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Täna plaanis

Äpid 

VOSK ja 1:1 arvuti kasutamine 

E-õpikute arengusuunad 

Innovaatilised õpistsenaariumid 

Rühmatöö





E-õpiku probleemid

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

Lähtutud on e-raamatute mudelist



Ei kasutata ära tehnoloogia potentsiaali 

Ei võimalda interaktsiooni ja manipuleerimist tehnoloogiaga ning 
artefaktidega 

Ei toeta erinevaid ekraani suuruseid ja formaate 

Kordame praeguseid praktikaid 

Kopeerime olemasolevaid õppimise ja õpetamise mustreid, 
mudeleid, stsenaariume jne

E-õpiku probleemid



E-õpiku ümbermõtestamine

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

	   	   h#ps://www.youtube.com/watch?v=6qgrAtguJLI	  
!

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



Õppija 
loodud 

sisu

Õpetaja 
loodud 

sisu

Professionaali 
loodud sisu

E-õpik kui ‘mash-up’ 
lahendus

http://learnmix.tlu.ee/WP/



küsimusdefinitsioon
definitsioon
definitsioon
definitsioon

küsimus
küsimus
küsimus

foto
foto
foto

Flickr

video
video
video
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Youtube

tekst
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Veeb

Õpik Koolielu

definitsioon tekst

video küsimus

video

foto

Õpilane



Õpilase loodud 
artefaktide kogum

probleemi 
püstitus

mõiste-
kaart

mäng

ettekanne

peatükk

Õpilase loodud 
artefaktide kogum

tabel

tekst

tekst

video

joonis

foto

foto

joonis



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

E-õpik ja  
toiduvalmistamine



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



„Digipööre koolis ei seisne 
uute arvutite või 
nutiseadmete ostmises 
koolile 
  
Digipöörde on kool teinud 
siis, kui kasutatakse 
kaasaegseid seadmeid  
uuel moel õpetamiseks“.  
Mart Laanpere





1. Muutunud õpikäsitus 

2. Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid  

3. Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus  

4. Digipööre elukestvas õppes 

5.  Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv

Strateegilised eesmärgid ja meetmed:



õppijakesksus

kriitiline ja loov mõtlemine

analüüsioskus

ettevõtlikkus

meeskonnatöö

kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus

ennastjuhtiv õppija

Märksõnad elukestva õppe strateegias



Liigume suunas, kus ... 

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

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

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

… õppijad rakendavad erinevaid tehnoloogilisi lahendusi 
eesmärkide saavutamiseks



Ümberpööratud klassiruum 

Projektipõhine õpe 

Ülesandepõhine õpe 

Mängupõhine õpe 

Uurimuslik õpe

Näidis-stsenaariumid:



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

K
od

us
K

la
ss

iru
um

is

Ümberpööratud klassiruum



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

Ülesandepõhine õpe



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

Projektipõhine õpe



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

Mängupõhine õpe



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

Uurimuslik õpe



Stsenaariumi koostamine

aeg

Õpetaja

Õpilane

Ümberpööratud 
klassiruum 

Projektipõhine õpe 

Ülesandepõhine õpe 

Mängupõhine õpe 

Uurimuslik õpe

võte/
tehnika 

!
tegevus 

!
tulem 

!
tööriistad 

!
materjal 



Rühmatöö

Rühmatööna tuleb luua/täiendada õpikeskkond ning tutvustada 
seda viimases seminaris 

Rühmatöö mahuks on arvestatud 20 tundi iga rühma liikme 
kohta 

3-4 liikmelised rühmad 

Konkreetsed nõuded puuduvad, tähtis on loovus ja 
hetkevajadus ning huvi reaalses elus



Rühmatöö

Rühmatöö tegemisel jäädvusta protsess ja selle organiseerimine: 

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

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

Kas ja kuidas toimub rollide jaotus?

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

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

