ning liialt teoreetiliseks jäävaid objekte ja protsesse (nt 
elektronid, aatomid, geenid, osmoos, fotosüntees jne), mis võivad jääda 
oma olemuselt õpilastele liialt abstraktseteks ja seetõttu vähemõistetava-
teks (Lawson, 2002). Ka õpetajate hinnangute ja eksamitulemuste põhjal 
võib väita, et protsesside mõistmine on õpilastele keeruline. Õpilased tea-
vad küll ühes või teises protsessis osalevaid objekte ja nende omadusi, kuid 
ei suuda neid omavahel seostada ning omandada terviklikku arusaamist.

Selliste tavaelus nähtamatute objektide ja protsesside ning omavaheliste 
põhjuslike seoste selgitamisel tuleb õpetajale appi visualiseerimine – siinko-
hal liikuvate ja juhitavate animatsioonide ehk mudelite kujul. Ühtlasi on see 
suureks abiks ka erinevate andmete esitamisel ja mõistmisel, pakkudes õp-
pijale ühtlasi täiendavat “kognitiivset tuge” (Troy jt., 2004). Lisaks on tea-
da, et visualiseerimine toimib nn “välise mäluna”, mis aitab õppijal töömälu 
koormatust märgatavalt vähendada (Card jt., 1999). Siinkohal võib tuua 
lihtsa näite mingi protsessi või objekti esitusest pika kirjeldava tekstina või 
märksa kergemalt hoomatava, kokkuvõtva pildi (skeemi) või animatsiooni-
na (joon.8.1).
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Südame tööd visualiseeriva animatsiooni ekraanikuva Joonis 8.1. 
õpiprogrammist “Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile”

Animatsioonil esitatu tekstiline kirjeldus

Inimese süda on neljaosaline. See koosneb kahest kojast ja kahest vatsakesest 

(vasakpoolne joonis). Suurest vereringest saabub venoosne (CO2 rikas) veri sü-

dame paremasse kotta. Sealt liigub ta vatsakeste kokkutõmbumisel paremasse 

vatsakesse. Kui vatsakesed tõmbuvad kokku, siis surutakse veri südame paremast 

poolest kopsuarterisse. Edasi liigub venoosne veri kopsudesse, kus ta muutub 

arteriaalseks (O2 rikkaks). Väikesest vereringest jõuab veri südame vasakusse 

poolde kopsuveenide kaudu. Arteriaalne veri siseneb vasakusse kotta ning ko-

dade kokkutõmbumisel edasi vasakusse vatsakesse. Vatsakeste kokkutõmbumisel 

surutakse veri aorti, kust see liigub jällegi suurde vereringesse.

Süda töötab tsükliliselt. Iga tsükkel koosneb kolmest faasist: mõlema koja kok-

kutõmbumisele järgneb vatsakeste kokkutõmbumine ning seejärel süda lõtvub. 

Kõige lühemaajaline on kodade kokkutõmbumine, vatsakeste kokkutõmbumine 

kestab peaaegu kolm korda ning lõtvumine umbes neli korda kauem. Lõtvumise 

ajal südamelihas puhkab, kuid samal ajal täituvad ka mõlemad kojad verega. 

Analüüsides esitatud südame töö animatsiooni ja selgitavat teksti, on mõistetav, 

et üksnes kirjaliku selgituse alusel oleks põhikool õpilasel reaalsuses toimuva 

ettekujutamine väga komplitseeritud ülesanne. Samas ei tohi aga unustada, et 

teatud juhtudel on vajalik nii tekstilise kui ka pildilise info koosesitamine.

Analüüsides esitatud südame töö animatsiooni ja selgitavat teksti, on 
mõistetav, et üksnes kirjaliku selgituse alusel oleks põhikool õpilasel 
reaalsuses toimuva ettekujutamine väga komplitseeritud ülesanne. Samas ei 
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tohi aga unustada, et teatud juhtudel on vajalik nii tekstilise kui ka pildilise 
info koosesitamine.

Visualiseerimine8.2. 

Erinevatest uuringutest on leitud, et edastades õpilasele vaid verbaalset 
(tekstilist) infot, töötab õpetaja arvestatavalt vaid 30-45% õpilastega. Seega 
peab kogu klassi aktiviseerimiseks lisanduma tekstilisele esitusele õpita-
va abstraktsust vähendav, kujundlik, näitlik ja emotsionaalne esitus, mille 
üheks oluliseks komponendiks on visualiseerimine. Ühtlasi on tuvastatud, 
et üldjuhul domineerib nägemismeel kuulmise üle ning visuaalse info vas-
tuvõtmine on tunduvalt kiirem – see võimaldab nägemise abil uuritavast 
situatsioonist ligi kuus korda kiiremini ettekujutuse saada kui pelgalt ver-
baalsel teel (Leppik, 1992; 2000). Pildilise info kompaktsuse tõttu on selle 
töötlusprotsess töömälus ka väiksemamahuline (Ainsworth, 2004). Seejuu-
res mõjutab info esituse tüüp (verbaalne või visuaalne) õpilaste teadmiste 
kvaliteeti ning tihti on visuaalne esitus verbaalsega võrreldes tulemuslikum. 
Järelikult on nägemisel ning sellega seotud visualiseerimisel õppeprotsessis 
väga oluline roll.

Hoolimata visualiseerimise üldisest positiivsest mõjust, et tohiks seda liialt 
üldistada ning arvata, et mistahes visuaalsed esitused on andmete origi-
naalkujust lihtsamini jälgitavad. Ebasobiv visualiseerimine toob kasu ase-
mel hoopis kahju – koormab üle töömälu ning kulutab konkreetse ülesande 
täitmiseks liialt palju vaimseid ressursse (Huang jt., 2006).

Looduslike protsesside selgitamiseks ja visualiseerimiseks ning loodusaine-
tes õpetatavate mõistete ja teooriate igapäevaeluga paremaks seostamiseks 
on heaks abivahendiks õpitarkvara. Interaktiivsed õpiprogrammid võimalda-
vad läbi viia virtuaalseid eksperimente olukordades, kus kool ei suuda luua 
vastavat reaalset õpikeskkonda. Üheks võimaluseks on dünaamilised arvu-
tipõhised mudelid, mis toovad keerulised, tavaelus raskesti ettekujutatavad 
protsessid ja nähtused tajupiiridesse tegelike seoste skemaatiliste esituste, 
mõõtmete suurendamise või vähendamise ning toimumise kiiruse muutmi-
sega. Sellistel mudelitel esitatakse infot nii pildilises kui ka tekstilises vormis 
eri abstraktsuse tasanditel. Andes õpilasele võimaluse mudelitel olevaid pa-
rameetreid ise muuta, katseid läbi viia ning protsesside toimumist etappide 
kaupa jälgida, suudab ta avastada põhjuslikke seoseid märgatavalt paremini 
kui üksnes tekstilise materjali ja staatiliste illustratsioonide põhjal (Adojaan 
& Villako, 2005). Lisaks konkreetsete objektide manipuleerimisvõimalusele 
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seisneb mudelite olulisus ka abstraktsete objektide (nt jõud, vektorid) arvu-
tiekraanil nähtavateks ja manipuleeritavateks muutmises. Selle tulemusena 
on võimalik paremini mõista nii protsesse kui ka nendes osalevate objek-
tide omavahelisi seoseid. Konstruktivistlikus uurimuslikus õppes selliste 
mudelite abil protsesside seaduspärasusi leides paigutatakse uusi teadmisi 
ja arusaamu õpilase olemasolevasse individuaalsesse mõttemudelisse ning 
seetõttu saadakse neist paremini aru ja talletatakse paremini püsimälus. 
Seejuures on omandatud teadmised ja oskused tulemuslikumalt rakendata-
vad nii loodusainete tundides kui ka igapäevases elus.

Mudelid ja modelleerimine8.3. 

Mudelitena võib käsitleda mitmesuguseid objekte, protsesse ja nähtusi 
esitavaid lihtsustatud analooge, mis toovad uuritava tajupiiridesse (suu-
rendades või vähendades mõõtmeid, kiirendades või aeglustades protses-
si toimumist) ning näitavad skemaatiliselt reaalsuses esinevaid seoseid. 
Laiemas mõistes võib mudeliteks nimetada ka kõnes või kirjas verbaalselt 
väljendatud kirjeldusi, metafoore ja selgitusi, nagu ka tegevuslikke mude-
leid (nt päikesesesüsteemi ja planeetide liikumist esitlev näitemäng), kuid 
siinkohal keskendume vaid arvutipõhistele matemaatilistele ja visuaalsetele 
mudelitele.

Juba IKT arengu algperioodil oli modelleerimine üheks oluliseks tegevuseks 
– esmalt eelkõige militaarsel ja seejärel teaduslikul eesmärgil. Esialgu aitas 
arvuti luua keerukaid matemaatilisi mudeleid ning simuleerida protsesside 
numbriliselt väljendatud kulgu. Hiljem, riist- ja tarkvara arenedes, avanesid 
võimalused ka visuaalseks modelleerimiseks, luues sellega laiemale kasuta-
jaskonnale arusaadava liidese.

Õppeotstarbeliste mudelite juures on kasutajaliidese arusaadavus väga olu-
lisel kohal – kui eesmärgiks on rikastada abstraktsena tunduvat teooriat 
arusaamist hõlbustava mudeliga, ei tule kõne allagi vaid matemaatilise mu-
deli (nt veebilehel asuva kalkulaatori) esitamine. Visuaalne modelleerimine 
täiendab märkimisväärselt arvudega väljendatavaid seoseid. Seejuures on 
enamasti oluline esitada õpilasele ka pildilise info aluseks olevad numbri-
lised näitajad – sellega saab kujundada arusaamist, et visuaalselt kujutatav 
protsess ei toimu mitte juhuslikult, vaid tugineb kindlatele matemaatilisele 
seostele.
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Visuaalne modelleerimine võib täiendada matemaatilist esitust nii arvjoo-
nisena (diagrammina) kui ka paralleelselt sellega protsessi ennast kujuta-
valt. Lihtsam, skemaatiline kujutis võib olla tasapinnaline (kahemõõtme-
line), aga simuleerida visuaalsete efektide abil ka kolmemõõtmelist ruumi. 
Viimane võimalus on näiteks eriti oluline molekulimudelite esitamisel.

Tarkvaraliste lahendustega loodud mudelitega saab demonstreerida muidu 
väga keeruliselt mõistetavaid objekte ja protsesse. Seejuures võib astuda aga 
veel sammu edasi ning võimaldada kasutajatel protsessi sekkuda ja seda ise 
juhtida – tulemuseks on interaktiivne mudel. Mõlemal juhul on enamasti 
tegu kontseptuaalse mudeliga, mis töötab kindlates piirides ning on loodud 
konkreetsete objektide ja protsesside õppimiseks. Ühtlasi võib see sobida 
ka uurimuslikuks õppeks, mille kasutamine võimaldab rohkem proovida, 
eksida ja avastada.

Põhikooli uurimusliku õppe mudelid8.4. 

Kui keerukamaid ja mahukamaid õpiprogramme turustatakse CDdel, siis 
kiiremaks, operatiivsemaks ja odavamaks levikuteeks on kindlasti Internet. 
Tartu Ülikooli Loodusteaduste didaktika lektoraadi ja 5D Vision OÜ koos-
töös on Tiigrihüppe Sihtasutuse toel valminud projekti “Loodusteaduslikud 
mudelid põhikoolile” raames 31 mudelit1, mis sobivad põhikooli 7.-9. klassi 
füüsikas, keemias ja bioloogias esitatud protsesside õppimiseks. Mudelitega 
seotud teemad leiti ainekavade analüüsil, milles osalesid täiendusõppekur-
susel osalenud tegevõpetajad, kes otsustasid oma kogemustele tuginedes, 
mida ja kuidas oleks kõige enam vaja visualiseerida.

Projekti raames valminud tarkvara on veebipõhine ning seetõttu on vaja 
üksnes Interneti-ühendusega arvutit ja veebilehitsejat. Mudeleid saab ka-
sutada enamlevinud lehitsejatega nii veebiserverist kui ka lokaalsesse ar-
vutisse installitud failidena sõltumata operatsioonisüsteemidest. Enamasti 
on veebilehitsejaga koos installitud ka Flash Player’i lisamoodul (plug-in), 
mille puudumise või aegunud versiooni korral saab lihtsalt alla laadida ja 
installeerida aadressilt http://www.adobe.com/.

Et tagada kasutajasõbralikkust, on kõik mudelid koostatud sarnaste kujun-
dus- ja ülesehitusprintsiipide alusel.

1 http://mudelid.5dvision.ee
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Mudeli keskseks objektiks on dünaamilised põhijoonised, mis kuju-1) 
tavad selles mudelis esitatavaid protsesse. Lisaks sellele võib olla täien-
davaid abijooniseid: graa#kuid, diagramme jne.

Iga mudel on varustatud vastavat protsessi selgitava teoreetilise in-2) 
foga, mis avaneb “Teooria” nupul klõpsates eraldi aknas.

Esmalt tuleb aga kasutajal kindlasti lugeda mudeli kasutusjuhendit, 3) 
mis avaneb “Abi”“ nupul klõpsates samuti eraldi aknas. Selles on kirjel-
datud, kuidas mudel töötab ja mis järjekorras tuleb tegutseda. Parema 
ülevaate saamiseks on esitatud ka mudeli ekraanipilt, millel kirjelda-
takse mudeli osi, nuppe ja menüü(si)d.

Mudelil toimuva(te) protsessi(de) juhtimiseks peab valima erinevaid 4) 
tingimusi rippmenüüdest. Valikuid tegemata ei lubata mudelit käivita-
da ning kuvatakse veateade.

Mitmes mudelis on võimalik sisestada arvulisi väärtusi. Sobimatute 5) 
väärtuste puhul annab programm veateate ja soovituse edasiseks tegut-
semiseks. Mõnel mudelil on veel teisigi lisavahendeid protsesside juh-
timiseks ja valikute tegemiseks – kõigi nende kohta saab üksikasjalikku 
infot kasutusjuhendist.

Mudeli käivitamiseks on enamasti “Start” ja peatamiseks “Stopp” 6) 
nupp. Viimane on vajalik siis, kui vahepeal on vaja teha märkmeid või 
muuta protsessi tingimusi.

Mõnel mudelil on nupp “Tagasi”, mis viib käimasoleva katse taga-7) 
si lähteasendisse. Kogu mudeli algseisu viimiseks on kõigil mudelitel 
nupp “Algusse”.

Mudelid on paigutatud ühtsesse õpikeskkonda, mis võimaldab õpetajatel 
saada lisateavet ja -materjale (tööjuhendeid ja abimaterjale). Seal paku-
tavaid töölehti saab tunnis kasutada, vajadusel võib neid aga ka muuta ja 
täiendada.

Õpikeskkond koos mudelitega on kättesaadav aadressilt http://
mudelid.5dvision.ee.

Mudelite kasutamise metoodika8.5. 

Veebipõhiseid kontseptuaalseid mudeleid saab koolitöös kasutada mitmel eri-
neval viisil: viia läbi tunde nii arvuti- (iseseisev või grupitöö mudelitega) kui 
ka aineklassis (demonstratsioon), määrata õpilastele iseseisvaid koduseid 
töid jne. Seejuures tuleb alati hoolikalt läbi mõelda, milliste õppeeesmärkide 
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saavutamiseks soovitakse mudeleid kasutada ning sellest sõltuvalt planeeri-
da tunni metoodika.

Kui aineklassis saab mudeleid kasutada õpitavate protsesside selgitamiseks 
ja näitlikustamiseks, siis arvutiklassis saab lisaks sellele läbi viia iseseisvat 
tööd nii uue teema omandamiseks kui ka varemõpitu kordamiseks. Iseseis-
va töö organiseerimiseks võib õpetaja:

kasutada või modi#tseerida juba olemasolevaid töölehti (nt õpikesk-
konnast “Põhikooli uurimusliku õppe mudelid”), 

koostada õpilastele ise kindlate õppe-eesmärkide täitmiseks töölehe-
ti, 

anda õpilastele ülesandeks ise koostada oma kaaslastele töölehti. 

Kui kahel esimesel juhul saab tunnitööna hinnata konkreetsetele küsimus-
tele vastamist, pakub viimane variant mõnevõrra suuremat fantaasia- ja 
mänguruumi. Andes õpilasele võimaluse astuda hetkeks õpetaja rolli ning 
mõelda, kuidas mingit protsessi kaaslasele selgitada, aktiviseerime teda 
hoopis enam kui tavapärases õpisituatsioonis. Ka igapäevaelust tuleneval 
tõdemusel – selleks, et iseendale midagi selgeks teha, tuleb seda teisele õpe-
tada – on õppeprotsessis oma koht. Samas peab selle rakendamisel olema 
ettevaatlik ning väga täpselt teadvustama, millisele õpilaskontingendile nii 
suurt mõttevabadust saab jätta ning missuguste kriteeriumite alusel hinna-
takse töö tulemuslikkust.

Soovides ainetundi läbi viia arvutiklassis, tuleks lisaks kasutusaja reservee-
rimisele, metoodika läbimõtlemisele ja tööjuhiste koostamisele arvestada 
veel järgnevate asjaoludega:

Selleks, et ainetund tõrgeteta sujuks ja õppetööks vajaminev õpitark-
vara (nt mudel) töötaks, tuleb teha kindlaks arvutiklassi tehnilised või-
malused: kas mudel ikka kõigis arvutites töötab ning vajadusel paluma 
abi arvutiklassi administraatorilt. Tõenäoliselt ei ole ilmnevatele tõrge-
tele lahenduse leidmine kuigi keeruline – enamasti on vajalik uuendada 
veebilehitsejat või selle Flashi lisamoodulit. 

Vastavalt arvutite hulgale tuleb planeerida ka õpilaste tööviis (indi-
viduaalne või paarikaupa). Seejuures tuleb arvestada lisaks arvutiklassi 
suurusele ka õpilaste isiklikke omadusi. 

Üheks paindlikumaks arvuti abil õppijate toetamise viisiks peetakse tööleh-
tede kasutamist (Sarapuu & Adojaan, 1999; Doornekamp, 2001). Töölehte-
de koostamisel tuleb silmas pidada, et tööülesanded peavad olema selgelt 
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sõnastatud ning konkreetse sisuga, mis tagab õpilaste suutlikkuse nende 
abil iseseisvalt ja kõrvalist abi vajamata tööd teha (Käis, 1992). Kuigi ena-
mik õpetajaid teavad töölehtede koostamise põhitõdesid ja omavad vastavat 
kogemust, tuleb siiski pöörata lisatähelepanu mõningatele arvutimudelite-
ga töötamise spetsii#listele külgedele.

Õpiprogrammi tutvustavad töölehed8.5.1. 

Ainetundide läbiviimiseks sobivad mudelid võivad olla nii lihtsamad kui ka 
keerulisemad. Kui lihtsamatega saavad õpilased üldjuhul intuitiivselt, kõr-
valise abita hakkama, siis komplitseeritumate puhul ei pruugi see alati nii 
olla ning tuleb mõelda ülevaatelise õpiprogrammi tutvustuse koostamisele. 
Sõltuvalt tarkvara komplitseeritusest võib tutvustus moodustada kas algus-
osa õpiülesannetega töölehest või olla eraldiseisev abimaterjal.

Tutvustav tööleht jagatakse õpilastele tunni alguses ning selle eesmärgiks 
on ülevaate andmine õppetöös kasutatava tarkvara sisust ja kasutusvõima-
lustest. See võib sisaldada lisaks tekstile ka pilte – ikoonid ja ekraanipildid 
koos selgitustega jne. Seda täiendavad mõned lihtsad ülesanded, millele vas-
tuste leidmine annab õpilasele tarkvara esmase kasutuskogemuse. Lehelt 
peaks selguma ka tutvumise kestvuse ajalimiit ning õppematerjali Interne-
ti-aadress.

Õpiülesannetega töölehed8.5.2. 

Töölehe päisesse on otstarbekas paigutada koht õpilase nime ja klassi tar-
beks. Nii ei jää õpetaja tunni lõpusaginas olukorda, kus hiljem tuleb hinnata 
anonüümseid töid. Töölehe esimese osa moodustavad pealkiri (tunni teema 
võiks olla õpilastele põnevamas sõnastuses) ja sissejuhatus, milles esita-
takse tunni (õpilasepärased) eesmärgid, ainealane valdkond, ajakava ning 
kasutatava õpikeskkonna või mudeli Interneti-aadress. Sissejuhatus peab 
osutama ka varem omandatud teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud 
tööülesannete täitmiseks, ning selgitama, milliseid teadmisi ja oskusi õpila-
ne tunni lõpuks omandab.

Lihtsamal juhul koosneb tööleht mudeli temaatikat käsitlevatest küsimus-
test, millele vastuste leidmisel omandatakse uusi teadmisi uuritavast loo-
duslikust protsessist. Samas ei tohi unustada, et küsimustega peavad kind-
lasti vahelduma ka loogilises jadas olevad tööjuhised: õpilane peab mõistma, 
kuhu klikkida, mida käivitada (valikute tegemine, parameetrite muutmine 
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jne), millist mudeli elementi (pilti, joonist, graa#kut, animatsiooni, teoo-
riateksti jne) küsimusele vastuse otsimisel kasutada ning millele seejuures 
tähelepanu pöörata. Esitame siinkohal näite südame mudeli töölehelt õpi-
keskkonnast “Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile”.

Järgnevatele küsimustele vastamiseks kasuta mudelit. Vali rippme-
nüüst tegevuseks istumine ning kliki “Start”. Pulsi lugemiseks jälgi mõn-
da aega töötavat mudelit ning proovi mõttes pulssi lugeda seni, kuni 
rütm on selge. Pulssi saad sa lugeda kas vatsakeste kokkutõmbumisi 
või EKG-graa#kul jooksva punktikese südame ühe töötsükli läbimise 
sagedust jälgides. Südame löögisageduse uurimiseks kasuta stopperit. 

Istudes on inimese süda rahulikus olekus. Milline on sellisel juhul 
südame löögisagedus? 

Vali tegevuseks jooksmine. Seejärel kliki “Start” ning loe, mitu korda 
minutis süda sellisel juhul lööb. Südame löögisageduse uurimiseks ka-
suta stopperit. 

Milline on südame löögisagedus jooksmise puhul? Kas see on rahuli-
ku olekuga võrreldes kiirem või aeglasem? 

Ühtlasi tuleb töölehe koostamisel jälgida, et mudeliga töötamisel leitud fak-
tid ei jääks edasise kasutuseta – leht peab kindlasti sisaldama ka üldistuste 
ja kokkuvõtete tegemisele suunavaid küsimusi. Kui tööleht koosneb vaid 
faktide ülesotsimisest ja üleskirjutamisest, ei arendata õpilaste kõrgemaid 
mõtlemistasandeid (analüüsi-, sünteesi- ja hinnangute andmise oskust), 
mis on aga äärmiselt olulised nii teema süvendatud omandamiseks kui ka 
igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks.

Teades, et õpilaste töökiirus pole ühesugune, võib töölehe viimane osa sisal-
dada lisaks tunnis õpitut kokkuvõtvatele (võrdluste ja üldistuste tegemine, 
seoste leidmine, seaduspärasuste sõnastamine) küsimustele ka lisaülesan-
deid, mis pakuvad tegevust ning peamurdmist usinamatele õppijatele. Sel-
line lisaülesanne võib olla eelnevatest keerulisem ning mitte ühese ja sel-
gelt nähtava vastusega (nt dilemmaküsimus). Tunni lõpu organiseerimiseks 
võib lisada lehe lõppu ka juhise edasiseks – lõpetada töö kodus või esitada 
õpetajale.

Situatiivsed töölehed8.5.3. 

Soovides pakkuda õpilastele tavapärasest erinevat lähenemisviisi ning 
suunata neid omandama uusi teadmisi ja oskusi läbi reaalsete olukordade, 
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võib koostada situatiivse õppe teooriale tuginevaid töölehti. Mitmed uuringud 
(Brown jt., 1989; McLellan, 1996; Lave & Wenger, 1991; Linn & Hsi, 2004) 
on kinnitanud igapäevaelu situatsioonide kaudu toimunud õppimise tule-
muslikkust. Juba 1994. aastal tõid Lebow ja Wagner välja olulised erinevu-
sed koolis ja reaalelus lahendatavate probleemide vahel.

Igapäevaelus ja koolis esitatavate probleemide võrdlus (Lebow & Wagner, 
1994 järgi).

Reaalelus
Täpselt formuleerimata küsimused ja struktureerimata tingimused.1) 
Probleemid on spetsii#lise ja tähendusrikka konteksti osad.2) 
Probleemid on sügavad, keerulised ja kestvad.3) 
Probleemid sisaldavad koostöö suhteid ja jagatud tagajärgi.4) 
Probleemid on tajutavad ning väärivad lahendamist.5) 

Koolis
Sisaldavad “töövihiku” näidiseid ja on hästi struktureeritud.1) 
Probleemid on enamasti abstraktsed ja kontekstivabad.2) 
Probleemides on puudu sügavusest, keerulisusest ja kestvusest.3) 
Probleemid sisaldavad võistluslikke suhteid ja individuaalset hinda-4) 

mist.
Probleemid tunduvad tihtipeale kunstlikud ning on õpilastele võõ-5) 

rad.

Nagu tabelist näha, on koolis harjumuspäraselt esitatud probleemülesanne-
te puudusteks nende liiga täpselt struktureeritud vorm, mis jätab mõttelen-
nule vähe vabadust. Lisaks on küsimused tihtipeale õpilase jaoks abstraktse 
sisuga, mis vähendab motivatsiooni vastuse leidmiseks. Sellised kunstliku 
sisuga probleemid jäävad reaalsest elust kaugele. Samas on aga teada, et just 
tegevuste “reaalsus” on see, mis õpilasi aktiviseerib ning seetõttu tõstab ka 
õpimotivatsiooni. Ka kõrgemaid mõtlemistasandeid (analüüsi-, sünteesi- ja 
hinnangute andmise oskust) saab kõige paremini arendada just situatiivset 
lähenemist sisaldava metoodika kasutamisega (Brown jt., 1989). Siinkohal 
tuleks hetkeks peatuda ja mõelda, mida me õpetajana õigupoolest soovime? 
Kas üldises teadmiste omandamise kiiruses on koht ka nende igapäevases 
elus praktilise rakendamise oskusel? Kui jah, siis…
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Õppetöös kasutatavad juhtumikirjeldused peaksid olema kaasahaaravad 
ning sisaldama endas mitmeid probleemi tunnuseid – sealhulgas ka kon-
teksti ja keskkonna kirjeldust, situatsioonis osalejaid, nende omavahelisi 
suhteid ja probleemi ennast. Selliste “jutukeste” sisu on suunatud üldisest 
detailide suunas – alguses esitatakse üldisem kontekstikirjeldus ning alles 
seejärel probleemi tuum. Enamasti esitatakse probleem läbi realistlikul viisil 
suhtlevate tegelaste. Esitame siinkohal kaks mudelitega õppimiseks loodud 
juhtumikirjeldust (õpikeskkonnast “Loodusteaduslikud mudelid põhikooli-
le”.

Mänguasjade pesemine (Autor: Arle Puusepp)

„Albert on kümneaastane. Ta on korralik ja usin koolijüts. Ühel päeval, kui poiss 

üksi kodus oli, otsustas ta hakata kappi koristama. Sealt leidis ta oma vanad 

määrdunud mänguklotsid. Need olid küll ühesuurused, kuid erinevatest materja-

lidest. Albert otsustas vannitoas klotsid puhtaks pesta.

Mänguasjade pesemiseks polnud palju vaja – suurde kaussi vett ja natuke pe-

suvahendit. Kauss täis, viskas Albert klotsid sisse. Korraga helises uksekell ning 

poiss läks ust avama. See oli onu Mart, kes tõi isale mõõdulindi tagasi. Tagasi 

vannituppa tulles märkas Albert, et ühed klotsid ujusid, teised aga olid kausi 

põhja vajunud. Kõige hämmastavam oli see, et mõned mänguklotsid käitusid 

väga isemoodi: ei olnud nad pinnal ega ka põhjas, vaid heljusid vees ringi.“

Lõpupidu (Autor: Heli-Anneli Villako)

„Ja oligi kevad jälle käes ning suur suvi ja vabadus ootamas. Gümnaasiumi lõ-

pupeo otsustas 12. klass teha linnast eemal, ühe väikese järvekese kaldal asuvas 

majakeses. Noorte kasutada oli peoruum ning alumisel korrusel asuv saun, kust 

pääses otse ujumissillale ning sealt edasi sai järve hüpata.

Seniajani oli kõik hästi läinud. Lõpupeo ametlik osa oli läbi – tunnistused olid 

käes ning vanematega bankett ka peetud. Nüüd olid noored lõpuks omapäi. 

Pidu oli täies hoos – eks olid kõik veidi ülemeelikus tujus ning sellest sõl-

tuvalt ka käituti. Ühtäkki helises klassivanem Marguse telefon – helistajaks oli 

klassijuhataja, kes soovis ka nendega veel viimase õhtu koos olla. Ainus mure 

oli selles, et buss tõi ta peopaigast umbes 5 km kaugusele ning sinna oleks 

pidanud talle kellegi autoga vastu saatma. Kuna kooli ajal olid klassi ja õpetaja 

vahelised suhted head olnud, polnud kellelgi klassijuhataja tuleku vastu midagi. 

Kuna oma autoga olid peole tulnud vaid Margus ja Mikk, pidi just üks neist 

õpetajale vastu sõitma. Probleem oli aga selles, et Margus oli jõudnud juba õlut 

juua ning Mikk oli mõni hetk tagasi magama jäänud. Klassi ees seisis valik: kas 

panna rooli väsinud või kerges joobes inimene. Enamik arvas, et rooli tuleks 

panna siiski Mikk. Osad leidsid aga, et sõitma peaks hoopis Margus. Klassi kõige 

targem tüdruk Tiiu oli aga hoopis erineval arvamusel.“
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Mõlema juhtumikirjelduse lõpus esitati õpilastele lahendamiseks 
probleemülesanne. Esimesel juhul sooviti teada, miks ühed mänguklotsid 
ujusid, teised heljusid ja kolmandad vajusid põhja. Teises tekstis paluti 
õpilasel leida vastus küsimusele – kes õpilastest, kas Mikk, Margus või hoopis 
keegi teine, peaks rooli istuma. Kuna tunni alguses ei ole õpilased veel tunni 
temaatikaga tuttavad, on soovitav neil lasta küsimusele esialgu vastata oma 
eelteadmiste põhjal. Pärast mudeliga tööd tuleb suunata õpilasi tunni alguses 
püstitatud probleemi uuesti lahendama. Seejuures võiks esialgset probleemi 
pisut ümber sõnastada: „Kasutades tunnis saadud teadmisi, selgita…“. 
Selline probleemülesandele kahekordne vastamine võimaldab õpilastel oma 
teadmiste arengut analüüsida ning tunnis omandatut paremini integreerida 
individuaalsesse mõttemudelisse. Ühtlasi saab ka õpetaja ülevaate tunnitöö 
tulemuslikkusest.

Läbiviidud uuringud8.6. 

Eelpoolkirjeldatud dünaamilisi veebipõhiseid mudeleid on kasutatud mit-
mel aastal eri teadusuuringute läbiviimisel. Esitame siinkohal mõned näited 
valminud diplomi- ja magistritöödest.

Arle Puuseppa diplomitöös (Puusepp, 2004) selgitati ühisõppe mõju õpilas-
te teadmiste ja arusaamade kujunemisele kehade ujumisest (8. kl. füüsika). 
Uuringus kasutati veebipõhist mudelit “Raskusjõud ja üleslükkejõud vede-
likes” (http://mudelid.5dvision.ee/yleslyke). Õpilased töötasid 3-7-liikme-
listes rühmades kasutades java-põhist ühisõppekeskkonda CVW ning and-
sid tunni alguses vastuse igapäevaelulisele probleemile, miks vannivees osa 
mänguklotse ujusid, teised heljusid ning osa vajusid põhja. Seejärel püüdis 
üks õpilasgrupp nimetatud mudeli abil küsimusele vastust leida. Tunni 
lõpus anti probleemile uus lahendus. Kogu tunni vältel arutlesid õpilased 
omavahel jututoas, lisaks pakkus tuge tuutor (juhendaja), esitades lisaküsi-
musi ja abistades probleemide korral. Uuringust selgus, et mudeliga läbivii-
dud ühisõpe arendas oluliselt õpilaste teadmisi ja arusaamist käsitletavast 
protsessist ning parandas igapäevaeluliste probleemide lahendamise oskust. 
Saadud tulemustes oli oluline roll ühisõppel, mille käigus õpilased said arut-
leda esialgse probleemilahenduse üle ning järgneva mudeli uurimise käigus 
korrigeerida üksteise ekslikke seisukohti ning jõuda õigele lahendusele. Kir-
jeldatud uuringu detailsemad tulemused on esitatud Kai Pata poolt (Pata et 
al., 2004). Seega saab veebipõhiseid mudeleid tulemuslikult rakendada nii 
individuaalselt kui ka ühisõppekeskkonnas.
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Gerli Edela (Edela, 2005) uuris “Toitumise” mudeliga (http://
mudelid.5dvision.ee/toitumine) õppimise mõju 9. kl. õpilaste arusaamiste 
muutustele toitumisega seotud temaatikast. Lisaks sooviti teada, kas tun-
dide tulemusena vastatakse paremini igapäevaelulistele või teoreetilistele 
küsimustele ning uuriti individuaalse- ja paariviisi õppimise tulemuslikkuse 
erinevust. Läbiviidud eksperimendi tulemustest ilmnes, et mudelite ja töö-
lehtede kasutamise tulemusena said õpilased toitumise ja energiaga seotud 
probleemistikust paremini aru. Ühtlasi võrreldi õpilaste vastuseid teoreeti-
listele ja igapäevaelulistele küsimustele. Analüüsist selgus, et kasutatud me-
toodika arendas nii individuaalse kui ka paaristöö tulemusena eelkõige iga-
päevaelulistele küsimustele vastamise oskust. Üllatavalt tuli uuringu käigus 
ilmsiks paaris õppimise eelis individuaaltööviisi ees – kahekaupa töötanud 
õpilaste tulemused olid märgatavalt paremad üksi töötanutest .

Bioloogiliste protsesside (7. kl. bioloogia) õppimise tulemuslikkust veebi-
põhiste mudelite ja situatiivse õppe teooriale tuginevate töölehtede abil on 
uuritud Heli-Anneli Villako magistritöös (Villako, 2007). Seejuures raken-
dati kolme mudelit:

“Fotosüntees” (http://mudelid.5dvision.ee/leht/),
“Fotosüntees ja hingamine taimerakus” (http://mudelid.5dvision.

ee/rakk/) ning
“Tõusev ja laskuv vool” (http://mudelid.5dvision.ee/aineteliikumi-

ne/).

Uuringus selgitati kasutatud metoodika mõju bioloogiliste protsessidega 
seotud igapäevaeluliste probleemülesannete lahendamisele ning analüüsiti 
protsessidest arusaamise seost mudelitel esitatud visuaalse info edastami-
se vormidega (graa#kutega, joonistega, tulpdiagrammidega). Tulemustest 
selgus, et mudelite ja töölehtedega läbiviidud tundide tulemusena selgitasid 
õpilased looduslikke protsesse oluliselt paremini ning paranes ka igapäeva-
eluliste probleemülesannete lahendamisoskus. Seejuures suurenes nende 
õpilaste hulk, kes mudelitega õppimise tulemusena kasutas protsesside sel-
gitamisel abstraktsema (teadusliku) tasandi mõisteid – kui alguses arvati, 
et “taimed hingavad õhku”, siis pärast toodi sisse “hapniku” mõiste ning 
mõned lisasid juurde ka vastava sümboli (O2). Ühtlasi leiti, et visuaalsete 
infoesitusvormide (joonised, graa#kud, diagrammid jms) mõistmine mude-
litel mõjutas olulisel määral nende analüüsil põhinevate tööülesannete vas-
tuseid – kui õpilane sai aru mudelil esitatust, oskas ta enamasti ka tööleh-
tedel olevatele küsimustele õigesti vastata. Siit järeldus, et õpetajatel tuleks 
senisest enam pöörata tähelepanu arvjooniste analüüsioskuse arendamisele 
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– ka mudelite rakendamise tulemuslikkus võib jääda kesiseks, sest õpilased 
ei oska graa#kutelt ja diagrammidelt infot lugeda.

Arvjooniseid sisaldavate mudelite kasutamist bioloogiliste protsesside õpe-
tamisel on käsitletud ka Kadi Rätsepa magistritöös (Rätsepp, 2007). Töö 
eesmärkideks oli uurida visuaalse info rakendamise mõju 7. kl. õpilaste aru-
saamisele bioloogilistest protsessidest, selgitada visuaalse info eri esituste 
mõju situatsioonipõhiste probleemide lahendamisele ning dünaamilise ja 
staatilise visuaalse info esituse mõju protsesside mõistmisele. Eesmärkide 
täitmiseks koostati mõlemast protsessist kaks veebipõhist mudelit, millest 
ühel kujutati protsessi kulgu nooltega ja teisel tulpdiagrammidega. Ühtla-
si koostati ka mudelite alusel vastav pildimaterjal, et hinnata staatilise ja 
dünaamilise info erinevat mõju. Uuringust selgus, et noolte kasutamine oli 
õpilastele mõistetavam kui tulpadega esitatud info. Ühtlasi leiti, et mude-
leid (dünaamilist infot) rakendanud õpilaste teadmised fotosünteesist ja 
hingamisest olid põhjalikumad ja seostatumad kui jooniseid kasutanud õpi-
lastel. Sellest võib järeldada, et protsesside õpetamiseks on liikuvad mudelid 
piltidest tulemuslikumad.

Kokkuvõte ja soovitused8.7. 

Visuaalse info (piltide, arvjooniste, animatsioonide, mudelite jne) kasuta-
mine õppetöös ei seisne pelgalt esitatava teema ilmestamises ja õpilastele 
vahelduse pakkumises. Paljud teadusuuringud on tõestanud, et selle ra-
kendamisel on rida eeliseid võrreldes verbaalse (tekstilise) infoga. Pildiline 
info on üldjuhul kompaktsem võrreldes tekstilisega ja koormab seetõttu 
vähem õppija töömälu. Seejuures on ka oluline teada, et enamikul õpilas-
test on visuaal-ruumiline võimekus suurem kui verbaalne võimekus ning 
nägemismeelega vastuvõetud infotöötlusprotsess on kiirem. Selle tulemu-
sena salvestub visuaalne info tulemuslikumalt püsimällu ning on järgnevas 
õpiprotsessis ning igapäevases tegevuses hõlpsamini rakendatav. Samas 
peab aga ka teadma, et üksnes pildilise info rakendamine (seda selgitavate ja 
toetavate tekstideta) ei anna enamasti soovitavat tulemust – sama kehtib ka 
õpilastele mitteeakohase ja ülemäära komplitseeritud staatiliste või dünaa-
miliste visuaalse info kandjate kohta. Ühtlasi peab eelnevalt veenduma, et 
õpilane oskab vastavas vormis esitatud pildilist informatsiooni analüüsida.

Kui lihtsamate objektide ja protsesside õppimisel/õpetamisel piisab selgi-
tavatest (staatilisest) joonistest, siis komplitseeritumate korral on liikuvate 
(dünaamiliste) animatsioonide (mudelite) rakendamine oluliselt tulemusli-
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kum. Üksnes teksti või liikumatu pildi abil saavad õpilased küll aru protses-
sis osalevate objektide üldistest omadustest – teatakse näiteks lähteaineid 
ja lõpp-produkte, keha algset ja lõpp-olekut, bioloogilise protsessi sisendeid 
ja väljundeid – kuid samade objektide omavahelist protsessisisest koostoi-
met ei mõisteta. Sama probleem kerkib eriti teravalt üles, kui protsess ja 
selles osalevad komponendid on liialt pisikesed (nt molekulid) või suured 
(nt tähesüsteemid), liialt aeglased (nt hulkraksete evolutsioon) või kiired 
(nt plahvatuslikud reaktsioonid) ning ei ole seetõttu inimese meeleorgani-
tega tajutavad. Kõigi selliste objektide ja protsesside õppimisel on suur abi 
arvutimudelitest ja animatsioonidest, mis aitavad tuua uuritava protsessi 
õpilase tajupiiridesse.

Koolis läbiviidavas õppetöös on kõige hõlpsamini kasutatavad veebipõhised 
mudelid. Mitmed õpikeskkonnad ei paku üksnes eraldiseisvaid mudeleid, 
vaid sisaldavad täiendavaid tööjuhiseid, interaktiivseid ülesandeid, tagasi-
side saamise võimalusi vms. Sel juhul on õpetajal vaja vaid selgusele jõuda, 
kas konkreetne õpitarkvara ühtib ainekava teemaga ning sellega läbiviidav 
õpiprotsess ühtib eesmärkidelt, tasemelt ja sisult tema poolt soovitavaga. 
Kui need lisavõimalused aga puuduvad (nt üksikmudelite puhul), tuleb õpe-
tajal tegeleda täiendavalt õpiprotsessi organiseerimisega. Üheks võimalu-
seks on eelpoolkirjeldatud töölehtede rakendamine.

Arvutiklassis mudelite ja töölehtedega läbiviidava ainetunni planeerimisel 
tuleks järgida järgmisi näpunäiteid:

veenduda, et rakendatav õpitarkvara on sisult korrektne ja õpilastele 
eakohane ning selle kasutamine oleks õpilastele jõukohane, 

eelnevalt mõelda läbi soovitud õpieesmärgid ja -tulemused ning 
koostada nendele vastavad tööjuhised (tutvustav leht, tööleht), 

töölehtede koostamisel on soovitav rakendada situatiivse õppe me-
toodikat – see aktiviseerib õpilasi, tõstab nende motiveeritust ning an-
nab muidu kuivana tunduvatele ja abstraktsetele teoretiseeringutele 
konkreetse rakendusliku väljundi; 

arvutiklassi suurus (väiksus) ei tohiks olla õpetaja head tahet pärs-
sivaks faktoriks – paarikaupa (rühmas) õppimine on üldjuhul isegi tu-
lemuslikum. 

enne arvutiklassis toimuvat tundi peab veenduma, et kasutatav 
õpitarkvara kõigis arvutites töötab, sest tehnilised viperused on kõige 
kindlam viis eelnevalt hästiplaneeritud tunni luhtumiseks. 
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Projekti “Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile” käigus valminud veebipõ-
hiseid mudeleid on õppetöös korduvalt kasutatud. Kuna nende koostamisel 
osalesid füüsika-, keemia- ja bioloogiaõpetajad, siis seostuvad mudelid ai-
nekavade teemadega ning aitavad õpilastel saavutada nõutavaid õpitulemu-
si. Ka mitmed senised uuringud näitavad mudelitega õppimise positiivset 
mõju õpiprotsessi tulemuslikkusele, ühtlasi võib märgata ainealaste igapäe-
vaeluliste probleemülesannete lahendamise oskuse arengut.

Hoolimata asjaolust, et mudelite koolisituatsioonis kasutamise metoodi-
kat on käesolevas peatükis esitatud peamiselt põhikooli uurimusliku õppe 
mudelitest lähtuvalt, ei tohiks seda siiski pidada vaid pelgalt nimetatud 
keskkonnapõhiselt rakendatavaks. Ka Internetis leidub mitmesuguseid hu-
vitavaid ja kasulikke dünaamilisi mudeleid – neid on nii kodu- kui ka välis-
maistel veebilehekülgedel, mille ülesleidmine ja kasutamine jääb siinkohal 
juba aineõpetaja enda vajadustest ja soovidest lähtuvaks.

Näiteks on Tartu Ülikooli loodusteaduste didaktika lektoraadi korraldatud 
õpetajate täiendõppekursuste “Loodusainete visualiseerimise võimalused” 
raames otsitud veebist õppekavaga haakuvaid mudeleid1. Lisaks valmis sa-
mas keskuses 2007. a. Tiigrihüppe Sihtasutuse toel veebipõhine õpikeskkond 
“Rakumaailm”2, mis pakub 11.-12. sklassi õpilastele 10 mudelit gümnaasiu-
mibioloogias käsitletavatest protsessidest. Eelneva registreerimisega saavad 
õpetajad määrata veebikeskkonnas õpilastele kindlad mudelivariandid koos 
lisaküsimustega ning vaadata nende kasutamistulemusi. Seejuures ei ole re-
gistreerimine tingimata vajalik ning tunde saab viia läbi ka õpetajakeskkon-
da sisenemata. Sel juhul tuleb õpetajal järgida juhiseid ning koostada nende 
alusel õpilaste töölehed.

Kokkuvõtteks võib väita, et koolitundide huvitavamaks, sisukamaks ja 
haaravamaks muutmiseks ei ole tegelikult palju vaja – tuleks vaid kasuta-
da olemasolevaid tehnilisi võimalusi (arvutiklassi, ainekabinetti, arvutit, 
projektorit vms) ja vajadusel arvutiõpetaja abi, otsida välja sobiv tarkvara 
ning rakendada tööjuhiseid (valmisolevaid või ise koostatuid). Veebipõhiste 
õppematerjalide (nt mudelite) kasutamist ei tohiks peljata! Lõpuks on ju 
siiski peamiseks määravaks faktoriks õpetaja enda suur soov ja tahtmine 
oma õpilastele töökeskkonna mitmekesistamiseks mitmesuguseid põne-
vaid vahendeid ja meetodeid pakkuda.

1 http://bio.edu.ee/visual
2 http://bio.edu.ee/mudelid
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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
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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-
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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



164       Haridustehnoloogia käsiraamat

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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Rollimängud ja simulatsioonid10. 
Anne Villems

Sissejuhatus10.1. 

Juba 10 aastat tagasi sõnastas Haridusfoorum nõude: “Tuleks liikuda õige-
te vastuste äraõppimise keskselt õppimiselt küsimuste sõnastamise ja neile 
mõistlike vastuste leidmise oskuse omandamise suunas.” See on võimalus 
väljendada muutust hariduses, kus industriaalühiskonnas väljakujunenud 
meetodid ei taga ettevalmistust kaasaegseks, kiiresti muutuvaks elukesk-
konnaks. Seda väljendab ka tuntud tsitaat „Head õppurid leiavad, et nad on 
suurepäraselt ette valmistatud eluks ühiskonnas, mida enam ei eksisteeri“. 
Päästerõngaks on aktiivõpe.

Rollimängud ja simulatsioonid kuuluvad aktiivõppe meetodite hulka. Neilt 
loodetakse mitmete õppimise kitsaskohtade ületamist või vähemalt olulist 
leevendamist. Õppetööga seotud probleemide loetelu, mida loodetakse la-
hendada simulatsioonide ja mängudega on pikk, olulisemad neist on:

õpimotivatsiooni tekkimine (või oluline paranemine), kuna nad 
aitavad õpilastele kaugeid probleeme lähedaseks muuta ja toovad 
mänguelemendi muidu kuiva harjutamisse ja meeldejätmisse;

kõrgemate kognitiivsete tasandite haaramine õppetöösse, st tavalise 
äraõppimise (meeldejätmise ja arusaamise) asemel teadmiste rakenda-
mine elulises situatsioonis, analüüsi, sünteesi ja hinnangute andmise 
oskuse arendamist;

võimalus mitmeid lahendusi läbi proovida ja tulemusi näha. 

Jan Klabbers, rahvusvahelise Simulatsioonide ja mängude assotsiatsioo-
ni kauaaegne president, on oma raamatus „$e Magic Circle“ väitnud, et 
mängude ja simulatsioonide valdkond on nagu õitsev lilleaed. Inimesed, 
kes simulatsioone hariduses ja koolitustel kasutavad, teevad seda väga mit-
mesugustel aladel – meekonnakoolitusest linnaplaneerimiseni ja füüsikast 
ühiskonnaõpetuseni. Teisalt on mängud ja simulatsioonid ise äärmiselt 
mitmesugused. Neid võib kasutada paljude erinevate eesmärkide saavuta-
miseks. Nad võivad olla väga erineva ajalise kestusega – paarikümnest mi-
nutist mitut päeva täitva tegevuseni või olla hajutatud terve õppeveerandi 
või isegi terve kooliaasta peale. Simulatsioon võib haarata ühte õpilasgrup-
pi, kogu klassi või olla koolidevaheline, kus osalevad õpilaste rühmad (või 



168       Haridustehnoloogia käsiraamat

terved klassid) paljudest koolidest. Saab organiseerida ka rahvusvahelisi 
üritusi.

Simulatsioonide ja rollimängude abil on võimalik integreerida erinevaid ai-
neid palju lihtsamalt ja loomulikumalt, kui mitmete teiste meetodite pu-
hul.

Vaatame järgnevalt kahte väga erinevat simulatsioonimängu: mitme kooli 
osavõtul IKT abil toimuv kodanikuõpetuse toetuseks loodud simulatsiooni-
mäng Legaalia ja laste telefonimängu baasil loodud pantomiimitelefoni. Ja 
siis püüame seda „õitsvat lilleaeda“ kuidagi struktureerida, mänge ja simu-
latsioone klassi#tseerida.

Simulatsioonimängude näited10.2. 

Legaalia10.2.1. 

Paljude Eestis toimunud koolidevaheliste simulatsioonimängude [TÜ simud] 
seast valisime siinse peatüki näiteks 1999.-2000. õppeaastal. toimunud si-
mulatsioonimängu „Legaalia“1, kus võib kõige selgemalt näha simulatsioo-
nimängude tunnuseid. Legaalia manuaali sissejuhatusest loeme: „Kui valija 
ülesanded pole kuigi keerukad (kandidaatide üle otsustamine ehk välja ar-
vata), siis mündi teine pool - ise kandideerimine jääkski enamusel meist läbi 
proovimata, kui appi ei tuleks simulatsioon ja virtuaalne parlament“.

Simulatsioonimängu „Legaalia“ tutvus

„Legaalia“ simulatsioon oli loodud kodanikuõpetuse toetuseks. Simulat-
sioon kestis oktoobri algusest kuni märtsi keskpaigani. „Legaalia“ on Estilli-
de Vabariigi pealinn (vt ümbruse kaarti, mida nimetasime gloobeliks). 

Tegemist on saareriigiga, millel puuduvad maismaa naabrid. Selles vabarii-
gis kehtivad Eesti Vabariigi seadused. Simulatsiooni esimeses pooles (kuni 
jaanuarini) esinesid õpilased Estillide hääleõiguslike kodanikena, täites mit-
mesuguseid ülesandeid: kohtukaasuste lahendamine ja kommenteerimine 
(eesmärk: tutvuda seadustega), erakondade moodustamine, valimisplatvor-
mide väljatöötamine jne. Esimene simulatsiooni pool lõppes kokkutulekuga, 
kus valiti Riigikogu. Teisel poolaastal mängisid rühmad Estillide Vabariigi 

1 Simulatsioonimäng „Legaalia“ http://math.ut.ee/simud/legaalia/
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Riigikogu saadikuid, kes töötasid mitmetes Riigikogu komisjonides. Nende 
ülesanneteks oli seadusandluse nõrkade kohtadega tutvumine, koos teiste 
komisjoniliikmetega parandusettepanekute väljatöötamine, arutamine ja 
hääletamine Riigikogus. Simulatsiooni lõpus vahetatakse parlamendiliikme 
roll uuesti lihtkodaniku rolli vastu. Iga rühm saab uue vastuvõetud seadu-
sega seotud elulise juhtumi, mille kohta nad peavad koostama pöördumise 
oma saadikule. Ilmneb, et seaduste muutmine polegi nii lihtne, kui tundub – 
ka uute seadustega tekib üsna lahendamatuid olukordi. Simulatsioon lõppes 
kokkutuleku ja ekskursiooniga Eesti Vabariigi Riigikokku. Täpsemalt saab 
ajakavast ja ülesannetest lugeda „Legaalia“ käsiraamatust.

Estillide Vabariigi asend ja naabrid.Joonis 10.1. 

Lisaks ainealastele teadmistele (seadustega tutvumisele, erakondade loo-
mise reeglite õppimisele, enda Riigikogu töökorraldusega kurssi viimisele 
jne), oli sellel simulatsioonil ka palju muid eesmärke. Meie elektronside toel 
toimuv simulatsioon, kus iga grupp täidab ühist rolli, nõudis meeskonna-
tööd, arendas infotehnoloogia mitmekülgset kasutust ja edendas ametlikku 
keelekasutust.

“Legaalia” organisatoorne tutvustus

“Legaalia” oli koolidevaheline simulatsioon, milles osales 30 õpilaste rüh-
ma Eesti 26 koolist. Simulatsiooni organiseeris Avatud Eesti Fondi toel 



170       Haridustehnoloogia käsiraamat

vabatahtlike rühm Tartu Ülikoolist, nimetades end Aktiivõppe keskuseks. 
Kõik rühmad said mängu jooksul e-maili teel organiseerijatelt 14 ülesannet. 
Ülesannete täitmiseks anti aega nädal või kaks. Kogu tegevustikku ja e-maili 
teel saabunud vastuseid kajastati simulatsiooni veebis. Osa ülesandeid olid 
seotud rühmade omavahelise suhtlusega (nt valimisplatvormi ettevalmista-
mine), sidet peeti tavaliselt e-maili ja listide teel. „Legaalia“ simulatsiooni-
mängu mängiti ainult ühel õppeaastal.

„Pantomiimitelefon“10.2.2. 

„Pantomiimitelefon“ (ingl. k. body phone) töötab sarnaselt lapsepõlves män-
gitud telefonimängule. Aga sosistatud lause asemel edastatakse pantomii-
mina mingi lühike lihtne lugu,  nt aiast lillede korjamine ja siis nende lauale 
vaasisättimine. Osa mängijaid (5-10) saadetakse enne mängu algust ruu-
mist välja. Koos vaatlejatega jääb ruumi ainult üks mängija, kellele män-
gujuht pantomiimina loo esitab. See mängija peab sama loo pantomiimina 
kordama järgmisele sissetulijale jne. Viimane ukse tagant tulija sõnastab 
lõpuks selle loo, mis temani jõuab. Kui nüüd tagurpidises järjekorras iga 
mängija kuni mängujuhini välja oma loo sõnaliselt esitab, on lihtne näha, 
kuidas algne lugu teisenes. Kui mängida pantomiimitelefoni rahvusvahelise 
seltskonnaga, tulevad üsna ilmekalt esile kultuurilised erisused.

Kahe simulatsiooni võrdlus10.2.3. 

Võrdlus peaks esile tooma tõsiasja, et simulatsioonide maailm on väga lai ja 
eripalgeline.

Aeg

„Legaalia“ simulatsioon on hajutatud tegevusega ja kestab koos ettevalmis-
tustega pea terve õppeaasa. „Pantomiimitelefon“ kestab näiteks 5 mängija-
ga umbes 10 minutit.

Aine ja teema koolis

„Legaalia“ on loodud kodanikuõpetuse aine toetuseks. „Pantomiimitelefo-
ni“ puhul on peaaegu võimatu leida õppeainet ja teemat, mille toetuseks 
ta sobiks. Ta toob aga väga hästi esile kommunikatsiooni raskused ja eriti 
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hästi ilmestab ta piiratud kommunikatsioonivahendite puhul, nt Interneti 
teel suhtlemisel, teabe edastamise raskust. Suhtlusoskus on aga kindlasti 
üks neid oskusi, mida koolis peaks arendama.

Osalejate arv

„Legaalias“ osales sadu õpilasi. „Pantomiimitelefon“ sobib mängimiseks 
5-15 mängijaga, vaatlejaid arvestamata.

IKT vahendite kasutus

„Legaalia“ põhines veebil ja e-maili. „Pantomiimitelefoni“ mängitakse vahe-
tult kohal olles, kuid ta sobib kirjeldama IKT vahendite kasutusest tekkivaid 
probleeme. 

Mängude ja simulatsioonide liigitus, eri liikide roll 10.3. 
õppetöös

Õppetöös kasutatakse väga mitut liiki aktiivõppe vorme. Et määrata rol-
limängude ja simulatsioonide kohta nende seas, vaatame kolme aktiivõp-
pe liiki: mängud, simulatsioonid ja juhtumiuuringud. Hariduses kasutatavad 
mängud on resultaadile orienteeritud reeglitega tegevused, millel tavaliselt 
on ajapiirang. Mängude valdkond on väga lai ja ulatub kaugelt üle haridu-
se piiride. Kuigi paljusid mänge on võimalik väikeste modi#katsioonidega 
ka hariduseesmärkidel kasutada, siis me neil pikemalt ei peatu. Erinevalt 
mängudest, mis esindavad omaenese maailma, on simulatsioonid millegi 
reaalelulise funktsioneerivad mudelid. Arvutitega modelleeritakse nii füü-
sikaseaduste avaldumist kui keerulisi süsteeme. Sellised mudelid võimalda-
vad ohutult sooritada nii füüsika kui keemiakatseid ja harjutada arstitea-
duskonna tudengitel haigusdiagnoosi panemist. Resultaadist tähtsam on 
simulatsioonide juures protsess ise. Juhtumiuuringuid, mida kasutatakse 
palju majandus-, juura- ja meditsiiniõppes, vaatame siin seepärast, et koos 
mängude ja simulatsioonidega moodustavad nad huvitavaid ühisalasid (vt 
Joonis 1) – nii simulatsioone kui mänge saab kasutada juhtumiuuringutena 
(skeemil alad 2 ja 3). Kõige suuremat huvi aga pakub ühisala 1 – simulatsioo-
nimängud. Need on sellised simulatsioonid, millel on ka mängu omadused 
– reeglid, ajapiirangud jne. Vaadatud näidetest kuulubki „Legaalia“ simulat-
sioonimängude hulka (modelleeritakse Eesti Vabariigi valimissüsteemi ja 
Riigikogu tööd).
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Õppetöö seisukohalt võime simulatsioonid jagada kahte klassi: 

   1)  matemaatilisel mudelil baseeruvad simulatsioonid,

   2)  rollimängul baseeruvad simulatsioonid. 

Mängude, simulatsioonide ja juhtumiuuringute maastik Joonis 10.2. 

Esimese näiteks on meie koolides üsna laialt kasutatavad Junior 
Achievement’i majandussimulatsioonid ja selle peatüki viidete osast leita-
vad reaalteadustes kasutatavad simulatsioonid. Teise näiteks on tutvusta-
tud „Legaalia“ simulatsioon. Mõlemal juhul luuakse õpitava probleemi või 
situatsiooni lihtsustatud mudel, seejärel tegutsetakse selle mudeli kallal 
lootuses, et saadud kogemused-oskused on rakendatavad ka reaalse prob-
leemi puhul. Kui matemaalise mudeli ehitamiseks kasutatakse muutujaid, 
funktsioone jms, siis rollidega simulatsioonimäng ehitatakse üles kirjeldus-
te, stsenaariumi, rollide, sündmuste ja reeglite abil. Matemaatilise simulat-
siooni reeglitest kinnipidamist on lihtne saavutada - reeglid on täpsed ja 
mudel keeldub reageerimast lubamatutele operatsioonidele. Rollimängus, 
eriti kui tegu ärksa loominguliselt aktiivse noorusega, on reeglitest kin-
nipidamiseks vaja mängujuhtidel ja juhendajatel rakendada lisaenergiat. 
Rollimäng peaks õpilastele kauged probleemid lähemale tooma ja nii looma 
õpimotivatsiooni. Mänguline keskkond nõuab tavalise äraõppimise/arusaa-
mise asemel hoopis teadmiste rakendamist/ hinnangute andmist uues kesk-
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konnas ja seetõttu peaks õpitulemused olema sügavamad ja kestvamad. On 
muidugi oht, et ei omandata mitte seda osa mudelist, mis loodud reaalsuse 
analoogina, vaid just mänguline täidismaterjal.

Mitte kõik rollimängud ei pruugi olla simulatsioonid. Näiteks tüüpiline, 
meil väga levinud seikluslikus rollimängus maastikul ehk LARP`is (Live ac-
tion role play [LARP], vahel nimetatud ka päriselu rollimänguks, võib tege-
vus toetuda mõnele ajaloolisele sündmusele, aga võib olla ka puhas fantaa-
siamäng. Puhtal fantaasial põhineb ka teine levinud rollimäng, laua ääres 
mängitav D&D (Dangeons and Dragons).

Rollimängud on tüüpiliselt üles ehitatud suhtlemisele ja nende puhul on 
protsess tihti tähtsam kui tulemus. Sageli puudub ühene võit/kaotus tule-
mus üldse. Rollimänge, kombineerituna teiste aktiivõppe võtetega, saab ka-
sutada seal, kus on oluline asja uurimine mitmest seisukohast lähtudes.

Simulatsioonide efektiivsusest õppeprotsessis.10.3.1. 

Kuna simulatsiooni abil saab tõsta õppijate motivatsiooni, siis peaks simu-
latsioonimängud olema palju efektiivsemad ja õpitulemused palju paremad, 
kui traditsiooniliste meetodite abil. Uuringud seda aga väga veenvalt ei näi-
ta. Miks?

Aeg. Simulatsioonimäng nõuab reeglina palju rohkem aega kui teised 1) 
meetodid.

Simulatsioone saab kasutada seal, kus teised meetodid ei toimi: õp-2) 
purite suhtumise ja hoiakute muutmiseks, strateegilise mõtlemise ja 
planeerimise arendamiseks jne. Tavalised õpitulemuste kontrolli va-
hendid selliseid muutusi ei tuvasta. Seega polegi simulatsioone millegi 
muuga võrrelda.

Kuna teste tehakse enamasti kohe pärast õpetust, siis simulatsiooni-3) 
dega saadav pikaajalisem mäletamine ei saagi esile tulla.

Simulatsioon arendab peale aineteadmiste ka õpioskusi (analüüsi, 4) 
esitus jms), neid aga tavaliste õpitulemuste kontrolliga ei puudutata.

Paljude simulatsioonide sisu ei vasta otseselt ainekavale. Isegi sellises otse-
selt aine toetuseks loodud simulatsioonis nagu „Legaalia“, on simulatsiooni-
ga puudutatud teemade maht vaid väike osa kogu ainekavast. 

Simulatsioone tuleks kasutada kombineerituna teiste õppemeetoditega.
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Mängude ja simulatsioonide läbiviimine10.4. 

Niisiis, te otsustasite rollimängu kasuks. Korraldasite bioloogia tunnis toi-
tumisahelate simulatsiooni. Õpilastele väga meeldis. Selle asemel, et õpikust 
igavat (!) õppetükki lugeda, said nad mängida erinevaid looma- ja taimeliike, 
uurida, millest liik toitub, palju toitu ta vajab jne. Kas selle mänguga on kõik 
õpilased kogu antud teema omandanud? Muidugi mitte. Mõni teab midagi 
kotkaste eluviisist, teine hiirte toitumistavadest, aga üldpilti pole simulat-
sioonimängu resultaadina mitte kellegi. Simulatsioonmängus ei toimugi 
oluline õppimine mitte mängu ajal, vaid pärast mängu, lõppdiskussiooni 
ehk debrii#ngu ajal. Mäng loob tausta õppimiseks, tekitab isikliku suhte ai-
nesse, loob emotsionaalse fooni ja ühe vaate teemale.

Simulatsioon koosneb ajaliselt kolmest osast:
ettevalmistus ehk brii#ng, mil osalejatele tutvustatakse tegevuskava, 1) 

jaotatakse rollid, tutvutakse oma rollidega, lepitakse kokku reeglid jne. 
See osa on tavaliselt üsna lühike, sõltuvalt mängu keerukusest kulub 
aega paarist minutist kuni poole tunnini. Ettevalmistuse võib vajadusel 
siduda kodutööga;

simulatsioonimäng ise. See algab astumisega nn. maagilisse ringi, 2) 
kus kehtivad juba mängu reeglid ja osalejad esinevad oma rollikujus. 
Sõltuvalt sellest, kas tegemist on avatud või suletud mänguga, võib see 
kesta poolest tunnist mitme päevani või olla hajutatud pikemale pe-
rioodile;

lõpudiskussioon ehk debrii#ng, kus tegelikult toimub õppimine. 3) 

Kuna õppimine toimub just debrii#ngu ajal, siis vaatame debrii#ngu korral-
damist lähemalt.

Debrii#ng – mis see on ja kuidas seda läbi viia?

Debrii#ngu ajal:
arutatakse toimunu läbi,a) 
maandatakse emotsioonid,b) 
saadakse lahti oma rollist mängus,c) 
saadakse ühesugune, rollist sõltumatu, ettekujus toimunust,d) 
hoitakse ära väärtõlgendused ja -arusaamad.e) 
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Debrii#ngu läbiviimise metoodika sõltub grupi suurusest. Väikeste gruppi-
de (3-12 liiget) puhul saab debrii#ngut läbi viia rühmaarutlusena. Oluliselt 
suuremate rühmade puhul võib debrii#ngu läbi viia väikestes rühmades või 
kasutada muid võtteid (nt debrii#ngumäng jms). 

Järgnevalt tutvume debrii#ngu läbiviimise metoodikaga. Mängude puhul 
peaks debrii#ng ajaliselt võtma olulise osa mängule eraldatud ajast, õp-
peprotsessi toetavate mängude puhul soovitavalt vähemalt 30-50% kogu 
ajast. Sellel reeglil on muidugi ka erandeid, sõltuvalt mängu eesmärkidest. 
Näiteks tutvumismängude või ühistegevuse ettevalmistusmängude (ingl. k. 
ice-breaking games) puhul võib see protsent olla oluliselt väiksem. Debrii-
#ngu muudab keeruliseks vajadus arutelu spontaanse sujuva kulgemise ja 
samas struktureeritud ülesehituse järele. Ülesehitus ja kandvad küsimused 
peavad olema eelnevalt ette valmistatud. Arutelu käigus tekib aga osavõtja-
tel kindlasti igasuguseid rohkem või vähem spontaanseid küsimusi. Neid ei 
tohi ignoreerida, vaid tuleb ära kasutada ning lasta arutelul voolata.

Et toimuks õppimine, on vaja lasta osavõtjatel re"ekteerida oma äsjased 
kogemused, suhtestada mängus saadud kogemused „päris” maailmaga, 
avastada kasulikke seoseid ning kõike seda üksteisega jagada. Seda just 
tehakse debrii#ngu käigus, mil vaadatakse mängule kui reaalelu mudelile 
kõrgemast vaatepunktist. Kui mängukogemus ei transformeeru õppimis-
tulemuseks (teadmine/oskus/suhtumine), siis on selle põhjuseks tavaliselt 
ajanappus debrii#ngul (võib muidugi olla ka nõrk mäng, selle halb korral-
dus, eelteadmiste puudumine vms). Debrii#ng on see koht, kus emotsioo-
nid ja mängukogemus saavad seotud reaaleluga, emotsioonid teisendatakse 
teadmiseks-suhtumiseks. Kui tahame, et mäng oleks õppimise vahend, ei 
tohi debrii#ngut ära jätta ja emotsioonidest tulvil inimesi laiali saata. Selli-
sel juhul võis inimestel olla küll päris lõbus, aga nad ei õppinud midagi uut, 
pigem võis juhtuda vastupidi, et stereotüübid ja eelarvamused kinnistusid, 
uus informatsioon „käis läbi”, aga ei kinnistunud.

Debrii#ngul on ideaalis 6 osa ehk faasi (vt $iagarajan, 1996). See on koos-
tatud täiskasvanuõpet silmas pidades, aga meie ülesanne on vaadata, kuidas 
neid põhimõtteid saab ka lastele kohandada.

Debrii#ngu sammud ehk faasid
Kuidas te ennast tundsite?1) 
Mis juhtus?2) 
Mida Sa õppisid?3) 
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Kuidas see päris maailmaga seostub?4) 
Mis siis, kui...?5) 
Mis edasi? 6) 

Vaatame neid faase eraldi, püüame leida, mis on eriti oluline töös laste või 
noortega.

1) Kuidas te ennast tundsite? 

See faas on nn tunnete väljalaskmise faas. Tähtis on  aur välja lasta ja rollist 
välja saada. See on vajalik, et järgmised faasid õnnestuksid. Iga mäng mui-
dugi ei pruugi tohutult emotsioone tekitada, nii et sellisel juhul tuleb ka sel-
lele vähem tähelepanu pöörata. Selle faasi käigus jätame mänguga jumalaga 
ja asume vaatama kogu mängu välisest vaatepunktist.

Alustada tuleks laiemate küsimusega, mille kaudu soovitada inimestel oma 
tunnetest rääkida. Kui on palju inimesi, moodustada väiksemad grupid. Kui 
kellelgi on ületamatuid emotsionaalseid probleeme, tuleks pakkuda neile, 
et kohtute näiteks pärast debrii#ngut ja arutate seda neid. Kui mängijad 
on väga kidakeelsed ja mängujuhil on kogemusi, missugused tunded või-
vad tekkida (simulatsiooni)mängu käigus, siis võib need omalt poolt välja 
pakkuda ja lasta osavõtjatel neid toimunuga seostada. Tuletage meelde olu-
lisemaid sündmusi ja pöördepunkte mängu käigus, laske osavõtjail nendega 
seoses tundeid meelde tuletada. Tuletage meelde ka erinevaid inimgruppe, 
mis moodustusid mängu käigus – millised tunded ja hoiakud nende suhtes 
tekkisid? Millised oma grupi suhtes? Tunnetest rääkimine on tuntud võte 
nendest vabanemiseks.

2) Mis toimus?

See faas on kogu õppimise aluseks. Kui eelmine faas jäi puudulikuks, se-
gavad mängu endaga seotud emotsioonid ratsionaalset arutelu. Kui teine 
faas ei toimi korralikult, ei looda õppimiseks vajalikku alust. Selles faasis 
kogume osavõtjatelt andmeid selle kohta, mis mängu ajal toimus, püüame 
luua ühist arusaamist mängust. See faas loob eeldused selleks, et osavõtjad 
saaksid oma mälukilde võrrelda ja järgmises faasis üldisi järeldusi teha.

Alustame jälle laiemat sorti küsimusega: palume õppijatel mängu ajal toi-
munud olulisi asju meelde tuletada. Teeme nendest kronoloogilise tabeli. 
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Küsime küsimusi konkreetsete sündmuste kohta, vajadusel kasutame sel-
leks eelenevalt moodustatud mängusündmuste nimekirja. Kui osalejad ise 
ei suuda oluliste sündmuste kronoloogiat kokku panna, tutvustame neid ise 
ja palume osavõtjail meelde tuletada olulisi asju, mis selle sündmuse ajal 
toimusid.

3) Mida me õppisime?

Selles sammus püütakse sõnastada mängu tegelikke eesmärke. Miks me 
kulutasime aega selle mängu mängimisele? Mida selle mängu kulg näitab? 
Püütakse sõnastada üldisi põhimõtteid/väiteid ja leida mängust tõendeid 
nende kinnitamiseks või kummutamiseks.

Sissejuhatuseks võib öelda, et sooviksid näha erinevate üldiste oletuste 
sõnastamist ja kontrollimist. Palume osavõtjail mängu kogemuste põhjal 
sõnastada põhimõtted, mille mudeliks oli mäng. Vajadusel võib esitada ka 
omapoolsed põhimõtted (neid omapoolseid põhimõtteid ei tohi mängujuht 
hakata kohapeal välja mõtlema, vaid need peavad tal debrii#ngu kavana 
juba eelnevalt olemas olema ja vastama mängu eesmärkide sõnastusele). 
Pakume näiteks esimese välja, paludes osavõtjail seda väidet tõendavaid või 
kummutavaid näiteid tuua. Püüame luua avatud diskussiooni. Palume neil 
oma väiteid esitada. Kui arutlus ei arene, kasutame jälle oma nimekirja.

4) Kuidas see päris eluga seostub?

Selle sammu eesmärk on aru saada, et igasugused simulatsioonid ja mängud 
ei peegelda elu päris otseselt, vaid on alati päris elu põhjal konstrueeritud 
MUDELITE peegeldused, representatsioonid. Siin arutataksegi, millised 
mängu jooned on reaalse elu kajastused, millised on omased ainult mude-
lile. Arutatakse nii objektide, protsesside, sündmuste kui rollide vastavust 
reaalsusele.

Alustame ikka laiemat sorti küsimusega. Küsime neilt, kas mäng võiks olla 
mingi päris elu olukorra metafoor või kas mäng peegeldab kuidagi päris elu. 
See ei tähenda ometi, et nad päris elu suhtes tähendust ei omaks. Me ju 
mudeldame ja üldistame maailma protsesse kogu aeg ning simulatsioonid 
võimaldavad asjalikke mudeleid vähem asjalikest eristada. Tuletame taas 
meelde olulisemaid sündmusi ja pöördepunkte (samm 2) ning palume osa-
võtjail leida sarnaseid juhtumeid oma elukogemustest (NB! Elukogemus ei 
tähenda siin elutarkust, seega on olemas ka juba väga noorel lapsel). Aruta-
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me mängus kasutatud objektide üle: kas päris elus on analooge? Sama moo-
di arutame moodustud gruppide ja rollide üle. Võtame appi eelnevalt koos-
tatud rollide/gruppide nimekirja. Palume neid seostada päris elu “gruppide” 
ja “rollidega”. Võtame kasutusse ka kolmandas faasis sõnastatud üldistavad 
väited/põhimõtted – kuidas need reaalses elus kajastuvad.

5) Mis siis, kui...?

See samm on oluline eriti uute mängujuhtide koolitusel. Siin arutatakse 
mängu võimalikke variante. Kuidas kohaldada mängu erinevatele mängija-
tele, kuidas varieerida, kui on vaja korduvalt sama või osaliselt kattuva gru-
piga mängida. Luuakse alternatiivseid mängustsenaariume. Mida oleks või-
nud stsenaariumis muuta, kuidas suurema/väiksema grupiga sama mängu 
läbi viia, kuidas mängida, kui aega on vähem/rohkem? Arutatakse, kuidas 
mäng oleks võinud minna, kui stsenaariumis oleks arutlusel olevaid muutu-
si tehtud. Kuigi see faas aitab eriti kujukalt näha, kuidas reaalne elu ja mäng 
on omavahel seotud, siis juhul, kui jääte debrii#ngul ajahätta, võib just selle 
faasi läbiviimise kohal ‘tavamängijatega’ aega kokku hoida.

6) Mis edasi?

Ka see samm on just oluline mängujuhtide koolitusel, eriti aga uute mängu-
loojate koolitusel. Sammu mõte on selles, et leida tekkinud ideedele edaspi-
di rakendusvõimalusi. Tavakoolitusel püütakse selle sammu ajal analüüsida, 
kuidas saadud teadmist/kogemust edaspidi rakendada.

Soojenduseks võib paluda osavõtjail arutada selle üle, kuidas nad oma män-
gustrateegiat muudaksid, kui mängu uuesti mängitakse, kuidas nad oma 
rolli mängiksid jne. Palume mõelda, kuidas sellest tegevusest õpitu võiks 
päris elus kasutust leida.

Kõige tähtsam on tasakaal debrii#ngu raami (ülesehituse) ja spontaanse 
arutluse vahel. Eelpool toodud faasid EI OLE ranged reeglid – vastavalt olu-
korrale tuleb neid modi#tseerida, vahele jätta, muuta järjekorda jne. Kui 
keegi läheb eelmise faasi juurde tagasi, ei tasu ehmuda – tähtis on, et lõpuks 
oleks debrii#ngu olulisemad punktid täidetud.
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Majandussimulatsioonid, URL: http://www.goldsimulations.com/index.htm
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mänge mitme aine jaoks (füüsika, matemaatika, astronoomia), mis on saada-
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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. 
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Loovusülesanded IKT vahendusel12. 
Lea Mändmets, Helle Saue

Loov situatsioon õppetunnis12.1. 

Õpetaja peamine ülesanne õppetunnis on luua situatsioon, mis virgutab õp-
pureid mõtlema, võimaldab neil avada/avastada enda sisemaailma. Selleks 
on vajalik meeldiv õhkkond: kriitikahirmu puudumine, turvalisus, õpetaja ja 
kaasõpilaste julgustav suhtumine, üheskoos tegutsemine, ülesannete selge 
instruktsioon, kaasakiskuvus. Loov situatsioon võimaldab õppureil tegut-
seda, aktiivselt osaleda ülesande lahendamise protsessis. Seega on õpetaja 
jaoks põhiküsimus, mida ja kuidas teha, et õppetund oleks mitmekesine ega 
piirduks ainult õpikuga või faktiteadmiste kontrolliga.

Loovate ülesannete koostamise lähtepunkt on seotud sisu ja vormiga.

Mis virgutab õpilast mõtlema ja tegutsema? Õppuri enda seesmine tahe - 
õppeprotsess saab toimuda vaid iga õppuri peas. Otsimise/avastamise käi-
gus võib õppur otsustada ühe või teise valiku kasuks, teha eskiise, oma tööd 
viimistleda, eksida, vigu parandada, küsida õpetajalt nõu või nõuandest 
loobuda, teha koostööd rühmakaaslastega. Loov situatsioon õppetunnis tä-
hendab, et õppuril on loomingu- ja tegutsemisvabadus, õigus teha valikuid, 
võimalus otsustada, võtta appi IKT vahendid. Isikupärane sisu ja vormi 
kooskõla leidmine on tõestus, et lahenduskäikude vaagimine kandis vilja. 
Nii võib sündida stiilipuhtus. Või kunstiime. Aga piisab sellestki, kui loov 
situatsioon õppetunnis võimaldab õppuril üles leida iseend või teeots, mida 
mööda edasi liikuda.

Eneseväljenduse virgutusülesanded12.2. 

Loov situatsioon annab eelkõige võimaluse eneseväljenduseks. Eneseväljen-
dus on iseenda mõtete või tunnete arusaadavaks tegemine teistele. See on 
suhtlemine kas sõna, miimika, !estide, hääle või manuaalse tegevuse abil. 
Virgutusülesanded aitavad õpetajal tundi tuua elevust. Pole tähtis, kas vir-
gutusülesanne on tunni algul, tunni keskel või tunni lõpus. Praktika näi-
tab, et nali ja mõnus huumor või situatsioon, kus õppur ise ennast paremini 
tundma õpib, paneb energia liikuma. Virgutusülesannete puhul on kõige 
suurem probleem see, et neid on alati vähe. Pidevalt ühe ja sama metoodilise 



200       Haridustehnoloogia käsiraamat

võtte kordamine ühtedele ja samadele õpilastele muutub tüütuks. Kindlasti 
aitab õpetajat tunni mitmekesistamisel meetodite kogumine, vanadele õp-
pevormidele uudsete probleemide lisamine, IKT kasutamine.

Näide 1. Täpileht12.2.1. 

Eeltöö: õpetaja kujundab tekstiredaktoris täpilehe, millel on ühesuurused 
ja võrdsete reavahedega punktid. Täpileht on vaja välja printida ja õpilastele 
paljundada. Ülesanne: kujunda punktist punkti jooni tõmmates pilt teemal 
„Räägime asjast, mitte asjadest“. Näita oma pilti ja põhjenda suuliselt.

Näide 2. Võõrsõnad/terminid SMS-i tekstis12.2.2. 

Õpetaja teeb eelnevalt kindlaks, kellel mobiiltelefoni pole ja pakub välja SMS-
i saatmise paaristööna. Õpilased lepivad omavahel kokku, kellele sõnum saa-
ta. Ülesanne: kirjuta kolme- kuni neljalauseline lühisõnum ehk SMS-tekst 
oma klassikaaslasele. Kasuta võimalikult palju võõrsõnu/termineid/liitega 
sõnu). Näide: „Hei, gurmaan! Korrigeeri end protsessioonile, siis sarabani 
vaatama ja dineele. Võin olla brutaalne, aga ole viie minuti pärast fontääni 
juures. &e'.” Saada SMS-sõnum teele. Loe saadud sõnum ette.

Võõrsõnad (või ka ainealased terminid), mida paigutada SMS-i teksti, võib 
õpetaja eelnevalt ka välja printida. Nt %-tähega sõnad koos selgitustega: 
%arlatan- pettur; %edööver- meistritöö jne. SMS-i teksti võib kirjutada ka 
võõrkeeles.

Näide 3. Peidetud tekst12.2.3. 

Paaristöö. Õpilased istuvad arvuti taga ja avavad tekstiredaktori. Ülesanne: 
kirjutage kümne minuti jooksul lugu teemal ”Üllatus”, seostades omaenda 
teksti raamatute pealkirjade nimesid. (NB! Ärge tähistage teoseid jutumär-
kidega ega pange teoste nimesid käändevormi). Kui töö on valmis ja salvesta-
tud, vahetavad õpilased arvutite taga kohad. Uued õpilased loevad eelnevate 
õpilaste koostatud ühistööd ja märgivad ära kas „rasvaselt”, allajoonitult nn 
peidetud raamatute pealkirjad. Seejärel kopeerivad nad samasse dokumenti 
raamatute pealkirjad, lisavad juurde suure algustähe, jutumärgid ja kirjani-
ku nime. Õpilased vahetavad taas arvutite taga kohad ja nüüd kontrollivad 
esialgse töö autorid, kas nende poolt kirjapandud tekstist on kõik peidetud 
teosed üles leitud ja kirjanike nimed õigesti märgitud. Õpetaja võib valiku-
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liselt lasta mõnel õpilasel töö välja printida ning teha teoste ülesleidmise ja 
kirjanike nimede märkimise kohta lühianalüüsi. Teksti võib klassikaaslaste-
le ette lugeda.

Näide: Kus on maailmas tõde ja õigus? Kas Nukitsamees või rehepapp teavad 

vastust? Ei tea, sest nemad ei röövinud Anna Karenina (loe kare nina). Tõe ja 

õiguse otsimise pärast veetsime 20 000 ljööd vee all. Lõpuks tulid meid päästma 

Kalevipoeg ja Mowgli. Kui pinnale jõudsime, tundsime korraga nii talve käepi-

gistust kui kevade lõhna. Rannas tervitasid meid Bullerby lapsed. Rohus hiilis 

libahunt, kelle suus oli Anna Karenina taskurätik. Olime tõe leidnud. Õigus jäi 

metsatöllile.

Näide 4. Emotsiooni väljendamine kahe käe !esti abil12.2.4. 

I etapp: õpetaja annab fotoaparaadi ühele õpilasele, kelle ülesandeks on 
jäädvustada kaasõpilaste !estid pildiseeriana. Ülesanne: mõtle, kuidas on 
võimalik väljendada mõnd emotsiooni (nt ehmatust, imestust, paanikat) 
„kahe käe !esti” abil. Näita klassi ees „kahe käe !esti” senikaua, kuni foto 
on tehtud.

II etapp: õpilane, kes pildistas, koostab pärast tunde slaidishow.

III etapp: järgmisel tunnil vaatavad õpilased !estide pildiseeriat videokahuri 
vahendusel ja nuputavad üheskoos igale slaidile vaimukaid pealkirju. Õpe-
taja valib õpilaste hulgast nn sekretäri. Tema ülesandeks on üles märkida 
kaasõpilaste poolt öeldud !estipiltide kõik pealkirjad.

“1+1” A. KesvateraJoonis 12.1. 
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Näide 5. Kujutletav lift12.2.5. 

Rühmatöö. Kolm õpilast räägivad nn liftis MINUTI jooksul üksteisele lugu-
sid teemal „Minu eksimused”. Ainult üks grupi liige võib jälgida mobiiltele-
foni kella. Arvesse ei lähe lugu, mis jäi lõpetamata, katkes poolelt sõnalt või 
mida korrati. Kohtunike ülesanne on jälgida mobiiltelefoni abiga aega, tähe-
le panna lugude hulka, korduvaid lugusid. Tulemused märgitakse graa#kus-
se. Võitjatel on võimalus kontrollida kohtunikke samade reeglite alustel.

Näide 6. Raamjutustus ja lausekett12.2.6. 

Paaristöö. Õpilased avavad tekstiredaktori ja täidavad ülesannet arvuti juu-
rest arvuti juurde liikudes. Ülesanne: õpetaja ütleb loo alguslause - õpilased 
trükivad selle loodud dokumenti ja jätkavad uut lauset eelneva lause lõpu-
sõnaga. Seejärel liiguvad paarid uue arvuti juurde ja jätkavad lugu eelneva 
lause lõpusõnaga. Kui õpetaja ütleb stopp!, on õpilaste ülesanne lõpetada 
oma lause õpetaja poolt alustatud sõnaga. Nii kujuneb välja raamjutustus. 
Kirjapandud lood võib välja printida, klassikaaslastele ette lugeda, analüü-
sida, kas lugu vastab teemale, millised on teemast kõrvalekalded, milline on 
sõnavara. Näiteks: Miks, algav päev, on argipäev su nimeks? Nimeks lihtsalt 
panin selle sulle. Sulle, üksluisele tööpäevale. Tööpäevale, mis lõpeb alles 
kell viis. Viis, jah viis on neid rutiinseid päevi. Päevi, mil nõutakse aina tööd, 
tööd ja tööd, enda jaoks leian aega liiga vähe. Vähe on lõõgastavaid puhke-
päevi – ei tea küll, miks. Järeldus: ülesannet võib esialgu teha ka suuliselt. 
On oht, et õpilased kipuvad lauseid kokku sobitades teemast mööda kaldu-
ma. Enne raskema teema andmist võib teha proovitöö lihtsamal teemal, nt 
„Täna olen eriliselt lahe”.

Näide 7. Varjatud probleem12.2.7. 

Õpetaja annab õpilastele oma e-postiaadressi. Ülesanne: kirjuta õpetajale 
viieteistkümne minuti jooksul e-kiri teemal „Mida on minu jaoks vähe?“ 
Saada kiri teele. Vahetunnil prindib õpetaja õpilaste saadetud e-kirjad välja. 
Järgmine tund annab õpetaja prinditud e-kirjad autoritele tagasi. On väga 
hea, kui õpilased saavad oma töid analüüsida järgmisel õppepäeval, nö laa-
gerdunult. Ülesanne: analüüsi oma töö vormi, tee parandusi, viimistle sõna-
vara, paranda stiilikonarusi. Anna täiendatud töö õpetajale ülevaatamiseks. 
Järeldus: tööde vormi ei maksa alahinnata, oluline on sisu ja vormi ühtsus.
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Elamusülesanded12.3. 

Elamusülesannete lahendamine võimaldab õpilasel enda üle mõtiskleda ja 
enda sisse vaadata. Kunstitööd luues saab õppur tähelepanu pöörata oma 
varjatud külgedele, hetkemeeleoludele, elukogemustele, tähelepanekutele. 
Ahhaa-elamus või heureka-tunne või lihtsamalt öeldes rõõm iseendast on 
alati positiivne tunne. Seda tasub teistelegi reklaamida. Kaasõpilastele oma 
mina-pilti avades, tutvustades on õpilasel võimalik jagada endast olulist in-
formatsiooni. Sageli räägib valmistatud ese või presentatsioon inimese sise-
maailmast rohkemgi kui suuline kõne. Valminud töid vaadates ja põhjendusi 
kuulates on võimalik üksteist paremini tundma õppida. Teades kaasõpilase 
mõtete ja tunnete kohta rohkem, on palju kergem teda mõista ja temaga 
suhelda. Järgnevad elamusülesanded on koostatud MINA-tunnetuse põhi-
mõttel.

Näide 1. Minu emotsioonid12.3.1. 

Ülesannete teostamiseks kulub kolm õppetundi.

I etapp - arutlemisküsimused: Kui vajalik on emotsioonide mõistmine ja 
edasiandmine suhtlemises? Kuidas saame aru inimeste tundeid peegelda-
vatest meeleoludest? Kuidas on võimalik enda tunnetest (sellest, kas oleme 
rõõmsad, kurvad, pahased või vihased) paremini teada anda? Mis on emot-
sionaalne intelligentsus? Infot näo proportsioonidest ja nende muutustest 
seoses emotsiooniga võib leida internetiaadressil1

II etapp – õpetaja jagab õpilastele näidismaterjale erinevate emotsioonide 
kujutamisest ja näo proportsioonidest. Arutlemisküsimused: Millised on te-
gelaste emotsioonid hellenistlikku perioodi kuuluval skulptuuril „Laokoon”, 
Michelangelo skulptuuril „Mooses“, E. Munchi maalil „Karje“ jne? Millised 
on naise näojooned Leonardo da Vinci sfumato-tehnikas maalil „Mona Lisa“, 
P. Picasso maalil „Nuttev naine” jne?

III etapp - õpetaja jagab õpilastele märksõnad, nt viha, põlglikkus, palumine, 
kaasaelamine, ükskõiksus. Õpilased kujutavad klassi ees etteantud märk-
sõna järgi mingit emotsiooni ja klassikaaslased mõistatavad, millist tunnet 
nad väljendavad.

1 http://media.academyart.edu/freeclass/index.html
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IV etapp - õpilased teevad autoportree teemal „Minu emotsioon”. Autoport-
ree juurde joonistavad nad sümbolpiltidena põhjusi, miks nad end sellisena 
kujutavad. Tehnika on vaba. Tunnis joonistades võib kasutada näiteks õli-
pastelle. Soovi korral võib õpilane ka arvutiga joonistada, valides näiteks 
programmid Paint või Gimp jms.1

Näiteid töödest teemal “Minu emotsioonid”Joonis 12.2. 

Näide 2. Autoportree 20. saj kunstistiilis12.3.2. 

I etapp - õpetaja tutvustab 20. saj kunstistiile erinevate kunstnike autoport-
reede (nt H. Matisse`i, Munchi, M. Chagalli, S. Dali) kaudu, jutustab port-
reede saamislugusid. Üheskoos analüüsitakse erinevate kunstistiilide tehni-
kat. Näiteid võib leida internetiaadressil Google.com märksõnaga „modern 
portraits“.

II etapp – õpilased teevad autoportree 20. saj. kunstistiilis. Tehnika on vaba. 
Kui õpilane valib fototöötluse, tuleb tal lasta end pildistada, teha digifoto, 
kasutada fototöötlusprogramme Picasa, PhotoFiltre, Gimp või Adobe Photos-
hop. Iga õpilane lisab autoportree juurde valitud kunstistiili lühikirjelduse ja 
põhjenduse, miks ta just selle stiili valis. Töö on vaja välja printida.

1 http://artpad.art.com/artpad/painter/
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Autoportreid (autorid K. Soonberg ja H. Mets)Joonis 12.3. 

Üksinda (V. Sokk)Joonis 12.4. 

Kuidas portree valmib arvutijoonistusena, võib vaadata siit1,2,3,4.

1 http://www.millionmasterpiece.com/pro#le-640802
2 http://www.millionmasterpiece.com/
3 http://best.drawball.com/1196438665
4 http://best.drawball.com/1195022935
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Klassikalist portreejoonistamist saab harjutada ka interneti1. Võib kasutada 
ka digiportreed, mille allalaadimisel programmi saab end paremini joonis-
tada.

Näide 3. Minu koolitee12.3.3. 

I etapp – aruteluküsimused õpilastele: Mis oli täna kooli tulles teisiti kui 
eile? Kuivõrd tähtis on elus tähelepanuvõime? (õpetaja võib küsida mõnelt 
õpilaselt endale korraks tema kella või mobiiltelefoni ja esitada tähelepa-
nuvõime kontrolliks küsimusi: mis #rma tootega on tegemist, mis värvi on 
kella numbrilaud jne)

II etapp – kodutööülesanne: leia uusi, originaalseid võimalusi teema „Minu 
koolitee” kajastamiseks. Info võib olla tõene või fantaseeritud, ka tegelas-
kujude puhul on vaba valik. Võid teha lauamängu, video, esitluse2,3, helifaili, 
kasutada kollaa!tehnikat, fototöötlust jne. Näita oma tööde ideekavandeid 
õpetajale, küsi vajadusel nõu.

III etapp – tööde presenteerimine, põhjendamine, analüüsimine.

  

Teema “Minu koolitee” kunstilised lahendused (O. Raamat, H. Saue)Joonis 12.5. 

1 http://www.starbuckssalon.com/salon
2 http://www.slideshare.net/secret/jIc5s9K84oJLs6
3 http://www.slideshare.net/secret/MV6e0mMb6uWpwx
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Näide 4. Minu suvi ja meie suvi12.3.4. 

Rühmatöö (grupis 3-4 liiget).

I etapp – ajurünnak teemadel „Milline oli minu suvi?”, „Milliste sümbolite 
abil ma oma suvemälestusi väljendan?”

II etapp – ajurünnakust sündinud ideede põhjal asfaldijoonistuse kavandi 
koostamine teemal „Meie suvi”. Õpilased võivad teha plakati, esitluse1,2, kol-
laa!i vms. Kollaa!i võib teha ka fototöötluses.

Plakat “Minu suvi” (E. Ruus)Joonis 12.6. 

III etapp – värviliste kriitidega asfaldijoonistuse tegemine kooliõuele.

IV etapp - õpetaja pildistab valminud tööd ja töö autoreid.Joonis 12.7. 

1 http://www.slideshare.net/secret/73s2XFzBDqCqYh
2 http://www.slideshare.net/secret/xOJiWsyrGhriN9
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Näide 5. Mis meid huvitab?12.3.5. 

Projektitöö. Õpilased jagunevad 4-5 liikmelisteks rühmadeks. Toimub 10 
minutiline ajurünnak teemal „Mis meid huvitab?“ Õpilased kirjutavad pa-
berile kõikide rühmaliikmete mõtted. Seejärel valivad nad välja enamikke 
huvitava teema, koostavad küsimused, mida nad veel soovivad valitud tee-
ma kohta teada saada. Huvipakkuvad probleemid jagatakse rühmaliikmete 
vahel koduseks ettevalmistuseks. Järgmisel tunnil teevad rühmakaaslased 
plakati, mis vastab püstitatud küsimustele ja tutvustab nende valitud tee-
mat ka teistele. Järgneb arupidamine, kuidas iga õpilane saab antud tee-
mal valmistada kunstitöö ja millist tehnikat üks või teine soovib kasutada 
(kunstitööks võib olla video, anima#lm, arvutijoonistus, fotolavastus). Iga 
õpilane teeb kunstitöö kavandi. Projekti lõpus toimub valminud kunstitöö-
de näitus ja analüüs.

Kunstiprojekt “Mis meid huvitab” (A. Kosso ja F. Koppel)Joonis 12.8. 

Improvisatsiooniülesanded12.4. 

Improviseerimine aitab õpilasel end proovile panna, eksperimenteerida, 
spontaanselt tegutseda, arendada kujutlusvõimet, tunnetusoskust, kiiret 
mõtlemist, mõtteseoste leidmist, katsetada ühisloome-võimet. Kuna eten-
dused või ühistööd sünnivad kohapeal, on vaja leppida asjaoluga, et tege-
mist on etüüdide – katsetustega, millel ei saagi alati olla kunstilist väärtust. 
Improvisatsiooni puhul pole ebaõnnestumine ebaõnnestumine, pigem uus 
samm edasi või loominguliste riskide võtmise harjutus. Improvisatsiooni-
ülesanded on praktilised ülesanded, mis eeldavad õpilastelt loomingulise 
koostöö ja üksteisega suhtlemise valmidust.
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Näide 1. Hääletu (multi)#lm12.4.1. 

Rühmatöö. Leidke internetileheküljelt1,2,3 või mujalt kogu grupile meelepä-
rane multi-, nuku- või mängu#lmi katkend. Keerake arvutis hääl maha ja 
vaadake (multi)#lmi katkend üks kord läbi. Arutage, mida võisid tegelased 
omavahel rääkida. Jaotage omavahel rollid. Leppige kokku, kas on vajadust 
oma häält moonutada, et aimata järgi (multi)#lmi tegelase häält või mit-
te. Kandke klassikaaslastele improviseeritud lugu ette. Võrdluseks vaadake 
üheskoos läbi ka originaaltekstiga (multi)#lmi katkend.

Näide 2. Suur plaan12.4.2. 

Õppevahendid: videokahur, videokaamera, arvuti, ekraan. Õpilased istuvad 
seinte ääres, esinemispaik on ruumi keskel. Õpetaja annab ühele õpilasele 
ülesande olla kaameramees, kes #lmib rääkijat. Kaasõpilased näevad kor-
raga nii kõnelejat ennast kui tema nägu suures plaanis. Ülesanne: mõtle 
teemale „Probleem nr 1”. Kui kaameramees pöördub sinu poole, tõuse oma 
kohalt ja mine ruumi keskele. Räägi oma lugu. Esinejad vahetuvad vastavalt 
kaameramehe valikule.

Näide 4. Retsept kokaraamatust12.4.3. 

Õpilased, kes on jagunenud 3-liikmelistesse rühmadesse, valivad interneti-
leheküljelt4 endale huvipakkuva toiduretsepti ja prindivad selle välja. Järg-
neb lühike ajurünnak teemal „Kuidas on võimalik retseptiteksti lavastada?” 
Järgneb rollide jagamine ja klassikaaslastele improviseeritud loo ettekand-
mine.

Näide 5. Stopp-kaader12.4.4. 

Rühmatöö. Leidke internetileheküljelt5 Leonardo da Vinci joonistus „Vitru-
viuse inimene“, printige repro välja. Improviseeritud etenduse reeglid:

1 http://www.youtube.com/watch?v=hvYrCaoRE4A&feature=related
2 http://www.youtube.com/watch?v=7xn87kcbP4U
3 http://www.youtube.com/watch?v=1cA9yJBslOU
4 http://www.kokaraamat.ee/
5 http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/l/leonardo/index.html
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mängige lühidalt situatsiooni, mis EELNEB pildil peatatud ajahetke-
le,

kui jõuate mänguga etappi, mida kajastab pilt, olge mõni hetk stopp-
kaadris (samas asendis, nagu reprolt on näha),

jätkake näitlemist, mängige sündmust, mis JÄRGNEB pildil peata-
tud ajahetkele. 

(NB! Lühinäidendis võib olla rohkem tegelasi, kui piltidel näha. Vaid stopp-
kaader eeldab ettenähtud tegelaste arvu)

Näide 6. Koomiksilugu12.4.5. 

Õpilased, kes on jagunenud 3-liikmelistesse rühmadesse, valivad endale ühe 
huvipakkuva Bidstrupi koomiksi internetileheküljelt1

Ülesanne: printige koomiks välja ja tõlkige koomiksi ingliskeelne pealkiri 
eesti keelde. Arutlege omavahel, millest võiksid tegelased omavahel rääkida. 
Jaotage rollid ja kandke klassikaaslastele improviseeritud lugu ette. Näida-
ke klassikaaslastele Bidstrupi koomiksipilti alles pärast loo esitamist.

Näide 7. Fotolavastused12.4.6. 
õpilane teeb autoportree põhjal naljapildi. Ülesanne võimaldab õp-

pida fototöötlusprogramme Picasa, PhotoFiltre, Gimp või Adobe Pho-
toshop,

õpilased käivad pildistamas oma kodulinna, otsivad huvitavaid de-
taile teemal.

  

Fotolavastused (M. Saue, I. Toomla)Joonis 12.9. 

1 http://www.geocities.com/Paris/Arc/6990/content.htm
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„Kuidas muuta oma kodulinn paremaks?“ 1 Valminud digifotod saadavad 
nad õpetajale või prindivad välja. Võimaluse korral võiksid õpilasi juhenda-
da ka professionaalsed fotograa#d. Arvutijoonistamise võitlustöid on või-
malik vaadata internetiaadressil2

Detailid kodulinnastJoonis 12.10. 

Näide 8. Performance “Unustage kevadväsimus!”12.4.7. 

See oli spontaanne etendus, millele andis algtõuke saabunud kevad ja õpi-
laste passiivsus. Kogu etendust #lmiti osalejate poolt ja tehti ka fotosid.

  

Performance “Unustage kevadväsimus!” (K. Erg, E. Rebane, K. Väli)Joonis 12.11. 

1 http://www.slideshare.net/secret/xTIvQyXPUBifvv
2 http://www.eenet.ee/konkurss/
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Kujundusülesanded12.5. 

Kujundada võib ju mida iganes. Uudse loomisel on primaarseks idee, materjal 
ja tehnoloogia on sekundaarse tähtsusega. Tänapäeval on õpilastel võimalik 
kujundamisel kasutada mitmekesiseid arvutiprogramme. IKT sobib eelkõi-
ge neile õpilastele, kes ei taha töötada traditsiooniliselt - värvide ja paberiga. 
Õppurid saavad arvutiprogramme kasutades hõlpsamini visualiseerida oma 
mõtteid, eksperimenteerida, kiiresti leida idee teostamiseks uusi versioone/
variatsioone. Nähes erinevaid võimalusi, saab õpilane teha kriitilise valiku, 
millist kavandit eelistada. Avastamisrõõm on suur. Kujundusülesannete 
puhul on väga arendavaks ja erinevaid õppeaineid omavahel siduvaks mee-
todiks animatsioon. Sündmuste väljanuputamine, põnev liikumisprotsess, 
tegelaste valik, kujundamislaad annab õppuritele uusi eneseväljenduse või-
malusi. Animatsiooni kohta võib leida abimaterjali internetilehekülgedelt 
1,2 (nt “Abraka Dabra“ Anna Mai Rajandu, montaa! Martti Tammaru Elva 
Gümnaasium)3

Näide 1. Minu initsiaal12.5.1. 

I etapp. Õpetaja räägib identi#tseerimis-märkidest (nt peremärk, initsiaal, 
päiskivi, gra#ti jne), raamatute illustreerimisest miniatuurmaalidega, kau-
nistatud suurest algustähest ja nimeloost ehk paelornamendist4 ja toob vi-
suaalseid näiteid.

M. MatsJoonis 12.12. 

1 http://e-tugi.tlu.ee/animatsioon.htm
2 http://akamai.kolhoos.ee/kinobuss/animapuu/Guide.htm
3 http://www.htk.tlu.ee/animatiiger/tagurpidi/konkursitoeoed/abraka-dabra.wmv/view
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_knot



Loovusülesanded IKT vahendusel       213

II etapp. Õpilased valivad endale meelepärase tehnika ja kujundavad enda 
initsiaali. Kasutada võib programme MS Paint, Gimp

Näide 2. Raha kujundamine12.5.2. 

Raha kujundamise ülesanne oli eriti kuum perioodil, kui Eestis kuulutati 
välja euroraha kujundamise konkurss. I etapp - õpilased saavad teada raha 
kujundamise põhimõtetest ja ajaloost wikipedia internetileheküljelt1 II 
etapp - õpilased kujundavad raha arvuti vahendusel, kasutades pilditöötlust 
Gimp, Picasa, PhotoFiltre, Adobe Photoshop või MS Paint või ArtPad2

  

Raha kujundus (E. Viigimets, V. Sokk)Joonis 12.13. 

Näide 3. T-särgi kavand12.5.3. 

I etapp – info T-särgi saamise ajaloost3

II etapp – õpilased kujundavad vastavalt oma nägemusele T-särgi. Pärast ka-
vandi valmimist saavad õpilased selle lasta ka särgile trükkida.

1 http://et.wikipedia.org/wiki/Euro
2 http://artpad.art.com/artpad/painter/
3 http://en.wikipedia.org/wiki/T-shirt
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T-särgi kavandidJoonis 12.14. 

Näide 4. Minu pill, minu lemmikmuusika CD kujundus12.5.4. 

I etapp – õpilased otsivad Internetist kunstitöid, kus kujutatakse muusi-
kainstrumente (nt Pablo Picasso maali “Mandoliin ja kitarr“ analüüsimine; 
vt ka internetilehekülge1) II etapp – erinevate maade rahvapillide muusika 
kuulamine. Õpilased arvavad, mis pilli mängitakse.

III etapp – õpilased otsivad Internetist kitarride kujundusi ja koostavad lü-
hipresentatsiooni.

IV etapp – õpilased teevad oma kitarri kujunduse.

Teine variant: õpilased tutvustavad klassikaaslastele MP3 mängijast oma 
lemmiklauljat või ansamblit ja kujundavad CD ümbrise.

Näide 5. Vana ja uus12.5.5. 

I etapp – Vana-Kreeka vaasimaalide analüüs (värvid, temaatika, punktid kui 
dialoogi märgid)

II etapp – õpilane kujundab vaasimaali kavandi, nii et sellel kajastuksid te-
male olulised asjad ja sündmused.

1 http://www.elvag.edu.ee/~saue/PABLO%20PICASSO.doc
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Vaasimaali kavand (Tuule Tani)Joonis 12.15. 

Vaasi kujundamineJoonis 12.16. 

Vanast uus. Õpilased disainivad vanadest, mittevajalikest asjadest endale 
kostüüme. Moedemonstratsiooni korraldamine. Teine variant: vanadest 
asjadest uute asjade disainimise töötuba. Filmimeeste ja fotograa#de töö-
rühm jäädvustab kõik kooli ajaloo tarbeks.

“Vanast uus” töötubaJoonis 12.17. 
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Näide 6. Oh kuusepuu!12.5.6. 

Õpilased teevad makette või kavandeid sellisest kuusepuust, mida ei pea 
maha saagima ja mida võiks jõuluks ja kauemakski tuppa jätta. Ideekavan-
did võib teostada nii paberil kui arvuti vahendusel: MS Paint või ArtPad, 
Gimp, Picasa, PhotoFiltre või Adobe Photoshop.

Kuusepuu (K. Purga)Joonis 12.18. 

Näide 7. Pop-kunst12.5.7. 

I etapp – arutelu teemal „ Pop-kunst USA-s ja Inglismaal“.1,2

II etapp – õpilased teevad oma kodulinnast või mõnest teisest Eestimaa lin-
nast foto ja prindivad koopia välja.

III etapp – õpilased maalivad foto järgi pildi, sarnaselt pop- kunstnike loo-
mingule USA-s ja Inglismaal.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Pop_art
2 http://www.artchive.com/artchive/pop_art.html



Loovusülesanded IKT vahendusel       217

Pop-kunst kodupaigast (P. Ustav)Joonis 12.19. 

Näide 8. Uued skulptuurid linnapildis12.5.8. 

I etapp – õpetaja räägib skulptuuri liikidest, vanast ja moodsast skulptuu-
rist. Järgneb arutelu teemal “Skulptuurid Tartu linnapildis”.1 

II etapp – õpilased teevad skulptuuride kavandid, teostavad oma skulptuuri 
traadi ja kipssidemega.

III etapp – õpilane pildistab skulptuuri ja paigutada oma skulptuuri foto-
töötlusprogrammi Gimp, Picasa, PhotoFiltre või Adobe Photoshop abil nö lin-
naruumi.

  

Skulptuurid Tartu linnapildis (H. Saue, A. Kangur)Joonis 12.20. 

1 http://www.elvag.edu.ee/~saue/kunst/skulptuurist_tartus.html
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Süstematiseerimisülesanded12.6. 

Tihti on õpilastel tarvis informatsiooni selekteerida ja süstematiseerida. 
Materjali loov süstematiseerimine aitab neil paremini fakte/reegleid meelde 
jätta, korrata, oma teadmisi rakendada, analüüsida ja sünteesida. Teooria 
pähetuupimisest pole pikemaajalist kasu. Pigem hõlbustab teooria meelde-
jätmist praktiline tegevus: iseseisev uurimine, õppematerjali visualiseerimi-
ne, läbikirjutamine, mängulised koostegutsemised.

Näide 1. Spikriraamat12.6.1. 

Rühmatöö. Koostage nn oma süsteemi järgi vähemalt 25-leheküljeline kuns-
titerminite spikriraamat. Joonistage paberile (5 x 6 cm) hariliku pliiatsiga 
minipildid ja kirjutage juurde termin. Kasutage paljundusmasina vähendus-
programmi ja printige spikriraamat välja (või pildistage spikreid mobiiltele-
foniga ja vaadake neid mobiiltelefoni ekraanilt). Põhjendage suuliselt „oma 
süsteemi”. Kommentaar: Õppurid on süstematiseerinud spikriraamatut nt 
TOP 25, „väga rasked, rasked ja kerged terminid”- süsteemis, kunsti liikide 
järgi jne.

Näide 2. Liikuv stend12.6.2. 

Eeltööd ülesande täitmiseks: Õpetaja (või õpilane) koostab programmi  
Puzzlemaker1 abil ristsõna, kasutades siksak- (ingl. k. criss-cross) meetodit. 
Õpetaja prindib eelnevalt välja A3 formaadis paberilehed, millele on suurelt 
trükitud ristsõna, kunstniku nimi ja kaks alateemat: looming; stiil. Õpeta-
ja prindib välja ka väikeformaadilised reprod erinevate kunstnike töödest 
(igale õpilasele vähemalt 5 tk). Õpilased kinnitavad paberid üksteise seljale 
kirjaklambritega/nööpnõeltega.

Ülesanne:

I etapp – liigu klassis /koridoris ringi ja kinnita nätsu abil väiksed reprod 
selle õige autori-kunstniku lehele, alateema „looming“ juurde.

II etapp – võta viltpliiats, liigu ringi ja kirjuta „stendidele” reprode pealkir-
jad, täida ristsõna.

1 http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
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III etapp - liigu ringi ja märgi „stendidele” kommentaare kunstnike isikupä-
rase stiili kohta.

IV etapp – vali välja üks „stend” ja kontrolli, kas midagi on vaja muuta, maha 
tõmmata, täiendada.

V etapp – liigu ringi, vali välja üks „stend”, võta see enda kätte ja ole valmis 
tegema suulist analüüsi.

Näide 3. Illustreeritud skeem12.6.3. 

Koosta arvutiprogrammi Inspiration või Kidspiration abil omanäolise kujun-
dusega suure ja väikese algustähe reeglistiku kasutamise süsteem. Lisa skee-
mile juurde tekstilisi näiteid, joonispilte, logosid, fotosid, kasuta erinevaid 
värvitoone vm.

Teine variant: koosta arvutiprogrammi Inspiration või Kidspiration abil 
lavakujundus mõne tuntud kirjandusteose põhjal (nt muinasjutud, Har-
ry Potteri lood, A. Lindgreni „Pipi Pikksukk”, O. Luts „Nukitsamees”, W. 
Shakespeare`i „Hamlet” jne)

Viited12.7. 

Tänapäeval on võimalik õppetunde mitmekesistada IKT abil. Kindlasti on 
õpetajal kunstiõpetustundide läbiviimiseks abi järgmistest linkidest:
Naise portree läbi ajastute [http://www.youtube.com/watch?v=nUDIoN-_Hxs]

Miljon kunstitööd, URL: http://www.millionmasterpiece.com/

Graa#line disain, URL: http://www.technologystudent.com/designpro/drawdex.
htm

Paljudest õppeainetest huvitavaid materjale: URL: http://www.enchantedlearning.
com/Home.html

Fotode kompositsioon, URL: http://photoinf.com/General/Gary_Stanley/An_
Eye_for_Composition.html

Kuidas joonistada pead? URL: http://media.academyart.edu/freeclass/index.html

Paberlõige, URL: http://www.petercallesen.com/index/index2.html

Palju ideid, URL: http://dearada.typepad.com/dear_ada/ceramics_love/index.html

Nielloo ja akrobaatilised etüüdid, URL: http://www.timedance.co.uk/Time-
dance%20-%20$e%20Dance%20of%20the%20Fer%20Cengail.htm
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Maalikunsti blogid, URL: http://bobotaro.wordpress.com/category/rose/

Saksakeelne kunstiõpetus, URL: http://www.sippel.de/kunst/start.htm

Käsitöö, tarbekunst, URL: http://www.diynetwork.com/diy/pa_
techniques/0,2024,DIY_14159,00.html

Tuxpaint joonistusprogrammi õpetus, URL: http://foorum.o)ine.ee/viewtopic.
php?t=168

Interaktiivsed kunstimängud, URL: http://www.alifetimeofcolor.com/main.
taf?p=4,2

Eesti Disainerite Liit, URL: http://www.edl.ee/et/

Vesivärvidega maalimise õpetus: URL: http://www.fountainstudio.com/waterco-
lor_tips.html

Videod kunstiõpetusest, URL: http://www.artisancam.org.uk/pages/artists/
chunchao/workshops.php?mnbtn=2&icn=4

Joonista ise kaart, URL: http://cards.yandex.ru/kraski.xml

Digitaalne kunst Wikipedias, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art

Kunstiõpetus- uue tehnoloogia kasutamisest klassiruumis: URL: http://arted20.
ning.com/

Pildi sisse minek, URL: http://zoomquilt2.madmindworx.com/zoomquilt2.swf

Kõne kasutamine pildi seletuseks, URL: http://voicethread.com/#home

Kunstitunniks, URL: http://www.mpsaz.org/arts/online_lessons/online_lessons.
htm

Põnevad interaktiivsed harjutused: URL: http://www.cleo.net.uk/resources/index.
php?ks=3&cur=5

Figuuride joonistamine, URL: http://roxik.com/pictaps/

3d majad, URL: http://sketchup.google.com/products.html

Interaktiivne maalimine, URL: http://artpad.art.com/artpad/painter/

Meie kunstikeskus, URL: http://www.kunstikeskus.ee/index.html

Flash mob, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_mob


