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Milleks meile koostöine õppimine?
Katrin Uutsalu, Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna haridusnõunik

Esitan artiklis valimi teadlaste arvamusi 21. sajandi inimarenguliste väärtuste ja 
nendega seotud väljakutsete kohta kaasaegsele koolile. Toon välja võrdluse teadlaste 
arvamuste ning põhikooli riikliku õppekava üldosa sihiseadete vahel ja vaatlen 
lähemalt koostööga seotud aspekte ning esitan variandid haridusparadigma 
muutusteks, mis vastavad käesoleva sajandi esimese poole väljakutsetele. 

Paljud kasvatusteadlased ja juhtimisteoreetikud (Senge, 2000; Wheatley, 2002; 
Drucker, 2003; Hirsijärvi, 2005; Fullan, 2006 jt) tõdevad, et tänapäeva ühiskonnad 
erinevad majanduslikult, poliitiliselt ja sotsiaalselt märkimisväärselt eelnenud 
aastakümnete ühiskondadest. Teadmiste ja tehnika areng ning globaliseerumine on 
viinud inimkonna täiesti uude situatsiooni, milles inimesele esitatakse uued ootused. 
See seab tulevikku suunatud haridusasutuste tegevusele uued väljakutsed. On 
arusaadav, et koolitus saab olla tõhus ja arukas tegevus siis, kui koolitajatel on 
ettekujutus tulevikust, kuhu uus sugupõlv juhatada (Hirsijärvi, 2005: 208). Seetõttu on 
oluline, et haridussüsteemis töötavad inimesed teadvustavad teadlaste aktsepteeritud 
21. sajandi inimarengulisi väärtusi kui ettekujutust tulevikuvajadustest ning leiavad 
nende teostamise võimalusi. Tuleb jõuda arusaamisele, et muutused on vältimatud ja 
küsimus on pigem, „kuidas leida õigeid (võimalikest sobilikemaid - K.U.) muutusi ja 
neid … tõhusamalt ära kasutada“ (Drucker, 2003: 85). Maie Kitsing (Haridus 7/8, 
2008: 21-24) tuletab meelde, et põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava rõhutab 
vajadust luua koolis tingimused õpilase kujunemiseks ettevõtlikuks, probleeme 
lahendada oskavaks, kõrge enesedistsipliiniga koostööaltiks ja iseseisvaks inimeseks.

Elukeskkond tulevikus ja vajalikud oskused

„See aastatuhat annab meile teaduse ja tehnoloogia, milleni ei küüni meie julgeimadki 
fantaasialennud ning suurema väärtushinnangute muutumise kui viimase viiekümne 
aasta jooksul“ (Dixon, 2003: 13). 

Tuomo Kuosa (2008) Soome Tuleviku Uuringute Keskusest on suurimate muutuste 
suundadena välja toonud globaliseeruva turu, tehnoloogia ja internetivõrgustiku 
arengu, vajaduse paindlikkuse järele dünaamilises ühiskonnas, sotsiaalsete võrgustike 
kasvava rolli, kompetentside omamise eri võrgustikes töötamiseks, informatsiooni 
rolli muutumise ja individuaalsete kompetentside mitmekesisuse. 
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Dixon (2003: 14-15) kirjeldab muutuseid uuel aastatuhandel kuue tahuna, millest 
mitmed on lausa vastandlikud. Ühelt poolt on maailm 21. sajandil kiire, linnastunud ja 
universaalne, teiselt poolt radikaalne, eetiliste põhiväärtustega ja hõimustunud, väidab 
Dixon (samas). Teadlased hoiatavad, et meie praegused õpilased seisavad peagi 
silmitsi mitme globaalse probleemiga, millele lahenduste leidmine nõuab 
kompleksset, koostöist ja loovat lähenemist erinevatelt rahvastelt ning elualade 
esindajatelt. 

Tunneme juba täna, et teadmiste ja info hulk suureneb pidevalt ning selle 
kättesaadavus lihtsustub järjest enam. Need on vaid mõned näited tõsistest 
muutustest, mis mõjutavad inimarengulisi väärtusi ja nende kujunemise toetamist 
haridussüsteemis. Iga inimese jaoks on kahtlemata oluline, et tal kujunevad välja 
sellised teadmised ja oskused, millega ta saaks ennast edaspidi teostada tööalaselt ja 
isiklikus elus. 

Tööde ja ametialade nimistu on viimase 50 aasta jooksul vahetunud ning 
tootmismajandus areneb teadmistepõhise majanduse suunas (Schrum, L. & Levin, B. 
B., 2009: 8). Arvestades tehnoloogia arengut ja globaliseerumisega seonduvate 
muutuste kiirust, toimuvad muutused tööjõuvajaduste osas tulevase 10-20-30 aasta 
jooksul. „See seab hoopis uued väljakutsed haridusele, mis on seotud baasteadmiste ja 
-oskuste omandamise ning informatsiooni leidmise, analüüsimise, vahetamise ja 
loomisega, samuti uute teadmiste loomisel tehtava koostööga inimeste vahel. Loovus, 
valikute tegemise oskus, riskide võtmise julgus koos vastutuse võtmisega osutuvad 
tähtsateks väärtusteks. Inimestel peab olema valmisolek juurde- ja ümberõppeks ning 
teadmiste paindlikuks kasutamiseks“ (Schrum, L. & Levin, B. B., 2009: 8).  

Cuban (2003: 5) aga kritiseerib koolide liigset joondumist ärihuvidele ja sõltuvust 
poliitikutest ning ei ole nõus üldises koolipraktikas töö aluseks võetud arvamusega, et 
paremate ainetulemuste saavutamisel on lapsele garanteeritud ka parem töökoht ning 
ärimaailmale paremad tulevased töötajad. Cuban (2003: 5) ütleb, et töömaailma 
vajadustega on vaja arvestada ja senisest palju enam, kuid seda tuleb teha lähtuvalt 
igast konkreetsest õppijast ning 21. sajandil tekkivatel töökohtadel inimestele 
vajaminevatest oskustest. Tema arvates tuleb kogu õppekorraldus orienteerida just 
neile kahele aspektile. 

Patrick Dixon (2003: 19) väidab, et majanduskasv kui väärtus seatakse hoopis 
küsimärgi alla ning milleeniumi-järgse inimese mõistmise võti on jätkusuutlikkuses. 
„21. sajandi õppijad peavad olema loovad ja innovaatilised, et ellu jääda ja areneda, et 
saada ja hoida oma tööd, aga ka olla edukad oma isiklikus elus“ väidavad L. Schrum ja 
B.B. Levin. 

Ahto Oja ütleb Eesti inimarengu aruandes (2001: 31), et kuna keskkond on piiratud 
ressursside, talumis- ja taastumisvõimega, sõltub jätkusuutlikkus inimese haridusest, 
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infost, mõtlemis-, seostamis-, analüüsimis- ja sünteesimisvõimest. Schrum ja Levin 
(2009: 8) rõhutavad probleemide lahendusoskust, mis on seejuures palju laiem oskus, 
kui õige vastuse leidmine. Schrum ja Levin ütlevad, et kriitiline mõtlemine ei ole 
üksnes oma arvamuse omamine ja koostöö ei kätke endas vaid ülesande ärajagamist 
eri isikute vahel väikesteks osadeks. 

P. Drucker (2003) viitab, et inimeste jätkusuutlikkuse tagab koostööühiskond, mis 
põhineb osalusel ja üksteise täiendamisel. Seeläbi on 21. sajandil elavatel inimestel 
vajadus omada senisest palju enam võimeid suhelda, tegutseda ja luua muutusi 
isiklikus, sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises valdkonnas nii lokaalselt, rahvuslikul 
kui globaalsel tasandil. Üle maailma on toimimas on palju suhtlusvõrgustikke, need on 
nii tööalased kui erasuhtluseks kasutatavad. Fullan (2006) pakub 21. sajandi 
võtmesõnadeks muuhulgas sidusust, seotust, sünergiat, jõudude koondamist ja 
võimet pidevalt koos areneda. Fullan (2006: 10, 210) ja Senge (2009) pakuvad 
lahendusi õppivates kogukondades ja professionaalsetes õpikogukondades, millele 
saab tulevikukooli üles ehitada. Drucker (2003) näeb kooli kui kogukonna keskust, 
sotsialiseerumise keskkonda, väärtuskasvatuse hoidjat ning teadmiste korrastajat. 

Inimestevahelise koostöö suurenemise vajadusele viitavad teadlased (Fullan, 2006; 
Schrum, L. & Levin, B. B., 2009; Senge, 2009) ka seetõttu, et teadmised ei ole enam 
vaid üksikute inimeste peas. Peame arvestama, et teadmiste osas sõltume alati 
raamatutest, õppematerjalidest, videotest, interneti-ressurssidest, teistest inimestest, 
keda õpetada ja kellelt õppida. 

Inimeste teadmised kogunevad 21. sajandil paljudest pisikestest tükkidest erinevatelt 
inimestelt, kogemustest ja situatsioonidest. Wheatley (2002: 101) ütleb, et peame 
õppima, kuidas üksteise tööd toetada ning mõistma, et organisatsioonile vajalikud 
teadmised paiknevad organisatsioonis eri kohtades laiali. „Meie roll on toita teisi 
tõepärase, mõtestatud informatsiooniga” Wheatley (2002: 101). „Sotsiaalsed õpingud 
on efektiivsed, kui nad on integreeritud, kasutades eri inimeste teadmisi ning 
tehnoloogilisi lahendusi“ (Schrum, L. & Levin, B. B., 2009: 15). 

Gelb (2007: 117) pöörab tähelepanu asjaolule, et hariduse korraldamisel tuleb 
arvestada, et tehnoloogiline ja teaduslik areng muudab suure osa koolist saadud infost 
mõne aasta pärast ebatäpseks või suisa valeks. Seetõttu omavad järjest suuremat 
tähtsust õpimotivatsiooni säilitamine, õpioskuste kujundamine, ümbritseva 
seostamine iseenda elu ja kogemustega, infotulvast vajamineva info leidmine, 
analüüsimine ja hindamine.

Suhted ja koostööoskused 21. sajandi väärtustena

Käesolev sajand seab uued vajadused koolimeeskonnale (juhtkonnale, õpetajatele, 
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Dixon (2003: 14-15) kirjeldab muutuseid uuel aastatuhandel kuue tahuna, millest 
mitmed on lausa vastandlikud. Ühelt poolt on maailm 21. sajandil kiire, linnastunud ja 
universaalne, teiselt poolt radikaalne, eetiliste põhiväärtustega ja hõimustunud, väidab 
Dixon (samas). Teadlased hoiatavad, et meie praegused õpilased seisavad peagi 
silmitsi mitme globaalse probleemiga, millele lahenduste leidmine nõuab 
kompleksset, koostöist ja loovat lähenemist erinevatelt rahvastelt ning elualade 
esindajatelt. 

Tunneme juba täna, et teadmiste ja info hulk suureneb pidevalt ning selle 
kättesaadavus lihtsustub järjest enam. Need on vaid mõned näited tõsistest 
muutustest, mis mõjutavad inimarengulisi väärtusi ja nende kujunemise toetamist 
haridussüsteemis. Iga inimese jaoks on kahtlemata oluline, et tal kujunevad välja 
sellised teadmised ja oskused, millega ta saaks ennast edaspidi teostada tööalaselt ja 
isiklikus elus. 

Tööde ja ametialade nimistu on viimase 50 aasta jooksul vahetunud ning 
tootmismajandus areneb teadmistepõhise majanduse suunas (Schrum, L. & Levin, B. 
B., 2009: 8). Arvestades tehnoloogia arengut ja globaliseerumisega seonduvate 
muutuste kiirust, toimuvad muutused tööjõuvajaduste osas tulevase 10-20-30 aasta 
jooksul. „See seab hoopis uued väljakutsed haridusele, mis on seotud baasteadmiste ja 
-oskuste omandamise ning informatsiooni leidmise, analüüsimise, vahetamise ja 
loomisega, samuti uute teadmiste loomisel tehtava koostööga inimeste vahel. Loovus, 
valikute tegemise oskus, riskide võtmise julgus koos vastutuse võtmisega osutuvad 
tähtsateks väärtusteks. Inimestel peab olema valmisolek juurde- ja ümberõppeks ning 
teadmiste paindlikuks kasutamiseks“ (Schrum, L. & Levin, B. B., 2009: 8).  

Cuban (2003: 5) aga kritiseerib koolide liigset joondumist ärihuvidele ja sõltuvust 
poliitikutest ning ei ole nõus üldises koolipraktikas töö aluseks võetud arvamusega, et 
paremate ainetulemuste saavutamisel on lapsele garanteeritud ka parem töökoht ning 
ärimaailmale paremad tulevased töötajad. Cuban (2003: 5) ütleb, et töömaailma 
vajadustega on vaja arvestada ja senisest palju enam, kuid seda tuleb teha lähtuvalt 
igast konkreetsest õppijast ning 21. sajandil tekkivatel töökohtadel inimestele 
vajaminevatest oskustest. Tema arvates tuleb kogu õppekorraldus orienteerida just 
neile kahele aspektile. 

Patrick Dixon (2003: 19) väidab, et majanduskasv kui väärtus seatakse hoopis 
küsimärgi alla ning milleeniumi-järgse inimese mõistmise võti on jätkusuutlikkuses. 
„21. sajandi õppijad peavad olema loovad ja innovaatilised, et ellu jääda ja areneda, et 
saada ja hoida oma tööd, aga ka olla edukad oma isiklikus elus“ väidavad L. Schrum ja 
B.B. Levin. 

Ahto Oja ütleb Eesti inimarengu aruandes (2001: 31), et kuna keskkond on piiratud 
ressursside, talumis- ja taastumisvõimega, sõltub jätkusuutlikkus inimese haridusest, 
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infost, mõtlemis-, seostamis-, analüüsimis- ja sünteesimisvõimest. Schrum ja Levin 
(2009: 8) rõhutavad probleemide lahendusoskust, mis on seejuures palju laiem oskus, 
kui õige vastuse leidmine. Schrum ja Levin ütlevad, et kriitiline mõtlemine ei ole 
üksnes oma arvamuse omamine ja koostöö ei kätke endas vaid ülesande ärajagamist 
eri isikute vahel väikesteks osadeks. 

P. Drucker (2003) viitab, et inimeste jätkusuutlikkuse tagab koostööühiskond, mis 
põhineb osalusel ja üksteise täiendamisel. Seeläbi on 21. sajandil elavatel inimestel 
vajadus omada senisest palju enam võimeid suhelda, tegutseda ja luua muutusi 
isiklikus, sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises valdkonnas nii lokaalselt, rahvuslikul 
kui globaalsel tasandil. Üle maailma on toimimas on palju suhtlusvõrgustikke, need on 
nii tööalased kui erasuhtluseks kasutatavad. Fullan (2006) pakub 21. sajandi 
võtmesõnadeks muuhulgas sidusust, seotust, sünergiat, jõudude koondamist ja 
võimet pidevalt koos areneda. Fullan (2006: 10, 210) ja Senge (2009) pakuvad 
lahendusi õppivates kogukondades ja professionaalsetes õpikogukondades, millele 
saab tulevikukooli üles ehitada. Drucker (2003) näeb kooli kui kogukonna keskust, 
sotsialiseerumise keskkonda, väärtuskasvatuse hoidjat ning teadmiste korrastajat. 

Inimestevahelise koostöö suurenemise vajadusele viitavad teadlased (Fullan, 2006; 
Schrum, L. & Levin, B. B., 2009; Senge, 2009) ka seetõttu, et teadmised ei ole enam 
vaid üksikute inimeste peas. Peame arvestama, et teadmiste osas sõltume alati 
raamatutest, õppematerjalidest, videotest, interneti-ressurssidest, teistest inimestest, 
keda õpetada ja kellelt õppida. 

Inimeste teadmised kogunevad 21. sajandil paljudest pisikestest tükkidest erinevatelt 
inimestelt, kogemustest ja situatsioonidest. Wheatley (2002: 101) ütleb, et peame 
õppima, kuidas üksteise tööd toetada ning mõistma, et organisatsioonile vajalikud 
teadmised paiknevad organisatsioonis eri kohtades laiali. „Meie roll on toita teisi 
tõepärase, mõtestatud informatsiooniga” Wheatley (2002: 101). „Sotsiaalsed õpingud 
on efektiivsed, kui nad on integreeritud, kasutades eri inimeste teadmisi ning 
tehnoloogilisi lahendusi“ (Schrum, L. & Levin, B. B., 2009: 15). 

Gelb (2007: 117) pöörab tähelepanu asjaolule, et hariduse korraldamisel tuleb 
arvestada, et tehnoloogiline ja teaduslik areng muudab suure osa koolist saadud infost 
mõne aasta pärast ebatäpseks või suisa valeks. Seetõttu omavad järjest suuremat 
tähtsust õpimotivatsiooni säilitamine, õpioskuste kujundamine, ümbritseva 
seostamine iseenda elu ja kogemustega, infotulvast vajamineva info leidmine, 
analüüsimine ja hindamine.

Suhted ja koostööoskused 21. sajandi väärtustena

Käesolev sajand seab uued vajadused koolimeeskonnale (juhtkonnale, õpetajatele, 
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teistele töötajatele), kes peavad looma tingimused uuteks suhtlusmudeliteks, aru 
saades iga organisatsiooni liikme (nii töötajate kui õpilaste) isiklikest eesmärkidest 
ning integreerides tehnoloogia kooli kõikidesse osadesse. Alustuseks on oluline 
nendele küsimustele tähelepanu pöörata ning jälgida laiemat pilti (Schrum & Levin, 
2009: 23).  

Oluline on sidusgruppide kaasamine protsessi igasse ossa, et nad reaalselt töötaksid ja 
oleksid kaitstud (Schrum & Levin, 2009: 24). „Enam ei ole oluline, mis ametikohal on 
keegi, kes mingi probleemi lahendada võtab, vaid see, kui suurt energiat, oskusi ja 
tarkust tal selleks kasutada on” (samas). Üks lahendusi on siinkohal õppeprotsessi 
mõistmine oma õpilastega koos õppimisena. Töö koolis ei ole teadmiste ja oskuste 
edasiandmine teadjamalt vähemteadjamale, vaid ühine areng, kus protsessi käigus 
arenevad edasi nii protsessi juht kui kaasosalised ning sünergia tulemusel tekib uus 
teadmine kõigi jaoks. Sellist õppeprotsessi väljendab näiteks Peter Senge (2008) 
õppiva kooli teooria, milles on oluline koht koosõppimisel ja õppivate kogukondade 
loomisel. 

„Edu saavutavad … töörühmad, kus valitsevad usalduslikud, vastastikuse rikastamise 
printsiibist kantud arengusuhted. Avameelsus, nõudlikkus, täpsus jms kuuluvad 
viljaka koostöö eelduste hulka“ (Vooglaid, 2007). 

Robert Fisher (2004: 97) toob koostöökultuuri efektiivsuse põhjusena esile asjaolu, et 
oleme võimelised ühendama üksikisikute paindlikkuse ja eksperimentaalse 
geniaalsuse koostöös tehtava pingutuse tulemusliku jõuga”. Seetõttu on õpetaja kui 
õppetöö juhi efektiivsuse võtmenäitajaks eelkõige suhete kvaliteet ja koostöökultuur 
õpperühmas. Sellele võiks tugineda õpetajate tunnustamissüsteemide väljatöötamisel. 

Koolisisese koostöö kõrval on Senge (2009) õppiva kooli teooria üks alusideid kool 
kui kogukonnakeskus. Ka Margaret Wheatley (2002) on soovitanud teha koostööd 
ümbritseva keskkonna ja kogukonnaga, sealt infot hankida ning selle pinnal edasi 
minna. Partnerlussuhetes keskkonnaga arendab süsteem välja suurema sõltumatuse 
sellestsamast keskkonnast ja ühtlasi arendab välja uusi võimeid, mis teeb ta 
ressurssidelt rikkamaks” , ütleb Wheatley (2002: 85). 

Fullan (2006: 14) räägib tulemusliku õppimise muutunud arusaamast, kus „hoolika 
drilli ning harjutamise asemel peetakse tähtsaks informatsioonist arusaamist ja selle 
rakendamise oskust”. See ei tähenda, et õpilast tuleks eemal hoida harjutamisest ja 
keerukatest mõtlemisprotsessidest. Otse vastupidi: õppijat tuleb selleks innustada ja 
suunata, kuid õppimise korraldamine üle jõu käivaks, väsitavaks ja igavaks tegevuseks 
(Veisson jt. 2007: 34-35) töötab teadmistepõhise ühiskonna tekke vastu. Sünergia, mis 
tekib koos õppimisest ja ümbritseva keskkonna kaasamisest õpilase õppija-ellu, toetab 
tulemuslikku õppimist ja enda seose tunnetamist ümbritsevaga. Tuleb õppida üksteise 
tööd toetama ning leidma infot, mis on organisatsiooni eri liikmete vahel laiali. Samuti 
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tuleb õppida andma välja mõtestatud informatsiooni, mida eneses kantakse. Wheatley 
(2002: 108) rõhutab, et suhted töötajate vahel on organisatsiooni edu ja loovuse allikas.

Keskne osa on selles iseenda ja organisatsiooni identiteedi mõistmisel ning arusaamal, 
miks üks või teine inimene antud organisatsioonis osaleb ja milline on tema missioon. 
Wheatley (2002: 43) märgib, et ükski isik ei saa olla efektiivne oma keskkonna 
kaaslooja, kui tal ei ole selge, kelleks ta saada kavatseb ja mis on tema eesmärgid. Just 
sellel põhjusel on oluline, et „üha enam pööratakse tähelepanu inimese soovidele ja 
püüdlustele seoses ühiskonna, tähenduse, vooruse, eesmärgipärasuse ja armastusega“ 
(Wheatley, 2002: 20). Senisest enam tuleb toetada, et inimene tunneks iseennast. 
Iseenda tundmine on vajalik õpilasele, et õpitav seonduks tema enesega, tagades 
õpimotivatsiooni ning et ta mõistaks maailma, milles elab. 

Cochrane ja Cockett (2007: 11) ütlevad, et õppimise kontekstis suureneb seeläbi 
vajadus individuaalse õppe või iseseisva töö järele, et tagada õppija kaasatust ja 
motivatsiooni. Õppijate enesetundmist on oluline väärtustada ka seetõttu, et maailma 
tulevik sõltub paljuski just inimtegevusest ning inimeste väärtushinnangutest ja 
otsustustest iseenda ja kaaslaste kohta. Järjest rohkem tähelepanu tuleb pöörata 
eetilisele vastutusele kompleksses 21. sajandi keskkonnas. Eestis on Voldemar Pinn 
(1985: 5) toonud juba eelmisel sajandil tulevikuinimeses esile tehnilise kirjaoskuse 
kõrval kõrge kultuuritaseme, sealhulgas ökoloogilise kultuuri. Viimases jõuame taas 
inimese jätkusuutlikkuse teemani.

Inimarengulised eesmärgid põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus 
õppekavas

Riigikogus juba 2002. aastal vastu võetud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava 
üldosa (§ 4) näeb kooli lõpetanud inimest ettevõtliku ja õpitahtelisena, kes on avatud 
enesearendamisele, elab inimväärikalt, tunneb end vastutavana oma elukäigu eest ning  
tuleb toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas. Koolilõpetaja on enesekriitiline ja 
ennastjuhtiv, austab kaasinimeste vabadust ja inimväärikust. Ta oskab õppida ja on 
motiveeritud seda tegema, soovib ja oskab teha konstruktiivset koostööd. Koolist 
tulnud inimene tahab olla füüsiliselt ja vaimselt terve, oskab mõelda süsteemselt, 
tegevust eesmärgistada ja hinnata ning suudab prognoosida oma tegude tagajärgi. 
Lisaks oskab ta juhtida ja hinnata õpitegevust, tajuda seotust teistega, hinnata 
inimsuhteid. Samuti peab ta suutma kujundada ennast isiksusena, mõista ennast ja 
mõtestada oma tegevust. 

Võrreldes Eesti riiklikus õppekavas toodud inimarengulisi eesmärke 21. sajandil 
vajaminevate omaduste ja oskustega võib väita, et juba 2002. aastal vastu võetud 
põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava seadis koolidele väga kaasajastatud 

Milleks meile koostöine õppimine?     27



teistele töötajatele), kes peavad looma tingimused uuteks suhtlusmudeliteks, aru 
saades iga organisatsiooni liikme (nii töötajate kui õpilaste) isiklikest eesmärkidest 
ning integreerides tehnoloogia kooli kõikidesse osadesse. Alustuseks on oluline 
nendele küsimustele tähelepanu pöörata ning jälgida laiemat pilti (Schrum & Levin, 
2009: 23).  

Oluline on sidusgruppide kaasamine protsessi igasse ossa, et nad reaalselt töötaksid ja 
oleksid kaitstud (Schrum & Levin, 2009: 24). „Enam ei ole oluline, mis ametikohal on 
keegi, kes mingi probleemi lahendada võtab, vaid see, kui suurt energiat, oskusi ja 
tarkust tal selleks kasutada on” (samas). Üks lahendusi on siinkohal õppeprotsessi 
mõistmine oma õpilastega koos õppimisena. Töö koolis ei ole teadmiste ja oskuste 
edasiandmine teadjamalt vähemteadjamale, vaid ühine areng, kus protsessi käigus 
arenevad edasi nii protsessi juht kui kaasosalised ning sünergia tulemusel tekib uus 
teadmine kõigi jaoks. Sellist õppeprotsessi väljendab näiteks Peter Senge (2008) 
õppiva kooli teooria, milles on oluline koht koosõppimisel ja õppivate kogukondade 
loomisel. 

„Edu saavutavad … töörühmad, kus valitsevad usalduslikud, vastastikuse rikastamise 
printsiibist kantud arengusuhted. Avameelsus, nõudlikkus, täpsus jms kuuluvad 
viljaka koostöö eelduste hulka“ (Vooglaid, 2007). 

Robert Fisher (2004: 97) toob koostöökultuuri efektiivsuse põhjusena esile asjaolu, et 
oleme võimelised ühendama üksikisikute paindlikkuse ja eksperimentaalse 
geniaalsuse koostöös tehtava pingutuse tulemusliku jõuga”. Seetõttu on õpetaja kui 
õppetöö juhi efektiivsuse võtmenäitajaks eelkõige suhete kvaliteet ja koostöökultuur 
õpperühmas. Sellele võiks tugineda õpetajate tunnustamissüsteemide väljatöötamisel. 

Koolisisese koostöö kõrval on Senge (2009) õppiva kooli teooria üks alusideid kool 
kui kogukonnakeskus. Ka Margaret Wheatley (2002) on soovitanud teha koostööd 
ümbritseva keskkonna ja kogukonnaga, sealt infot hankida ning selle pinnal edasi 
minna. Partnerlussuhetes keskkonnaga arendab süsteem välja suurema sõltumatuse 
sellestsamast keskkonnast ja ühtlasi arendab välja uusi võimeid, mis teeb ta 
ressurssidelt rikkamaks” , ütleb Wheatley (2002: 85). 

Fullan (2006: 14) räägib tulemusliku õppimise muutunud arusaamast, kus „hoolika 
drilli ning harjutamise asemel peetakse tähtsaks informatsioonist arusaamist ja selle 
rakendamise oskust”. See ei tähenda, et õpilast tuleks eemal hoida harjutamisest ja 
keerukatest mõtlemisprotsessidest. Otse vastupidi: õppijat tuleb selleks innustada ja 
suunata, kuid õppimise korraldamine üle jõu käivaks, väsitavaks ja igavaks tegevuseks 
(Veisson jt. 2007: 34-35) töötab teadmistepõhise ühiskonna tekke vastu. Sünergia, mis 
tekib koos õppimisest ja ümbritseva keskkonna kaasamisest õpilase õppija-ellu, toetab 
tulemuslikku õppimist ja enda seose tunnetamist ümbritsevaga. Tuleb õppida üksteise 
tööd toetama ning leidma infot, mis on organisatsiooni eri liikmete vahel laiali. Samuti 

26     Milleks meile koostöine õppimine?

tuleb õppida andma välja mõtestatud informatsiooni, mida eneses kantakse. Wheatley 
(2002: 108) rõhutab, et suhted töötajate vahel on organisatsiooni edu ja loovuse allikas.

Keskne osa on selles iseenda ja organisatsiooni identiteedi mõistmisel ning arusaamal, 
miks üks või teine inimene antud organisatsioonis osaleb ja milline on tema missioon. 
Wheatley (2002: 43) märgib, et ükski isik ei saa olla efektiivne oma keskkonna 
kaaslooja, kui tal ei ole selge, kelleks ta saada kavatseb ja mis on tema eesmärgid. Just 
sellel põhjusel on oluline, et „üha enam pööratakse tähelepanu inimese soovidele ja 
püüdlustele seoses ühiskonna, tähenduse, vooruse, eesmärgipärasuse ja armastusega“ 
(Wheatley, 2002: 20). Senisest enam tuleb toetada, et inimene tunneks iseennast. 
Iseenda tundmine on vajalik õpilasele, et õpitav seonduks tema enesega, tagades 
õpimotivatsiooni ning et ta mõistaks maailma, milles elab. 

Cochrane ja Cockett (2007: 11) ütlevad, et õppimise kontekstis suureneb seeläbi 
vajadus individuaalse õppe või iseseisva töö järele, et tagada õppija kaasatust ja 
motivatsiooni. Õppijate enesetundmist on oluline väärtustada ka seetõttu, et maailma 
tulevik sõltub paljuski just inimtegevusest ning inimeste väärtushinnangutest ja 
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Inimarengulised eesmärgid põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus 
õppekavas
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tulnud inimene tahab olla füüsiliselt ja vaimselt terve, oskab mõelda süsteemselt, 
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Lisaks oskab ta juhtida ja hinnata õpitegevust, tajuda seotust teistega, hinnata 
inimsuhteid. Samuti peab ta suutma kujundada ennast isiksusena, mõista ennast ja 
mõtestada oma tegevust. 

Võrreldes Eesti riiklikus õppekavas toodud inimarengulisi eesmärke 21. sajandil 
vajaminevate omaduste ja oskustega võib väita, et juba 2002. aastal vastu võetud 
põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava seadis koolidele väga kaasajastatud 
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inimarengulised nõuded. Nende teostumisel koolides on võtmeisikuks õpetaja ja tema 
korraldatud õppetegevus. 1999. aastal läbi viidud uuringust „Eesti õpetaja  
pedagoogilised arusaamad, arvamused ja hoiakud millenniumi-vahetusel“ selgus 
kummaline paradoks, et väga suur osa eesti õpetajatest arvab, et nad tunnevad riiklikku 
õppekava üldosa hästi ning pööravad oma töö kavandamisel sellele ka tähelepanu 
(Krull, 2002). „Kuivõrd arvukad analüüsivad artiklid Õpetajate Lehes ja ka Soome 
kolleegide Eesti põhi- ja kekshariduse õppekava ekspertiisiaruanne viitavad üldosa ja 
ainekavade kooskõlastamatusele, siis ei saa usutletute positiivseid hinnanguid 
põhjendada millegi muu kui asjasse süvenematuse või isegi sellega, et üldosaga pole 
üldse tutvutud,” väidab Krull (2002: 69). Need väited on küll aastate tagused, kuid 
asjaolu, et 2010. aastal kinnitatud uues õppekavas on ühe peamise taotlusena nähtud 
üldosa sidumist ainekavadega, räägib muutumatust olukorrast koolides. 

Mainitud 2010. aastal kinnitatud põhikooli riikliku õppekava seletuskirjast võis selle 
uuendamise põhjustena lugeda ka õpilaste suurt õpikoormust, halvenevat tervist, 
vähest õpihuvi ja sisemist õpimotivatsiooni, puudujääke koolidemokraatias, vähest 
usaldust õpilaste ja õpetajate vahel ning õpetajaskonna rahulolematust tööga, samuti 
erinevate õppeainete vähest seostatust. See näitab, et probleemid, millele on viidanud 
teadlased, on riiklikul tasandil teadvustatud. 

Uues põhikooli riiklikus õppekavas on 21. sajandi inimarengulised väärtused 
võrreldes 2002. aasta õppekavaga täpsustunud ja muutunud põhjalikumaks (tabel 1). 

Põhikooli riikliku õppekava seletuskirjast võis lugeda, et õppekava koostamisel on 
lähtutud arusaamast: õppija on arenev, iseennast ning oma keskkonda kujundav, 
mõtlev, tulevikku vaatav ja aktiivselt tegutsev indiviid – unikaalne ja eneseteadlik 
isiksus. 

Samuti rõhutati seletuskirjas, et inimese arengukeskkonnas toimuvad kaasajal kiired ja 
põhjapanevad muutused, millega kaasnevad uued võimalused, ohud ja riskid ning 
väheneb  keskkonna prognoositavus. Põhikooli riikliku õppekava kohaselt peab kool 
aitama kaasa noorte kasvamisele loovateks, harmoonilisteks isiksusteks, kes suudavad 
ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides nii perekonnas kui tööl ja avalikus 
elus. Kool loob võimalused iga õpilase maksimaalseks arenguks ja loovaks 
eneseteostuseks (samas).
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Tabel 1. Eesti põhikooli riikliku õppekava (2010) ja 21. sajandi inimarenguteooriate 
inimarenguliste väärtuste võrdlus.

Haridusparadigmade muutus  

Peaaegu sajand tagasi pööras A. J. Lynch tähelepanu õppija liigsele passiivsusele 
koolis. Ta koostas „vana” (passiivse õppijaga) ja „uue” (aktiivse õppijaga) kooli 
võrdluse, millele tugines oma töös Eesti pedagoog Johannes Käis (1992: 70). Lynch 
iseloomustab vana ja uut kooli, võttes kokku kummagi kasvatuslikud põhimõtted 
kümne „käsuna” (tabel 2). Lynchi „uus” kool kannab selliseid inimarengulisi väärtusi, 
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Tervikliku maailmapildi kujunemine/ 3 (2)

Väljavõtted põhikooli riiklikust õppekavast (2010) / § number

Loob tingimused loovaks eneseväljenduseks/ 3 (3)
Loovad, mitmekülgsed isiksused/ 3 (1)
Ettevõtlikkuspädevus, suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia/ 4 (7)

Õpikeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks/ 6 (1)
Õpib iseseisvalt/ 5
Oskab organiseerida õpikeskkonda /4 (3)
Näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest/ 4 (7)

Oskab hankida õppimiseks vajalikku teavet, kasutada õpitut/ 4 (3)

Eakohane tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng/ 3 (2)
Väärtushoiakute kujunemine/ 3 (4)
järgib tervislikke eluviise/ 4 (3)

Perekonna, rahvuse ja ühiskonna liikmeks olemine/ 3 (4)
Suhtub sallivalt ja avatult maailma ja inimeste mitmekesisusse/ 3 (4)
Toimimine vastutustundliku kodanikuna, järgida keskkondade reegleid/ 4 (3)
Teha koostööd teiste inimestega/ 4 (3)
Suhtluspädevus /4 (3)

Mõtlemine, tervikutaju. 

Väljavõtted 21. sajandi 

Ettevõtlikkus, loovus.

Iseseisvus.

Kiirus, info saamise, töötlemise 
ja vahetamise.

Füüsiline tervis ja kõrge 
enesedistsipliin.

Koostööoskus, 
partnerlussuhted 
keskkonnaga, kaasamine, 

Loob tingimused eneseteostuseks, /2 (1)
enesereflektsiooniks/ 3 (3)

Kasvamise, arenemise vajadus.

Kriitilise mõtlemisvõime areng/ 3 (3)
Õpikeskkond toetab õpilase tahteliste omaduste arengut/ 3 (3)
Oskab planeerida õppimist ning seda plaani järgida/ 4 (3)
Seada eesmärke ja neid ellu viia/ 4 (3)

Eesmärgitaju ja mõtte 
nägemine tegevuses, 
motivatsioon.

Õpihimu ja õpioskused/ 3 (3)
Teadmiste ja oskuste omandamine/ 4 (3)
Õpipädevus/ 4 (4)

Intelligentsus, õpioskused.

Enesemääratluspädevus, suutlikkus mõista ja hinnata iseennast /4 (3)
On eneseteadlik /3 (4)
Huvides, kalduvustes ja võimetes selgusele jõudmine/ 3 (5)

Oma identiteedi tunnetamine 
ja arendamine.
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Tabel 1. Eesti põhikooli riikliku õppekava (2010) ja 21. sajandi inimarenguteooriate 
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Haridusparadigmade muutus  
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nagu kasvamise ja arenemise vajadus (ole huvitatud oma tööst; ole vaba, uuri, katsu 
järele; vaidle), iseseisvus (ole iseseisev), ettevõtlikkus (tee niipalju kooli heaks, kui 
suudad), koostööoskused (püüa aidata kogu klassi; aita eriti nõrgemat; võta vastu 
tugevama abi), õpioskused (tunne rõõmu oma tööst). Johannes Käis andis oma 
töödes ja Võru Õpetajate Seminari kaudu mitu soovitust aktiivse õppijaga kooli 
tekkeks, mis on aktuaalsed tänapäevalgi.

Tabel 2. Vana ja uue kooli reeglid (Käis, 1992: 70). 

Väga hea ja kaasaegse ülevaate „vanas“ ja „uues“ klassiruumis toimuvast leiate 
internetimaterjalist Learning Environments: A 21st Century Skills Impementation 
Guide (2009).

Tehnika areng ja rakendamine nõuab uute tehnoloogiate kasutamist õppetegevuses. 
L. Schrum ja B.B. Levin (2009: 49) toovad välja 21. sajandi inimarenguliste väärtuste 
toetamise võimalused koolis läbi kaasaegsete tehnoloogiate. Ka siin on arusaadav 
paradigmanihe koostöö, iseseisva õppimise, loovuse ja innovatsiooni suunas. Tabelis 
3 on Schrumi ja Levini (samas) toodud võrdlus algsete Web 1.0 kasutajate 
arenguvõimalustega Web 2.0-i toetatavatega tänapäeval. Sellest nähtub, et üksikute 
arvutiprogrammide põhine õpe on muutunud internetipõhiseks, mis tagab nii 
programmide kasutamisel kui inimestevahelisel koostööl suuremad võimalused. Web 
1.0-ga oli kasutaja teistest isoleeritud ja töötas üksikuna, Web 2.0 tagab osalemise 
reaalaja võrgustikes. Web 1.0 kasutaja võimlused olid tihti piiratud programmide 
litsentside puudumisega (selle põhipõhjuseks oli suhteliselt kõrge hind). Web 2.0 
kasutajale on internetist kättesaadav vabavara. Programmide arendustegevuses olid 
endisaegsed programmide loojad valdavalt üksi. Tänapäevastel loojatel ja kasutajatel 
on võimalus programmide arenduse nimel koostööd teha. 
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Tabel 3. Arvuti kasutamises toimunud muutused.

Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine koolis on mõistlik, kuna see on õpilaste 
igapäevase elu osa. Web 2.0 rakendamine õppetegevuses toetab õppijate iseseisvust, 
infotehnoloogilisi ja informatsiooni töötlemisega seotud oskusi. Web 2.0 toetab 
koostööd ning võimaldab seda teha väga laiapõhjaliselt üle maailma. Õppija saab 
osaleda erinevates teda huvitavates projektides ning õppida ise oma tööd juhtima ja 
selle eest vastutama. Avatud allikad annavad võimaluse teha valikuid ning õppida neid 
kriitiliselt hindama. 

Riikide tasanditel on välja töötatud 21. sajandi inimarengulise väärtuste teostumiseks 
mitu haridusstrateegiat. Ameerikas on töörühma Partnership for 21st Century Skills 
(Partnerlus 21. sajandi oskusteks, tõlge K.U.) poolt antud välja programm 21st 
Century Skills Learning Environments (2009), mis õpikeskkonna termini all ei näe 
mitte ainult kohta ja aega (kool, klassiruum, raamatukogu, internetipõhine otsesuhtlus 
õppivates kogukondades), vaid ka suhteid, mis loovad iga lapse arengut toetava 
õpikeskkonna. Selles programmis nähakse 21. sajandi õpikeskkondi kui tugisüsteeme, 
mis võimaldavad inimestele õppimise tingimusi neile sobivaimal viisil. Need 
süsteemid rahuldavad iga õppija unikaalseid vajadusi ja toetavad positiivseid 
inimsuhteid, mis on vajalikud efektiivseks õppimiseks (Learning Environments, 
2009). 

Inglismaal on Tema Majesteedi tellitud programm „Your child, your schools, our 
future: building a 21st century school system” (2009) (Teie laps, teie koolid, meie 
tulevik: 21. sajandi koolisüsteemi ehitamine, tõlge K. U.), mida esitleti Suurbritannia 
parlamendis 2009. aasta juunis. Need näited viitavad olukorra tõsiseltvõetavusele ja 
muutumise vajaduse tunnetamisele maailma eri paigus.  
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Vana kool

Pane tähele, kuula sõna.

Jäljenda.

Ära liigu klassis ilma loata.

Ära räägi ilma loata.

Ära naera tunnis ilma loata.

Püüa olla kõige parem.

Ära aita kaasõpilasi.

Ära kasuta kaasõpilase abi.

Ära astu üle koolikodukorrast.

Püüa teistest ette jõuda.

Uus kool

Ole huvitatud oma tööst.

Ole iseseisev. 

Ole vaba, uuri, katsu järele. 

Vaidle.

Tunne rõõmu oma tööst.

Püüa töötada eeskujulikult.

Püüa aidata kogu klassi.

Aita eriti nõrgemat.

Võta vastu tugevama abi.

Tee niipalju kooli heaks, kui suudad.

Web 1.0

Rakenduspõhine

Isoleeritud

Offline

Litsenseeritud või ostetud

Üks looja ja kasutaja

Kaitstud koodiga

Autoriõigusega sisu

Web 2.0

Internetipõhine

Osalev

Online

Vabavara

Palju kasutajaid ja edasiarendajaid

Avatud allikas

Jagatud sisu
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Tabel 3. Arvuti kasutamises toimunud muutused.
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Püüa teistest ette jõuda.
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Web 1.0
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Isoleeritud

Offline

Litsenseeritud või ostetud

Üks looja ja kasutaja

Kaitstud koodiga

Autoriõigusega sisu

Web 2.0

Internetipõhine

Osalev

Online

Vabavara

Palju kasutajaid ja edasiarendajaid

Avatud allikas

Jagatud sisu



Kuidas edasi?

Nii nagu on 21. sajandiks muutunud ümbritsev maailm, on muutumas ka õppimine. 
Õpetajalt õpilasele suunatud teadmiste voog muutub ühisõppimiseks ja osapoolte 
vaheliseks infovahetuseks. Õppimisest saab osalus ja koostöö – sünergia ning üksteise 
täiendamine. See eeldab õppemeetodite ja -protsessist arusaamade vastavat sihiseadet. 
Schrumi ja Levini (2009: 17) arvates jagavad õppimise- ja innovatsioonioskused juba 
praegu õpilased selgelt kahte gruppi: need, kes on ette valmistatud kompleksseks eluks 
ja tööks 21. sajandi keskkondades ja need, kes seda ei ole.

Lahendusena soovitavad Schrum ja Levin (2009: 16-18) õppetegevuses seada 
fookusesse selliste interdistsiplinaarsete teemade, nagu globaliseerumine, finants-, 
majanduslik ja ärialane kirjaoskus, kodanikuoskused ning tervisega seotud oskused 
akadeemilise sisu mõistmine. Õppeained (emakeel, lugemine, keelekunst, maailma 
keeled, kunst, matemaatika, majandus, teadus, geograafia, ajalugu, ühiskonna ja 
kodanikuõpetus) ja eeltoodud interdistsiplinaarsed teemad kokku peavad tagama elu- 
ja karjäärioskuste (paindlikkuse, kohanemisvõime, initsiatiivi võtmise ja 
enesejuhtimise võime, sotsiaalsete ja kultuuriüleste oskuste, produktiivsuse ja 
efektiivsuse, juhtimis- ja vastutusvõime), õppimise- ja innovatsioonioskuste (loovuse 
ja innovatsioonivõime, kriitilise mõtlemise ja probleemilahendusoskuse ning 
kommunikatsiooni- ja koostööoskuste) ning informatsiooni-, meedia- ja 
tehnoloogiaoskuste (informatsiooni leidmise, analüüsimise ja sünteesimisega seotud 
oskused, meediaoskused ning erineva tehnoloogia kasutamise) omandamise. 

Selle kõige rakendamise alus on inimeste professionaalne ja isiksuslik areng, erinevad 
õppimise keskkonnad, paindlik interdistsiplinaarne õppekava ja kaasaajastatud 
juhendid, inimarengulisi väärtusi arvestavad standardid ja hindamine-tagasiside. 
Inimarenguliste väärtuste teostumine sõltub eelkõige haridusega seotud inimeste 
arusaamadest, kokkulepetest, mida esmalt väärtustatakse ja mille nimel tööd tehakse. 
Vastavalt sellele kujunevad sobilikud tegutsemisviisid ja saadakse tulemused. 
Õppemeetodites arvestatakse inimkonna jätkusuutlikuks eluks vajaminevaid oskusi: 
kriitilist mõtlemist, probleemilahendusoskust, koostöö- ja suhtlemisoskust, kiirust ja 
kohanemisvõimet, loovust, ettevõtlikkust, info kasutamise oskust, uudishimu ja 
kujutlusvõimet (Wagner, 2010). Kasulik on teada asjaolu, et Peter Drucker (2003, 7) 
nimetab loomingulisust ja meeskonnatööoskust juba tänasteks väärtusteks ning seab 
homsele täiesti uued väljakutsed. 

Tänase õppija efektiivsemaks toetamiseks koolis saame:

- suunata peatähelepanu õpilase üldoskustele;

- kasutada erinevaid töökorralduslikke meetodeid õppijatele aja otstarbekaks,
efektiivseks, mõtestatud ja paindlikuks kasutamiseks;

- korraldada õppetegevust erinevates töörühmades koostööoskuste,
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- loovuse ja mitmekesiste kogemuste ning iseseisva töö harjutamiseks;

- kujundada töökavast töövahend nii iseendale kui oma õpilasele;

- mõelda, keda saaks veel kaasata õppeprotsessi;

- kujundada kooliruumid funktsionaalseks, esteetiliselt kauniks, mitmekülgse 
õppimise paigaks; 

- esitleda oma kogemusi ja teha koostööd teiste koolidega;

- arendada kool kogukonnakeskuseks;

- järgida kokkulepitud visiooni ja tunnustada inimesi vastavalt visiooni  
teostumisele;

- võtta aega iseenda, oma õpilaste ja kolleegidega tehtava koostöö jaoks;

- reflekteerida oma tööd ja õpetada seda tegema ka oma õpilasi; märgata inimest.

Toodud loend ei ole lõplik, pigem on see teeviit, mille järgi õpetaja ja koolijuht saavad 
koostöös õpilastega edasi liikuda. 
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IKT areng raputab maailma mõtestamise ja 
õppimise alustalasid
Maria Murumaa-Mengel, Pärnu Hansagümnaasiumi
meediaainete õpetaja

Käesolevas artiklis vaatlen ma alustuseks interneti ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) leviku mõju inimestele ja haridusele veidi 
laiemalt ning seejärel püüan tuua mõned konkreetsed näited enda tööst, mille puhul 
tunnetan interneti suurepärasust erilise selgusega. 

Uue meedia tulek on muutnud dramaatiliselt info vastuvõtjate olemust, eelkõige 
egalitaarse kommunikatsiooni leviku lihtsustumise tõttu. Teisisõnu ei toimu 
massikommunikatsioon enam ühepoolselt ja impersonaalsel (McQuail, D., 2000), 
vaid uues tähenduses toimub massikommunikatsioon massidelt massidele.

Kaudselt on see muutus nähtav paljudes ühiskonna struktuurides, sealhulgas ka 
hariduses – informatsioon ei „kuulu“ enam õpetajale kui spetsialistile, vaid on 
kättesaadav igale huvilisele. Samuti ei ole info loojateks enam ainult tunnustatud 
spetsialistid, võimalus uut teksti (räägime siinkohal tekstist laiemalt, hõlmates ka 
näiteks pildilised netimeemid ning mash-up videod) luua on igaühel. Parimad näited 
sellistest kommunikatiivsetest suhetest on YouTube'is, Facebookis ja muudes 
sotsiaalmeedia keskkondades (Generated Content for Social Science, 2010).

Viimati mainitud veebikeskkonnad, nagu paljud teisedki samalaadsed, on aidanud 
kaasa autor-tekst-auditoorium-suhte muutumisele, kuna varemalt passiivses ja pelgalt 
vaatleja rollis olnud auditoorium on sealsetes keskkondades teisenenud aktiivselt 
kaasa löövaks osaliseks (Livingstone, S., 2003). Seega võime märgata, et on toimunud 
või toimumas teatud paradigmaatiline nihe, millega peab arvestama ka 
haridussüsteem. Kool peab pakkuma uue aja õpilasele nüüd enam kui kunagi varem 
võimalust koos õppida, koos luua, koos avastada. 

Õpetaja roll on muu hulgas ärgitada õpilasi analüüsima enda infojagamise praktikaid, 
sotsiaalmeedias info jagamine võiks olla käsitletava teemana sees kas ühiskonna-, IT- 
või meediaõpetuse ainekavas, lisaks annab ainetevaheline integratsioon võimaluse 
teemat käsitleda näiteks eesti keele ja kirjanduse või võõrkeelte tundides. 
Internetiuurija danah boyd (sic!) toob seejuures välja, et õpetaja peaks teemat 
käsitlema läbi vestluslike tegevuste ning hoiduma hinnangute andmisest (boyd, d. m., 
2007). Ta lisab, et õpetaja peaks ka endale tegema populaarsematesse keskkondadesse 
konto, et mõista dilemmasid, millega õpilased silmitsi seisavad. Õpetaja ei tohiks aga 
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meediaainete õpetaja
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õpilasi jälitada, sõbrakutse peaks alati esitama õpilane. Õpetajad on Eesti ja näiteks ka 
Soome puhul omavahel mõnikord kõnelnud aga sellest, et koolijuhid on oma 
õpetajatel ja õpilastel sotsiaalmeedias suhtlemise keelanud. Minu  hinnangul on 
tegemist väära lähenemisega, kuna seeläbi kasvatatakse õpetajate ja õpilaste vahelist 
lõhet ning haridustöötaja ei pruugi enam noori abistada osata või mõista.

Rõhutada tuleb ka seda, et õpilaste suunaja peaks pakkuma noortele turvalist 
võimalust koos õppida, sest interneti kui vahendatud avalikkuse puhul kerkib esile neli 
peamist ja potentsiaalselt privaatsust rikkuvat tunnust: informatsiooni püsivus, selle 
otsitavus, kopeeritavus ja nähtamatu auditoorium, mis omab materjalile pidevat 
ligipääsu (boyd, d. m., 2007). Koolitöös peaks pakkuma vähemalt alguses (osaliselt) 
kinniseid keskkondi ja/või eelnevalt käsitlema nende nelja tunnuse mõju inimese 
netikuvandile, et õpilane oskaks näha avaldatud info potentsiaalseid tagajärgi. 

Nüüd aga mõne konkreetsema sõnaga sellest, milliseid IKT võimalusi olen leidnud 
mina olevat õppimisprotsessis kasuliku ning milliste probleemidega olen kokku 
puutunud. 

Rääkides erinevate Eesti koolide õpetajatega IKT kasutamisest koolitunnis, sai mulle 
üsna kiiresti selgeks, et üks põhilisi nimetatud takistusi oli usaldusväärsete materjalide 
puudumine või raske kättesaadavus. See tähendab, et õpetajad küll otsivad aktiivselt 
põnevaid tunnilahendusi ja parimaid praktikaid, kuid Koolielu.ee-sse ja Miksikesse 
üles riputatud materjalid on vananenud, retsenseerimata ja ebaühtlase tasemega. 

Siinkohal kutsun üles kõiki haridustöötajaid oma tehtud materjale julgelt netis jagama.

Maria Murumaa-Mengeli õpetatavate ainete veebikodu aadressil
www.sites.google.com/site/murumaamengel 
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Mööd(um)as on ajad, mil infot sai ja pidi kümne küünega kinni hoidma – 
infoühiskonna võimsaim kandev mõte on ideede jagamine. Aina enam ja enam 
õpetajaid on loonud endale veebikodu ning jagavad enda loodud õppematerjale 
veebis, kuid seda võiks olla veel rohkem. 

O m a  t ö ö  t a s u b  k a i t s t a  C r e a t i v e  C o m m o n s  l i t s e n t s i g a  
( ) ning samas pidada neist reeglitest kinni ka ise 
teiste töid kasutades. 

Viitamine ja autoriõiguste järgmine on tüütu, kuid vajalik. Mäletan oma keskkooli- ja 
ülikooliaja algusestki õppejõudude seas laialt levinud praktikat, kus Google'i otsingust 
oli leitud erinevaid pilte, mida slaididel agaralt kasutati, kuid viiteid neile leidus 
haruharva. Arvata võib, et tihti kasutasid õpetajad materjale, mida õigupoolest poleks 
autori soovide kohaselt tohtinudki. Ka ise pedagoogiametit alustades rikkusin teiste 
autoriõiguseid üsna jõhkralt. Eks ole siin tegemist ka ühe põhilise põhjusega, miks 
õpetajad ei soovi oma koostatud materjale teistega jagada – pole kindel, kas viited 
korras ja õiguseid järgitud ja on's vaja, et keegi pisiasja pärast kraesse kargab, eks? 
Eksimatu ei ole keegi, kuid vähemalt püüdes teiste loomingut respekteerida, levib see 
praktika tasapisi kõikjale ja pärsib kaudselt ka plagiaadi levikut muudes elusfäärides.

Teine ülilihtne nõuanne: õpetajana tasub täiel määral ära kasutada õpilaste 
tehnoloogilist valmisolekut. Koolil ei ole videokaamerat või korralikku digikaamerat, 
millega saaks teha põnevaid visuaalile keskenduvaid projekte? Miks ei võiks õpilased 
kasutada niikuinii pidevalt taskus olevaid tava- ja nutitelefone? Nende pildi-, heli- ja 
videokvaliteet pole küll mõnikord parim, kuid töö saab tehtud sellegipoolest. Näiteks 
olid minu õpilased väga elevil, kui pidid tunniülesandena grupitööna lavastama ja 
pildistama koolimajas uudislikke fotosid; nutitelefonide abil on filmitud teleuudiseid, 
õudusfilme ning seebikaid; omast entusiasmist on õpilased hankinud videokaameraid, 
et jäädvustada kaasõpilaste poolt ellu kutsutud flash-mobe jne.

Õpilaste filmitud seebika paroodia, YouTube'ist leitab otsisõnadega „balmoliwe 2013“.

www.creativecommons.ee/litsentsid
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Suure tõenäosusega peavad praegused kooliõpilased tulevikus oma asju ajama 
koostöiselt. Esiteks ei ole ehk enam nii oluline, kellel on mingi vahend (eelpooltoodut 
näitena kasutades – videokaamera), vaid see, kes mida uut ja huvitavat selle vahendiga 
teha oskab (idee, montaaž, operaatoritöö, helindamine, näitlemine). 

Ideede tasandil mõtete välja arendamine, konkreetsemalt näiteks tarkvara ja 
rakenduste välja arendamine toimub tihti inimeste vahel, kes ei viibi füüsiliselt 
üksteisele lähedal. Et koostöö sujuks, on tarvis teatud ühiseid platvorme, kus on 
võimalik kommunikeerida. Ühistöövahenditest on hetkel populaarseimad ja minu 
hinnangul üsna kasutajasõbralikud Google Drive'i dokumendid, mida saab jagada 
kindlaksmääratud isikutega ning online'is koos näiteks mõnda projekti arendada, 
teksti kirjutada või ideed arutada. Tänases haridussüsteemis tuleks teadlikult harjutada 
õpilasi selliseid koostöiseid loomeplatvorme kasutama, et tööturule sisenedes ei oleks 
tegemist nende jaoks täiesti uue ja võõristust tekitava asjaga. 

Jättes kõrvale täiesti eraldi raamatut vääriva küsimuse sellest, kuivõrd mugavalt 
peaksime me end tundma internetiettevõtete hiidude Google'i ja Facebooki teenuseid 
kasutades, lubage siinkohal öelda paar head sõna ka Facebookis toimuva suhtluse 
kohta. Klassijuhatajad vist juba teavad, et oma õpilasi ei taba mõnikord ei telefonitsi, ei 
meilitsi, aga Facebookis saavutatakse kontakt minutitega. Praegu on see noorte jaoks 
kõige atraktiivsem veebikeskkond ning seda saab igapäevases töös ära kasutada. 
Näiteks oleme meie oma kooli ajalehetoimetuse jooksvad arutelud viinud Facebooki 
kinnisesse gruppi, kus igaühel on võimalik väljapakutud teemasid kommenteerida, 
kiita või maha laita ja aidata loo struktuuri paika sättida. Muide, nii saavad koolilehe 
tegevusest osa võtta ka vilistlastest endised koolilehe tegijad, kellel pidevalt häid 
nõuandeid anda ja nii juhendaja eest pool tööd ära teevad. 

Tuleb meelde ka üks ülesanne, kus palusin õpilastel digiteeritud Eesti ajalehtede 
andmebaasist ( ) leida vanades ajalehtedes avaldatud kummalisi 
kuulutusi ning parimaid palasid siis Facebooki loodud kinnises meediaõpetuse grupis 
teistega jagada ja kommenteerida. 

Facebooki kinnises grupis jagasid õpilased ekraanitõmmiseid vanadest lehekuulutustest, mida 
teised klassikaaslased said seejärel kommenteerida. Arutelu kiskus kiiresti elavaks ja lõbusaks.

http://dea.nlib.ee

38     IKT areng raputab maailma mõtestamise ja õppimise alustalasid

Muidugi peab õpetaja olema valmis kehtestama väga kindlaid suhtlemisreegleid, 
vastasel juhul võib diskussioonist saada suvaline möla ja ülesande eesmärk päris kaotsi 
minna.  

Rusikareeglid võiksid aga olla alati samad (Solove, D. J., 2007b): kasutaja peab kiirelt 
kustutama ründava või solvava materjali, kui seda temalt palutakse; inimene peaks 
küsima teistelt luba, kui soovitakse jagada nende kohta käivat personaalset infot või 
visuaalset materjali; netikasutaja peaks kaitsma ja hoidma varjus nende identiteeti, kes 
ei soovi enda eksponeerimist; ning kasutaja peaks vältima internetihäbistamist. Ehk 
lihtsamalt – ära tee teistele seda, mida ei taha, et sulle tehakse. 

Siin tõin välja vaid mõned mõtted ja näited sellest, mida IKT abil on võimalik teha, pea 
igal õhtul surfan aga netis ja panen oma brauseri järjehoidjatesse ning lisan RSS-voogu 
mitmeid geniaalseid ideid ja lahendusi maailma eri paigus tegutsevatelt kolleegidelt ja 
mõttekaaslastelt. Ja jõudumööda püüan mõnusamaid mõtteid ka ise rakendada.
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IT tehnoloogia ja õppetöö kaasajastamine
Pärnu Ühisgümnaasiumis
Mart Kuuskmann, Pärnu Ühisgümnaasiumi direktor

Ühisgümnaasiumis on 760 õpilase kasutada arvutiklass 20 personaalarvutiga, lisaks 20 
sülearvutit, mida saavad kasutada õpetajad tundides õppetöö edendamiseks. 

Kõikides klassiruumides on õpetaja kasutada personaalarvutid. Õpetajatele on lisaks 
16 sülearvutit, saime need projektiga „Igale õpetajale sülearvuti“. Õpetajate toas on 
kolm personaalarvutit ja juhtkonna tarbeks 7 personaalarvutit. Koolis on kokku 106 
personaalarvutit. 

Oleme Pärnus üks esimesi koole, kus aktiivselt kasutatakse puutetahvleid. SMART 
tahvlid on geograafia, keemia, füüsika, filosoofia, matemaatika ja kahes algklassis. 
GOMO tahvleid on kaks: matemaatika ja ühes algklassis. Kokku on meil 9 
puutetahvlit. Õpetajad on koostanud väga põhjaliku materjali õppetöö läbiviimiseks 
neis klassides. 

42tollised telereid on viiele algklasside õpetajale ja kaks inglise- ja saksakeele 
õpetajatele ning üks kooli raamatukogus. Statsionaarsed videoprojektorid on 22 
klassiruumis, lisaks üks kooli aulas ja 2 kantavat videoprojektorit. Koolis on veel 5 
dokumendikaamerat, need asuvad kunstiõpetuse, matemaatika, keemia ja tütarlaste 
käsitöö klassides. Raamatukogus on 4 arvutit, elektrooniline raamatulaenutus ja 
skanner ning 46tolline teler loengute tarbeks. Skannerid on kasutusel ka arvutiklassis, 
kooli sekretäril ja emakeele klassis. Mustvalgeid printerid kuni A-3 formaadile on meil 
õppematerjalide paljundamiseks kolm (õpetajate toas, kantseleis ja raamatukogus). 
Üks värviprinter on kooli kantseleis. Õpetajate ja kooli töötajate kasutada on 
tööruumides seitse A-4 mustvalget printerit. 

Kool on kaetud WiFi võrguga.  

Füüsikaklassis on 10 Vernier seadmete komplekti katsete läbiviimiseks. 
Robootikaringi tööks on muretsetud 10 LEGO MINDSTORMS komplekti. IT-
vahendid on muretsetud Tiigrihüppe Sihtasutuse projektide ja Pärnu linnavalitsuse 
abiga. Tihe koostöö on meil DIGISTEP OÜga, mis uuendab ja hoiab töökorras IT 
tehnikat. Koolis töötab üks infojuht.  

Koostöös Tallinna Reaalkooliga on valminud SA Arhcimedes rahastusega 3 aastane 
projekt üleriigiliste robootika- ja tehnoloogiapäevade läbiviimiseks. Selle üritusega on 
kaasatud ka Tartu Kivilinna Gümnaasium.  Kaks korda aastas toimuvad vabariiklikud 
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võistlused, millega on hõlmatud riigi 6.-9. klasside õpilased. Õpilased valmistavad 
robootikaseadmeid, mis täidavad etteantud ülesandeid (päästavad kaevureid, ujutavad 
laevu, ületavad takistusi, viivad läbi SUMO võistlusi, puhastavad keskkonda jne). 
Robootikaseadmete tööks koostatakse programmid arvutite abil.

Oleme neljal viimasel aastal osalenud üleriigilistel Pranglimise võistlustel, mis 
toimuvad personaalarvutite abil. Võistlusesse on kaasatud õpilased 1.-7. klassini ja üks 
gümnaasiumi õpilane. Tulemustelt oleme Pärnu linna parimad ja vabariiklikus 
ulatuses kümne parima kooli hulgas.

Algklasside õpetajad osalevad edukalt Miksikese-keskkonnas, koostavad ülesandeid 
koolidele, kasutavad seda keskkonda õppetöö mitmekesistamiseks.

Põhikooli- ja gümnaasiumiastmes on personaalarvutite ja arvuti õppeprogrammide 
kasutamine õppetöö loomulik osa. Õppetöö mitmekesistamiseks kasutavad edukalt 
arvuteid inglise, saksa, vene ja prantsuse keele õpetajad ning keemia, geograafia, 
füüsika, ajaloo, matemaatika, bioloogia, emakeele, muusika ja tööõpetuse õpetajad .

Gümnaasiumiastmes on kasutusel e-õpe. Eelduseks on, et enamikul õpilastel on 
kodus arvuti ja nii aitab e-õpe õppetööd kaasajastada. E-õppe süvendamiseks algas 
Comeniuse Regio projekti raames kaks aastat tagasi koostöö Pärnu linna ja Norra 
Buskerudi maakonna vahel. Meie koolil oli võimalus selles projektis osaleda ja seitse 
õpetajat külastas Norra koole ja sai häid kogemusi, mida rakendadakse 
gümnaasiumiosas. Oleme vastu võtnud Norra õpetajaid ja tutvustanud neile oma 
kooli IT- tehnika ja e-õppe rakendamisel. Meie õpilased ja õpetajad on korraldanud 
neile õppusi ja loenguid ning väitlusi. Koostöö on rikastanud mõlemaid pooli. Sama 
projekti raames külastasin 2011. aasta detsembris koos projekti Norra partneritega 
rahvusvahelist IT-alast konverentsi ONLINE EDUCA, mis toimus Berliinis. 
Konverentsil jagati e-õppe kogemusi maailma ulatuses. Tähtsaim teadmine on 
toetuda e-õppes õpilastele kui partneritele, kes on sageli meist kui õpetajatest altimad 
kasutama e-õppe vorme.

Interaktiivsed vahendid on jõudnud ka klassivälisesse tegevusse. Olgu selle näiteks 
hiljuti Soomes Vaasas esinenud Pärnu Kunstide Maja lastekoori Pöial-Liisi ja Pärnu 
Ühisgümnaasiumi 7. klassi rahvatantsurühma koostöö esinemisnumbrite 
ettevalmistamisel. Lastekoori laulud võeti videokaameraga üles ning rahvatantsurühm 
sai videoprojektori ja puutetahvli vahendusel seda näha ning oma liikumist laulu järgi 
seada. Selline tehniliste vahendite nutikas kasutamine hoiab kokku inimeste aega ja 
tõstab töö efektiivsust. 
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Koostöö Norra õpetajate ja õpilastega
Olga Hool,  Pärnu Hansagümnaasiumi õppealajuhataja

Pärnu Hansagümnaasiumi õpetajad osalevad Pärnu linna ja Norra Buskerudi 
maakonna koostööprojektis „Learning 2.0-Collaborative learning in the Age of  2.0“. 
Kaasa löövad ka Ühisgümnaasiumi ja Raeküla Kooli kolleegid. Meeldiv koostöö 
toimub Pärnu Keskraamatukoguga. Projekti juhib Pärnu linnavalitsuse haridus- ja 
kultuuriosakonna nõunik Katrin Uutsalu, kes oma ideede küllusega ja õpihimuga 
nakatab ka osalejaid. 

Projekti eesmärk on tihendada IKT-alast koostööd kahe riigi vahel ning tutvustada 
õpetajatele vastastikku võimalusi, kuidas internet ja arvutid saavad õppetööd 
rikastada. Teine ja mitte vähem tähtis eesmärk on inimestevahelised sidemed, koostöö 
Pärnu linna ja Norra Buskerudi maakonna õpetajate vahel.  

Kahel visiidil Buskerudi maakonda osales kuus Hansagümnaasiumi õpetajat, kes  
külastasid Honefossi, Lieri ja St.Hallvarti koolides keelte, disaini ja lilleseade tunde 
ning vabal ajal nautisid koos võõrustajatega Norra ilusat loodust. 

Projektis osalejad leppisid kokku ja tegid internetikeskkondi, kus Norra ja Eesti koolid 
saaksid üksteisega suhelda ja näidata, mida põnevat ja huvitavat sel teemal tehakse. 
Väga sisukad ja huvitavad kohtumised Drammeni raamatukogu töötajatega näitasid, 
et selles projektis on tähtis koht ka kooli raamatukogu töötajatel. Otsustasime muuta 
interaktiivsemaks ka Hansagümnaasiumi raamatukogu ja organiseerida meie kooli 
baasil kolme kooli õpetajate koolitust. Koolitajatena kasutasime Hansagümnaasiumi  
ja Ühisgümnaasiumi aktiivseid õpetajaid. Koolitused toimusid detsembris 2011 ja 
jaanuaris 2012, algselt blogina mõeldud raamatukogu kodulehekülg sai ka Facebooki 
lehekülje. Otsustasime kaasata õpilasi ja nii algas koostöö 11. klassi õpilase Tanel Taltsi 
ja raamatukogutöötaja Stella Zotova vahel, ühtlasi teeb õpilane kooli lõpetamiseks 
vajalikku praktilist tööd. Praktilise tööna valmib ka 11. klassi õpilase Katre Rohumägi 
kunstiõpetuse blogi, õpilast juhendab kooli kunstiõpetaja Heleri Saks. 

Aprillis 2012 võtsime vastu Norra projektipartnereid. Usun, et külalistel jäi meelde 
Pärnu Hansagümnaasiumis veedetud aeg ja jalutuskäik linnas, kus meie õpilased 
tutvustasid Olev Siinma arhitektuurset loomingut.

Sotsiaalmeedia all mõtleme interneti suhtlusvõrgustikke, mis on asendamas 
ühesuunalist ajakirjandust dialoogi vormis toimuva suhtluskeskkonnaga. 
Hansagümnaasiumi meedia, meediasuhtluse ja mainekujunduse õpetaja Maria 
Murumaa-Mengel on selles projektis üks aktiivsemaid osalejaid ja kasutab Facebooki 
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võimalusi õppetöös. Õpetaja tutvustab ka sotsiaalmeedias varitsevaid ohtusid ning 
selle kanali kasutamise tähtsaid aspekte. Hansagümnaasiumi ajaleht Tapeet ilmub 
paberkandjal ja on internetis vaadeldav kooli veebilehelt. Paljud meediaõppesuuna 
lõpetajad valisid sel õppeaastal kooli lõpueksamiks praktiliseks tööks filmiprojekti. 
Filmi tegemise koolitus oli samuti ette nähtud selle projekti raames ja oli kasulik nii 
õpetajatele kui ka õpilastele. Huvi pakkusid blogi, Facebooki ja Moodle`i koolitused, 
kus põhikoolitajateks olid meediaõpetaja Maria Murumaa- Mengel ja arvuti- ja 
matemaatika õpetaja Eve Reinik. Meie kool kasutab EENeti serveris asuvat 
õpikeskkonda Moodle, mille testimoodul sobib elektrooniliste sisseastumistestide 
läbiviimiseks ja õppematerjalide õpilastele kättesaadavaks tegemisel.

Kuidas motiveerida õpetajaid aktiivsemalt kasutama IKT võimalusi ja olla dialoogis 
õpilastega, kasutades ka sotsiaalmeedia keskkondade võimalusi? Vastus: osalemine 
projektides ja koolitustes, mis motiveerivad õpetajaid suhtlema teiste riikide koolide 
õpetajatega. Meie motivaator on projektijuht Katrin Uutsalu, kes on positiivne ja 
omab kogemusi projektide juhtimisel.

Tänan kõiki projektis osalejaid meeldiva koostöö eest ja soovin huvitavaid projekte!
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Tänan kõiki projektis osalejaid meeldiva koostöö eest ja soovin huvitavaid projekte!
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Projektimeeskond töötamas. Oktoobris 2012 Buskerudis toimunud projektikohtumise 
jäädvustas Krista Visas.



Koostööst, õppimisest ja juhtimisest
Liilia Oberg, Pärnu Raeküla Kooli direktor

Pärnu linna haridusnõunik Katrin Uutsalu rääkis paar aastat tagasi võimalikust 
koostööst norralastega Buskerudi maakonnast ja Comenius Regio projektist 
„Collaborative Learning. Web 2.0“. Toona ei olnud päris selge, mis võiks kahe aasta 
jooksul juhtuda, kui projektitaotlus saab ka finantseeritud. Meil ei õnnestunud saada 
toetust Comeniuse rahvusvaheliseks projektiks, tegemaks koolidevahelist koostööd 
sotsiaalvõrgustike teemal, seepärast nõustusime meelsasti panustamisega Pärnu ja 
Buskerudi koostöösse. Võrreldes teiste osalevate partneritega seisnes meie omapära 
selles, et oleme põhikool ja see tegi keeruliseks koostöö eelkõige õpilaste tasandil. Aga 
lõppeva projekti tulemustega võime rahul olla, sest omandasime vajalikke kogemusi. 

Vajalikud kogemused

Pidevalt muutuv ja üha keerulisem tehnoloogia esitab ka koolile uusi väljakutseid. Meil 
ei ole valikuid, kas võtta õppetöös kasutusele uusi meetodeid, uusi 
õppevahendeid,vaid me peame muutustega kaasaskäimiseks leidma võimalusi ja 
ressursse õpi- ja koolikeskkonna pidevaks arendamiseks ja täiustamiseks, 
pedagoogide ja töötajate koolitamiseks. Seetõttu ongi oluline leida ja osaleda 
projektides, mis toetavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamist 
õppetöös ja kooli juhtimisel.

Meie väikeses koolis, kus õpib 263 õpilast ja õpetab 32 õpetajat, on viimastel aastatel 
õpilaste õpi-ja õpetajate töökeskkonnas toimunud rida muutusi. Meil on kaks 
arvutiklassi, igal täistööajaga töötaval õpetajal on sülearvuti, mitmes klassis on 
statsionaarsed projektorid, lisaks mittestatsionaarsed projektorid, interaktiivne 
digitahvel, üle maja WiFi-võrk, digitaalne teadetetahvel, dokumendikaamera.

Tehnika on asja üks külg, teine aga selle tehnolooogiapargi kasutamist toetava elu-olu 
korraldamine. Meie õpetajad on vägagi õpihimulised, Norra-Eesti koostööprojekti ja 
Tiigrihüppe Sihtasutuse kaudu on neil olnud suurepäraseid võimalusi ennast arendada 
ja uusi teadmisi  omandada, näiteks interaktiivse tahvli kasutamiseks õppetöös, 
õppematerjalide koostamiseks veebipõhiste vahenditega, loovusest ja kaasaegsetest 
tehnoloogiatest, IKT-alasest juhtimisest. Koostööprojektides osalejad on õppinud 
üksteiseltki. Klassiõpetajad on omandanud filmi tegemise oskused, õppinud 
disainimist ja projekteerimist kolmemõõtmeliselt ( ), animeerimist 
( ) ja õpetanud seda ka oma õpilastele. 

www.sketchup.com
http://goanimate.com
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Kasutatakse vabalt saadaolevat tarkvara, mille kasutamine on õpilastele põnev ja 
arendav. Ühel klassil on oma blogi ( ), kuhu on üles 
riputatud õpilaste tööd. See on nagu digitaalne õpimapp, kuhu õpilaste tööd ja 
tegemised aastate jooksul kogutakse ja on nähtavad nii lastele kui ka vanematele. Igal 
juhul on see oma autentse ajaloo loomise suurepärane vahend. Etherpadi 
( ) on kasutanud mitmed õpetajad koos õpilastega ja 
olulised teadmised selles keskkonnas töötamiseks on omandanud enamik meie 
õpetajaid.

IKT mõju koolijuhtimisel

Ma ei kujuta hästi ette koolijuhti, kellel ei ole isiklikku sülearvutit või kooli, kus puudub 
täistööajaga töötav inimene, kes vastutab kogu tehnoloogilise pargi ja infosüsteemide 
toimimise eest. Kooli e-haldussüsteem on juba nii keerukas ja töömahukas, et vajalik 
on muuta kooli juhtimisstruktuuri. Küsimus on tööülesannetes ja tehnoloogiates, 
mida kasutada. Kui veel paarkümmend aastat tagasi oli kooli sekretär põhiline kooli 
dokumentide tehniline tootja, siis täna on arvutiga töötamise ehk dokumentide 
loomise oskus igal pedagoogil ja administratiivtöötajal, sekretäri roll on vaid vajadusel 
vormistada ametlikud välja- ja sisseliikuvad dokumendid. 

Juhtimise üks märksõnu on andmebaasid ja infokogumid. Meil on EHIS 
( ),  Eesti hariduse infosüsteem, milles on kajastatud hariduses 
töötavad pedagoogid, õppurid, õppekavad, koolitusload, haridusasutused, 
lõpudokumendid, haridusasutuste statistika. 

EKIS ( ) on Eesti koolide haldamise infosüsteem, mille kaudu on 
võimalik hallata kooli dokumentatsiooni, finantse, personali, kui haridusasutusel või 
koolipidajal soovi on, ja mida aktiivselt kasutab Tiigrihüppe Sihtasutus projektide 
juhtimisel. 

eKool ( ) kui keskkond, mis on enam kui elektrooniline 
klassipäevik, see kajastab õppetööga seotud tegevusi, õpilase tulemusi, ülesandeid, 
osalemist õppetöös, suhtlust kooli ja kodu vahel, õppetöö korraldust. Lisaks 
korraldab kooli pidaja oma ja allasutuste dokumentide haldamist ja arhiveerimist e-
keskkonnas Amphora Professional ( ). 

Need on neli suuremat keskkonda, millega koolijuht vähemal või suuremal määral iga 
päev kokku puutub. Need keskkonnad teeb sarnaseks võimalus end sisse logida ID-
kaardiga või mobiil-ID-ga. Nimetatud keskkonnad on suhteliselt erinevalt toimivad ja 
pidevalt arenevad. Oluline on nendega töötamisel andmete sisestamise täpsus ja 
korrektsus, sest andmeid kasutavad erinevad huvigrupid. Ja võimalust, kas neid 
keskkondi kasutada või mitte, ei ole, neid tuleb kasutada.

http://raekyla5b.blogspot.com/

http://samskrive.ndla.no/

http://www.ehis.ee/

https://kis.hm.ee/

https://ee.ekool.eu/

https://www.amphora.ee/
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Aga koolis toimib ka oma sisemine infosüsteem. Meil on kasutusel kooli koduleht 
( ), mis kajastab igapäevast koolielu: õppetöö korraldust, 
jooksvat sündmuste infot, söökla menüüd, ürituste fotosid, avalikke dokumente, 
hoolekogu tegevust ja palju muud. Kooli sisemiseks asjaajamiseks on siseserver, mis 
on omamoodi digitaalne andmebaas ja arhiiv kõigi pedagoogide töökavade, kooli 
õppekavade, nõupidamiste protokollide, fotode, õppematerjalide ja muu taolise jaoks. 

Kooli raamatukogus on kasutusel info- ja kataloogisüsteem RIKS 
( ), mis peaks muutma lugeja- ja tarvikute halduse 
olul iselt  mugavamaks ja efekti ivsemaks.  Kooliraamatukogu blogi  
( ) astub esimesi samme ja loodame, et 
tulevikus muutub see raamatuhuviliste ja raamatute „kohtumispaigaks“. Kooli 
täiskasvanute omavahelise olulise info edastamine toimub kooli listi kaudu, oma list 
on ka hoolekogul ja õpilasesindusel. Õpilaste, lastevanemate ja töötajate 
rahuloluküsitlused on viimasel aastal olnud veebipõhised, aidates säästa keskkonda ja 
aega. Küsitluste tulemuste töötlemine toimub automaatselt ja kokkuvõtteid on mugav 
võrrelda varasemate küsitluste tulemustega. Loomulikult on meie koolil oma 
Facebook'i konto, mis on tänapäevase suhtlemise lahutamatu osa. 

Tundub, et palju, väga palju ajast möödub arvutis. Tõsi, nii see on. Küsimus on ja 
muutub üha olulisemaks, millist infot meil on vaja, kui kaua seda infot säilitada ja kas 
meil on võimalik nende ressursside haldamist muuta operatiivsemaks. Ilmselt lähiaeg 
teeb ka selles valdkonnas korrektiive, et meil oleks mugav töölaud ja töötaksime vaid 
vajaliku infoga.

www.raekyla.parnu.ee

http://www.deltmar.ee/riks/

http://raekylaraamatukogu.blogspot.com/
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Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi ät-kool
Airi Broberg, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppejuht

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib igal aastal hulk noori inimesi, pooled neist 
on tööinimesed ning kolmandik kasvatab lapsi. Elu piirideta maailmas on viinud meie 
õpilased tööle või elama üle maailma. Vaatamata sellele ei ole nad jätnud kooli pooleli 
ning see on sundinud juhtkonda ja õpetajaid mõtlema, kuidas muuta õppetöö 
kättesaadavaks nendelegi, kes ei saa iga päev tundides osaleda. 

Hoidsime mitu aastat oma õpetajate koostatud õppematerjale VIKO-õppe-
keskkonnas ning kasutasime e-kooli nagu teised Eesti koolid. Alates 2012./2013. 
õppeaastast kasutame päris oma e-õppekeskkonda, mis on nimetatud ät-kooliks. See 
on keskkond, kus kõik on ühes: õpilaste ja õpetajate kontaktandmed,  hinded,  
õppematerjalid, klassijuhataja info, tunni sissekanded.  

Õpetaja paneb ät-kooli kõik õppematerjalid, mida ta tahab õpilastele jagada, samuti 
õppetööks vajalikud lingid ja muud säärast. Tunni toimumise päeval kannab ta sisse 
õppetunni või asendustunni või individuaalkonstultatsiooni. Kursuse algul valib 
aineõpetaja oma kursusele õpilased. Kuna meil on õpilasi, kes õpivad üksikuid 
õppeaineid, siis on see süsteem nii õpetajale kui ka õpilase selguse mõttes oluline. 
Õpetaja saab valida kursusele ainult need, kes sel aastal vastavat kursust õpivad. Samuti 
on see hea valikkursuste puhul, kus ei osale terve klass. Aineõpetaja lisab hindele alati 
kommentaari, et anda õpilasele teavet, mis hästi ning mis vajab veel täiendamist. 
Hinnet saab sisestada ainult koos kommentaariga, see tähendab, et hinne kannab 
endas kujundava hindamise põhimõtet.

Õpilase andmetele klikates saab aineõpetaja saata õpilasele e-kirja täiendava 
informatsiooniga. Klassijuhatajal on võimalus korraga kõigile õpilastele (või ka 
õpilaste grupile) saata meilile kiri.

Õpilasele avaneb lehekülg, kus on näha hinded, selle järel tunniteema ning kursus, 
samuti õpetaja nimi, millele klikates avanevad õpetaja andmed. Sealt saab õpilane saata 
õpetajale otse e-kirja, kui on vaja kokku leppida vastamises või küsida täpsemalt mõne 
teema kohta. Iga kursuse jaoks on oma lehekülg, kus õpilane näeb õppematerjale ning 
saab neid vajadusel alla laadida või välja printida.
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Õpetajatevaheline koostöö koolis muutub järjest olulisemaks ja on eeskujuks õpilastele. 
Pildistas Krista Visas. 
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Õpetajatevaheline koostöö koolis muutub järjest olulisemaks ja on eeskujuks õpilastele. 
Pildistas Krista Visas. 



Kursuse vaade õpilasele

Statistika lehekülg annab kuude lõikes ülevaate õpetaja läbiviidud õppetundidest, 
individuaalkonsultatsioonidest ja asendustundidest.

Miks on kooli oma keskkond hea? Võiks ju kasutada e-kooli? Hea on see, et kõik on 
ühes kohas: materjalid, tunni sissekanded, hinded, andmed. Samuti lahenevad 
tehnilised probleemid kiiremini, kuna inimesed, kes ät-kooliga tegelevad, reageerivad 
kohe. Meie e-õppekeskkond on üpris sarnane e-kooli funktsioonidega, kuid 
vajadustest lähtuvalt saab seda järk-järgult arendada. Oma on ikka oma.
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Arvutid sisseastumiskatsetel Pärnu 
Hansagümnaasiumis
Eve Reinik, Pärnu Hansagümnaasiumi arvutiõpetaja

Infotehnoloogia pakub igapäevases koolielus aina rohkem võimalusi. Pärnu 
Hansagümnaasium on rakendanud infotehnoloogiat sisseastumiskatsete läbiviimisel 
juba neli aastat.

Kooli kodulehel asuva lingi kaudu saab katsetele tulija täita sisseastumisavalduse, mis 
on koostatud GoogleDocs ankeedina  ja juhtkonnal on kohe ülevaade 
potentsiaalsetest õppuritest ja nende õppesuuna eelistustest (joonis 1) ja õpitavatest 
võõrkeeltest. 

Joonis 1. Sisseastusmisavalduse vastused õppesuuna eelistuse kohta.

Excelisse salvestatav/filtreeritav andmetabel võimaldab sekretäril vaadata hetkel 
vajaminevaid andmeid ja sisestada omapoolset infot. Ankeedis nõutav meiliaadress 
annab võimaluse saata Wordi hulgipostitust kasutades teated kõigile sisseastujatele 
korraga või valitud õpilaste grupile. 

Meie kool kasutab õppetöös EENeti serveris asuvat õpikeskkonda Moodle, mille 
testimoodul sobib hästi elektrooniliste sisseastumistestide läbiviimiseks. Iga õpilane 
registreerib end ise Moodle kasutajaks ja lisab end meili teel saadud juhiste abil 
kursusele. Testiküsimuste väljamõtlemisel on abiks aineõpetajad.  Selleks, et nii 
õpilane kui vastuvõtukomisjon saaks testitulemusi kohe näha, kasutame valik- või 
lühivastustega ning vastavusse seadmise ja õige-väär ülesandeid. Pidevalt täienev 
küsimuste pank on piisavalt suur, et iga õpilane saaks ainulaadse ülesannete komplekti.

Testi sooritanu läheb valitud õppesuuna vastuvõtukomisjoni, kes kasutab 
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GoogleDocs andmetabelit. Tabelisse kantakse jooksvalt elektrooniliste testide ja 
vestluse eest saadud punktid. Kooli arvutiõpetaja ülesanne on päeva lõpus peita 
tabelis nimed ja sorteerida tulemused. Paremusjärjestust õpilasele antud koodi ja 
punktisummaga saavad õpilased näha katsete päeva õhtul kooli kodulehel. 
Paremusjärjestuse muudatused kajastuvad tabelis igal õhtul.

GoogleDocs ankeeti kasutab Pärnu Hansagümnaasium ka kursuste tagasiside 
saamiseks. Arvutiõpetaja annab juhtkonnale üldise tagasiside küsimuste haaval 
(joonis 2), aineõpetajatele filtreeritakse nende kohta käiv tagasiside tabelina õppeaasta 
lõpuks.

Joonis 2. Kursuse tagasiside juhtkonnale.

Kutsume üles kasutama GoogleDocs ja Moodle võimalusi igapäevases koolielus.
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Infotehnoloogia kasutamine ja 
koostöine õppimine Pärnu koolides
Katrin Uutsalu, Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna haridusnõunik 

Comenius Regio projekti „Koostöine õppimine infotehnoloogia ajastul“ raames viidi 
2012. aastal Pärnu linna kuues koolis läbi õpetajate küsitlus infotehnoloogia ja 
koostöiste õppevormide kasutamise kohta. 

Vastanute hulgas olid Raeküla Kooli, Ühisgümnaasiumi, Hansagümnaasiumi, 
Vanalinna Põhikooli, Ülejõe Gümnaasiumi ja Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi 
õpetajad. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, mil määral kasutatakse Pärnu koolides 
õpetamisel infotehnoloogilisi vahendeid ja koostöise õppimise meetodeid, millised 
õpikeskkonnad ja tehnoloogilised vahendid on kasutajate seas populaarsemad, 
milliste teemade osas ollakse valmis kolleegidega kogemusi jagama. 

Järgnevalt nimetatud õpetajaküsitluse kokkuvõte

Uuringus osales 109 õpetajat, kellest 58% olid gümnaasiumiastme õpetajad. 
Valimikoolid said valitud põhimõttel, et oleksid esindatud nii põhikoolide, põhikool-
gümnaasium tüüpi koolide ning ainult gümnaasiumiastmega koolide õpetajad. 
Aktiivsemateks vastajateks osutusid põhiliselt gümnaasiumiastmega koolid: 
Hansagümnaasium ja Täiskasvanute Gümnaasium, mille õpetajaskondadest oli 
vastanuid 70 protsenti. 

Projektis osalenud Raeküla Kooli ja Ühisgümnaasiumi õpetajatest andis oma 
arvamusi küsitule vastavalt 38% ja 43% õpetajatest. 

Väike osa õpetajatest avaldas arvamust infotehnoloogia kasutamise ja koostöise 
õppimise osas ka Vanalinna Põhikoolist (20%) ja Ülejõe Gümnaasiumist (27%). 

Uuringus osalenute vanuseline ja sooline koosseis peegeldab Pärnu linna üldist 
situatsiooni õpetajate osas: 46% vastanutest on 44-54 aastased, teine sama suur osa on 
35-44 ning 55-64 aastased. Naised moodustasid küsitletutest 88% ja mehed 12 
protsenti. 

Õpetajate kasutatavad tehnilised vahendid

Tehniliste vahendite kasutustiheduse kohta uuringus osalenud koolide õppetöös võib 
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öelda, et 44% küsitletud haridustöötajatest kasutavad infotehnoloogiat peaaegu igas 
tunnis. Vähemalt pooltes tundides kasutab infotehnoloogiat 40% ning vähem kui 
pooltes tundides 15% küsitletud õpetajatest. Vastanutest 2% ei kasuta õpetamisel 
infotehnoloogiat.

Nagu võis oletada, kasutavad õpetajad õpetamisel kõige rohkem arvutit ja projektorit 
(92% vastanutest). Sealjuures kasutavad Ühisgümnaasiumi, Raeküla Kooli ja 
Täiskasvanute Gümnaasiumi kõik küsitluses osalenud õpetajad arvutit ja projektorit. 
Sülearvuteid või tahvelarvuteid kasutab tundides 26% õpetajatest, lisaks mainis 25% 
õpetajatest oma ainetundide andmist arvutiklassis. 

Õpetajatest 46% kasutab dokumendikaamerat. Kooliti on dokumendikaamera 
kasutus väga erinev ja sõltub otseselt kaasaegse dokumendikaamera olemasolust 
(näiteks Hansagümnaasiumis kasutab seda 68% vastanutest). Sama olukord on 
puutetahvli kasutamisel. Koolides, kus puutetahvleid on vähem, kasutatakse neid ka 
harvemini. Puutetahvli kasutamine on suhteliselt populaarne Raeküla Koolis (39% 
vastanutest) ning Ühisgümnaasiumis (31% vastanutest). Viiendik õpetajatest ehk 20% 
kasutab õppetöö korraldamisel foto- ja/või videokaamerat. 

Vähemal määral on õppetöös kasutusse võetud nutitelefonid: vastanutest 8-20% 
kasutab nutitelefoni õppetöö korraldamisel. 

Õpetajatest 7% mainis tikkimismasina kasutamist, mis on suhteliselt kõrge 
kasutusprotsent, kui võrrelda tööõpetustundide (mis on ainult põhikooliastmes) ja 
selles tikkimise teema mahtu ülejäänud õppeainetega. 

Kolm protsenti õpetajatest kasutab õppetöö korraldamisel ka diktofoni. 

Enim kasutatavad internetipõhised keskkonnad ja tarkvara

Pärnu õpetajate uuringu põhjal on populaarseim keskkond õppetöös YouTube, mida 
kasutab 80% vastanutest. 

75% õpetajatest kasutab Google keskkonna varainte: Google Search, Google Docs, 
Google Maps, Google Translator jm. 

44% vastanutest kasutab e-õppekeskkonda Miksike. 

16% õpetajatest suhtleb õpilastega Facebooki vahendusel või on sellesse keskkonda 
loonud oma õpperühma. 

13%-l on õppematerjalid koondatud Moodle keskkonda ja sama palju on neid, kes 
kasutavad LeMill keskkonda ja õppeotstarbel pildilaadimiskeskkondi, näiteks 
Fotki.ee-d. 
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Tunnitöö juhtidest 9% kasutab Wikispaces keskkonda ning 8% vastanutest peab 
õppeaine- või klassiblogi. Blogide puhul väitus mitu õpetajat, et nad ei ole seda veel 
teinud, kuid see on hea mõte ja nad kavatsevad õppeaine või klassiblogi pidamist 
lähiajal alustada. Samas oli neidki õpetajaid, kes on blogi pidanud, kuid lastele asja üle 
andes on see soiku jäänud. 8% õpetajatest kasutab veel Prezi keskkonda ja 3% mainis 
Mindmeister`it. Veerand õpetajatest ehk 25% vastas, et kasutavad muid 
internetipõhiseid keskkondi, kuid jätsid täpsustamata, milliseid. 

Tarkvara osas eelistavad õpetajad hetkel MS Power Point'i või muid esitlusprogramme 
(kasutajate osakaal on 91% vastanutest). 89% õpetajatest kasutab MS Word'i või muid 
tekstitöötlusprogramme, alla poolte on kasutanud ka MS Excelit või muid 
tabelarvutusprogramme. 

17% õpetajatest teeb oma tööd Hot Potatoes programmi kaasabil, matemaatika 
õpetajate seas on populaarne GeoGebra. 

Õpetajate vajadused tehnoloogia kasutamisel õppetöös

Küsimustikule vastates sai avaldada arvamust õppetöös tehnoloogia kasutuselevõtuga 
seotud puuduste või probleemide kohta koolides. 

Vastused jagunesid mitmeks alateemaks, millest osa oli tehnilist laadi ja seondus 
tehnoloogiliste vahendite vähesusega või selle mittetöötamisega. Näiteks mainis mitu 
õpetajat, et klassiruumi oleks vaja statsionaarset projektorit. 

Avaldati valmisolekut töötada puutetahvliga või pabersõnastike asemel kasutada 
tahvelarvuteid, kuid hetkel selliseid võimalused koolis puuduvad. 

Oli õpetajaid, kes mainisid probleemina interneti kiirust või selle kvaliteeti. Üks 
õpetaja kirjutas, et „pettumust on valmistanud olukorrad, kus meeletut tööd ja vaeva 
nõudnud ettevalmistus ei realiseeru, sest klassis lihtsalt vajalikul hetkel tehnika ei 
tööta. Neid olukordi on olnud päris palju“. Seeläbi tundsid paljud õpetajad puudust 
tehnoloogia kasutamist toetavast inimesest (IT-spetsialistist või haridustehnoloogist). 
Kuigi kõikides koolides on vastav ametikoht olemas, on ilmselt õpetajate poolt 
tehnoloogia kasutussoov ja valmisolek sedavõrd suur, et tööle võetud toetav personal 
seda piisavalt pakkuda ei suuda. Rahalises mõttes lihtsamalt on ehk lahendatavad 
nende õpetajate probleemid, kes mainisid pimendavate ruloode vajadust. 

Teine osa probleeme seondus e-õppematerjalidega, mis ei ole vastavuses konkreetse 
ainekavaga või puuduvad üldse. Üks vahva vastus väljendab õppetöös 
infotehnoloogia kasutamise tõkkeid: „Matemaatika tunnis pärsib mind liiga tihe 
õppeprogramm ja koll nimega riigieksamid“.

Infotehnoloogia kasutamine ja koostöine õppimine Pärnu koolides     53



öelda, et 44% küsitletud haridustöötajatest kasutavad infotehnoloogiat peaaegu igas 
tunnis. Vähemalt pooltes tundides kasutab infotehnoloogiat 40% ning vähem kui 
pooltes tundides 15% küsitletud õpetajatest. Vastanutest 2% ei kasuta õpetamisel 
infotehnoloogiat.

Nagu võis oletada, kasutavad õpetajad õpetamisel kõige rohkem arvutit ja projektorit 
(92% vastanutest). Sealjuures kasutavad Ühisgümnaasiumi, Raeküla Kooli ja 
Täiskasvanute Gümnaasiumi kõik küsitluses osalenud õpetajad arvutit ja projektorit. 
Sülearvuteid või tahvelarvuteid kasutab tundides 26% õpetajatest, lisaks mainis 25% 
õpetajatest oma ainetundide andmist arvutiklassis. 

Õpetajatest 46% kasutab dokumendikaamerat. Kooliti on dokumendikaamera 
kasutus väga erinev ja sõltub otseselt kaasaegse dokumendikaamera olemasolust 
(näiteks Hansagümnaasiumis kasutab seda 68% vastanutest). Sama olukord on 
puutetahvli kasutamisel. Koolides, kus puutetahvleid on vähem, kasutatakse neid ka 
harvemini. Puutetahvli kasutamine on suhteliselt populaarne Raeküla Koolis (39% 
vastanutest) ning Ühisgümnaasiumis (31% vastanutest). Viiendik õpetajatest ehk 20% 
kasutab õppetöö korraldamisel foto- ja/või videokaamerat. 

Vähemal määral on õppetöös kasutusse võetud nutitelefonid: vastanutest 8-20% 
kasutab nutitelefoni õppetöö korraldamisel. 

Õpetajatest 7% mainis tikkimismasina kasutamist, mis on suhteliselt kõrge 
kasutusprotsent, kui võrrelda tööõpetustundide (mis on ainult põhikooliastmes) ja 
selles tikkimise teema mahtu ülejäänud õppeainetega. 

Kolm protsenti õpetajatest kasutab õppetöö korraldamisel ka diktofoni. 

Enim kasutatavad internetipõhised keskkonnad ja tarkvara

Pärnu õpetajate uuringu põhjal on populaarseim keskkond õppetöös YouTube, mida 
kasutab 80% vastanutest. 

75% õpetajatest kasutab Google keskkonna varainte: Google Search, Google Docs, 
Google Maps, Google Translator jm. 

44% vastanutest kasutab e-õppekeskkonda Miksike. 

16% õpetajatest suhtleb õpilastega Facebooki vahendusel või on sellesse keskkonda 
loonud oma õpperühma. 

13%-l on õppematerjalid koondatud Moodle keskkonda ja sama palju on neid, kes 
kasutavad LeMill keskkonda ja õppeotstarbel pildilaadimiskeskkondi, näiteks 
Fotki.ee-d. 
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Tunnitöö juhtidest 9% kasutab Wikispaces keskkonda ning 8% vastanutest peab 
õppeaine- või klassiblogi. Blogide puhul väitus mitu õpetajat, et nad ei ole seda veel 
teinud, kuid see on hea mõte ja nad kavatsevad õppeaine või klassiblogi pidamist 
lähiajal alustada. Samas oli neidki õpetajaid, kes on blogi pidanud, kuid lastele asja üle 
andes on see soiku jäänud. 8% õpetajatest kasutab veel Prezi keskkonda ja 3% mainis 
Mindmeister`it. Veerand õpetajatest ehk 25% vastas, et kasutavad muid 
internetipõhiseid keskkondi, kuid jätsid täpsustamata, milliseid. 

Tarkvara osas eelistavad õpetajad hetkel MS Power Point'i või muid esitlusprogramme 
(kasutajate osakaal on 91% vastanutest). 89% õpetajatest kasutab MS Word'i või muid 
tekstitöötlusprogramme, alla poolte on kasutanud ka MS Excelit või muid 
tabelarvutusprogramme. 

17% õpetajatest teeb oma tööd Hot Potatoes programmi kaasabil, matemaatika 
õpetajate seas on populaarne GeoGebra. 

Õpetajate vajadused tehnoloogia kasutamisel õppetöös

Küsimustikule vastates sai avaldada arvamust õppetöös tehnoloogia kasutuselevõtuga 
seotud puuduste või probleemide kohta koolides. 

Vastused jagunesid mitmeks alateemaks, millest osa oli tehnilist laadi ja seondus 
tehnoloogiliste vahendite vähesusega või selle mittetöötamisega. Näiteks mainis mitu 
õpetajat, et klassiruumi oleks vaja statsionaarset projektorit. 

Avaldati valmisolekut töötada puutetahvliga või pabersõnastike asemel kasutada 
tahvelarvuteid, kuid hetkel selliseid võimalused koolis puuduvad. 

Oli õpetajaid, kes mainisid probleemina interneti kiirust või selle kvaliteeti. Üks 
õpetaja kirjutas, et „pettumust on valmistanud olukorrad, kus meeletut tööd ja vaeva 
nõudnud ettevalmistus ei realiseeru, sest klassis lihtsalt vajalikul hetkel tehnika ei 
tööta. Neid olukordi on olnud päris palju“. Seeläbi tundsid paljud õpetajad puudust 
tehnoloogia kasutamist toetavast inimesest (IT-spetsialistist või haridustehnoloogist). 
Kuigi kõikides koolides on vastav ametikoht olemas, on ilmselt õpetajate poolt 
tehnoloogia kasutussoov ja valmisolek sedavõrd suur, et tööle võetud toetav personal 
seda piisavalt pakkuda ei suuda. Rahalises mõttes lihtsamalt on ehk lahendatavad 
nende õpetajate probleemid, kes mainisid pimendavate ruloode vajadust. 

Teine osa probleeme seondus e-õppematerjalidega, mis ei ole vastavuses konkreetse 
ainekavaga või puuduvad üldse. Üks vahva vastus väljendab õppetöös 
infotehnoloogia kasutamise tõkkeid: „Matemaatika tunnis pärsib mind liiga tihe 
õppeprogramm ja koll nimega riigieksamid“.
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Osa õpetajaid tundis, et tehnoloogia kasutamise ettevalmistamiseks kuluv aeg on liiga 
mahukas. Tunti puudust ajast, et ennast võimalustega kursis hoida ja pidevalt kõike 
muuta. Selle näiteks toon ühe õpetaja arvamuse: „Õpetaja suure töökoormuse juures 
kulub tohutult lisaaega, et interneti avarustest kogu aeg materjali otsida. See otsimine 
toimub vabal ajal ja tihti une arvelt. Hea kui oleks iga kursuse jaoks mingi põhivara 
kohe kasutada ja hiljem saaks õpetaja ise uut materjali juurde lisada.“ 

Üks õpetaja pakkus lahendusena, et õpetajal võiks olla iga paari nädala tagant 
tunnivaba päev, et õppematerjale ette valmistada. Siinkohal võib meenutada aastate 
tagust algatust „Miks ja millepärast“, millest kujunes hiljem populaarne keskkond 
Miksike. Selle  kujundamine toimus Tartu Katoliku Kooli juures paralleelselt 
metoodikaid välja töötavate ja neid klassiruumis rakendavate õpetajate koostööna. 
Olgu see tõestuseks, et meie õpetaja tehtud ettepanekul on sisuline põhjendus, iseasi, 
kas selle rahaline kate on võimalik.

Uuringus kajastus ka arvamusi, et tehnoloogia kasutamise tõhusus ei põhjenda sellele 
kuluvat aega. Negatiivse poole pealt toodi välja teatav isiklik vastumeelsus liigse 
internetiseerumise ja tehnikapõhise õpetuse suhtes, soovides õpilased panna pigem 
omavahel inimestena suhtlema. Koostöisele õppimisele oligi pühendatud teine osa 
uuringust.  

Koostöine õppimine Pärnu koolides

Populaarseim koostöise õppimise vorm on rühmatöö (kasutajaid 96% vastanutest) ja 
paaristöö (89%). Õpetajatest 68% kasutab tundides ka arutelurühmi, 33% 
ühisuurimuste tegemist ning 28% projektõppe meetodeid. 

Uuringus oli küsimus õpetaja enda osaluskogemuse kohta koostöist õppimist 
võimaldanud projektides (osalus nii oma õpilastega, kolleegidega või muul moel). 
Kahjuks selgus, et paljudel õpetajatel (109-st vastanust 67-l) on koostöise õppimise 
kogemus suhteliselt väike või ei osata koostöös tehtud asju sellena näha. Siiski oli 
õpetajaid, kes mainisid ülekoolilisi projekte (Täiskasvanute Gümnaasiumi DECLAC, 
Hansagümnaasiumi näidendi- ja meediaprojektid, Ühisgümnaasiumi muusikali 
lavastamine). 

Koostööna on korraldatud ülekoolilisi õpilaskonverentse ja antud avatud tunde 
„õpetajalt õpetajale“. Comenius Regio projektis „Koostöine õppimine 
internetiajastul“ osalenud õpetajad tõid välja selle projekti käigus tehtud koostöö ning 
mitmel puhul mainiti eTwinningut. Näitena kooli välisprojektidega tehtavast tööst 
kirjutab üks õpetaja: „Täitsime koos õpilastega ülesandeid, mis nõuavad üksteisega 
arvestamist nii ajaliselt kui ka ruumiliselt. Minu õpilased on osalenud briti ja ameerika 
kultuuri projektides, mis on nõudnud just meeskonnatööd. Muuhulgas esitlesime 
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projekti meeskondlikult. Oleme kirjutanud koos õpilastega lühijutte ja need on üles 
laetud e-raamatute keskkonda www.myebook.com. Jõuluks on kavas paaristööna teha 
jõulu-multifilmid.“ 

Osa õpetajaid tõi välja arutelurühmades osalemise ja koolisisesed 
meekonnakoolitused, mis kahtlemata on koolikollektiivides tihedasti kasutatavad 
koostöövormid. 

Kokkuvõtteks andis uuring väikese läbilõike Pärnu õpetajate arvamustest 
infotehnoloogia kasutamise kohta, valmisolekutest õppetöö arendamisel, 
koostööoskustest ja –kogemustest. Koondatud materjali saavad koolide juhtkonnad 
kasutada kooli arendamisel ning Pärnu Linnavalitsus arvestada sellega 
koolitustellimuste tegemisel ning tehnoloogiainvesteeringuteks planeeritava eelarve 
kasutamisel. 

Tänan küsitluses osalenud õpetajaid ning koolide juhtkondi koostöö eest uuringu 
läbiviimisel! Soojad tänusõnad Ühisgümnaasiumi vilistlasele, Tartu Ülikooli 
üliõpilasele Liis Tapasiale, kes aitas küsimustikku tehnoloogia toel õpetajateni viia 
ning vastustest kokkuvõtte koostas. 
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Tehnika pakub noortele huvi. Robootikapäevad Pärnu Ühisgümnaasiumis jäädvustas 
digitaalselt Mart Kuuskmann.
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Puutetahvel õpetamise mitmekesistamisel
Anu Krinal, Pärnu Ühisgümnaasiumi algklassiõpetaja

Puutetahvel võimaldab tunnis mitmekesistada uue info omandamist ning 
õppimisprotsessi üldisemas mõttes. Puutetahvlit nagu teisigi õpetamise metoodikaid 
olen rakendanud tunni erinevates osades, seetõttu saab esitatavale materjalile 
omistada kõige erinevamaid funktsioone, mis teeb puutetahvli kasutamise väga 
mugavaks ning efektiivseks. 

Kasutan puutetahvlit näiteks tunni alguses meeleolu loomiseks, samuti eelmise tunni 
materjali kordamiseks, tunnis läbivõetud materjali kinnistamiseks. Lisaks abistava 
vahendina kasutamisele saab puutetahvlit edukalt rakendada ka tunni peateema 
õpetamiseks-õppimiseks. Nimetatud tarkvara ja vahendeid saab praktiliselt kasutada 
nii individuaal- kui rühmatööks.

Oma unikaalsuse tõttu olen puutetahvlit kasutanud erinevates tunnivormides: tava-, 
õpiabi- ja järelaitamistunnis. Kuid ma ei kasuta puutetahvlit sagedamini kui paaris 
tunnis koolipäeva jooksul, et säilitada õpimeetodite mitmekesisus ning vahelduvus. 
Ainetundidest kasutan puutetahvlit enim emakeele ja loodusõpetuse tundides, sest 
need annavad võimaluse erilaadsete ja mitmekülgsete ülesannete ja visuaalse materjali 
abil esitatavat tundma õppida ja kinnistada. 

Joonisel on toodud peamised meetodid, mille juures ma puutetahvli võimalusi sageli 
kasutan ja rakendan. 

Joonis: rakendatavad metoodikad puutetahvlil kasutamiseks.
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Kahtlemata on võimalik leida muidki meetodeid, seda just eespool mainitud emakeele 
ja loodus- või teistes jutustavates ainetes, mis eeldavad suure hulga verbaalse ja 
kirjeldava materjali omandamist. 

Nagu iga metoodika puhul, nii on ka puutetahvlil ja selle kasutamisel positiivsed ja 
negatiivsed küljed, mis kokkuvõtlikult on järgnevas tabelis. 

Tabel: puutetahvli metoodika plussid ja miinused.

Mõned näited puutetahvli kasutamisest minu tunnis .www.miksike.ee
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Plussid

Tunni mitmekesisus.

Kehakultuuripaus.

Mugav eelnevalt ette valmistada.

Eelmise tunni materjali kordamine.

Vahetunni sisustamine (pusled, ristsõnad,
korrutustabeli kordamine).

Hea tarkvara.

Miinused

Ajamahukas (klassi ees käimine).

Pikemaid tekste ei saa kasutada.

Klassi igast nurgast pole hea
vaadata, väsitab silmi.

Tavapärane klassitund Anu Krinali klassis. Hetke tunnist võttis üles Mart Kuuskmann.
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Emakeel selgeks arvutiklassis
Eve Hirvela, Pärnu Vanalinna Põhikooli emakeele õpetaja

Emakeele tunnid arvutiklassis pakuvad vaheldust töös nii õppijatele kui pedagoogile. 
Helendava ekraani taga olles saab arendada keelekasutust, kuid õpetaja peab olema 
valmisolek, võitlemaks Facebooki karvase käega. 

Emakeele õpetajana on mul kohustus valmistada põhikooli lõpetajad ette lõpueksami 
sooritamiseks eesti keeles ja kirjanduses. Põhikooli ja huvikooli vahele ei saa panna 
võrdusmärki, seega ei tohi ma küsida, kas armas laps soovib õppida keelt või mitte. 
Proovin seda salajast vaimset vägistamist viia läbi sedasi, et oleks nii rutiinset trenni kui 
ka loomingulisi vahepalu. Mäletan, et koolipiigana ei nautinud ma ei keemiat ega 
füüsikat. Täna olen õnnelik, et tean, miks ei tohi soodat kisselli sisse panna või vannis 
juukseid föönitada.

Mõned eesti keele õppimise magusroad

Interaktiivsed lünkharjutused aitavad kaasa võõrsõnade ja häälikuühendite 
ortograafia omandamisele. Õpetajale on mugav see, et iga harjutuse lõpus saab 
õpilane kohe teada õigete vastuste protsendi, mille ta kirjutab tabelisse ja võib ennast 
võrrelda klassikaaslasega.

Õpilased loevad läbi kaks raamatut ja teevad võrdleva veebilehe. Selleks peavad nad ise 
looma võrdlemiseks oma süsteemi ja väga hästi tundma loetud raamatute sisu, sest 
internetist loetud kokkuvõtte põhjal nad seda teha ei saa. Loodud veebilehtede najal 
t u t v u s t a v a d  õ p i l a s e d  o m a n d a t u d  m a t e r j a l i  k l a s s i k a a s l a s t e l e  
( ).http://raamatuv6rdlus.onepagefree.com/?id=14331&
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Kirjanike kohta koostatakse konspekt internetist loetud info põhjal. See nõuab rohke 
info läbitöötamist ja siis olulise kirjapanekut. Positiivne on, et uued teadmised jäävad 
nii tekstide koostajatele kui ka kuulajatele paremini meelde, kui õpetaja dikteeritud ja 
vihikusse kribitud sõnumist ning laps on saab teha tööd endale sobivas tempos.

Noorsooraamatu kohta luuakse rühmafilm, mis sisestatakse arvutisse õpetaja
veebilehele. Õpetaja saab kooli igast arvutist selle filmi projektoriga ekraanile lasta. 
Salvestamiseks ei ole lisaseadmeid vaja. Õpilastele see töö meeldib, nad saavad 
väljaspool kooli suhelda klassikaaslastega, ise planeerida ja luua. Hiljem toimub ühine 
filmide ülevaatamine, arvustamine ja hindamine.

Omaloomingulised kirjatükid kogutakse isiklikule veebilehele, lisatakse kunstiõpetuse 
tundides valminud illustratsioonid.

Oma veebilehtedele lisatakse helifailid, mis on salvestatud erinevate ettekannete 
sooritamise ajal. Õpilasel on võimalus oma ettekandeid taaskuulata ja sellest õppida. 

Aheljutukeste kirjutamine erinevate arvutite taga on hea võimalus treenida kirjandi 
ülesehitust. See nõuab eelneva süvenenud lugemist ja seejärel oma lõigu lisamist ning 
õpetab lastele otstarbekat aja kasutamist.

Igal medalil on kaks külge, seepärast on väga oluline selgitada õpilastele 
internetimaailma võlude kõrval ka selles tehnikamaailmas valitsevaid ohte. Õpilane 
saab sellistes tundides selgeks, et virtuaalne maailm on kõige avalikum paik meie elus. 
Omandatakse teadmine, et internetti võib kirjutada ainult sellist infot, mida ollakse 
nõus riputama üles ka linnaväljakule.

http://tnunnepalu.weebly.com/
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Emakeel selgeks arvutiklassis
Eve Hirvela, Pärnu Vanalinna Põhikooli emakeele õpetaja
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Inglise keele õpetamisest infotehnoloogiliste
vahendite abil
Kersti Koppel, Pärnu Raeküla Kooli õpetaja

Õpetajad on kindlasti kursis infotehnoloogia võimalustega inglise keele õpetamisel, 
olgu selleks siis internetist õppematerjalide otsimine, slaidiesitlused, filmiklipid, 
laulud, rütmisalmid ja muudki põnevat, mis toetab õppetööd ja annab võimaluse 
koostada ise erinevates keskkondades mitmesuguseid teste ja miks mitte ka ristsõnu.

Projektori kasutamine klassis või arvutiklassis inglise keele tundide läbiviimisel annab 
õpilastele võimaluse õppida ja arendada sõnavara ning grammatikat vastavalt 
võimetele, õpilane saab valida sobiva tempo ja harjutuste raskusastme. 
Veebikeskkonnas õppimine arendab õpilastes iseseisva õppimise ja kuulamise, aga ka 
sõnaraamatu kasutamise ning analüüsimise oskusi, samuti vajaliku info otsimise 
oskust. Veebipõhise õppekeskonna pluss on kohese tagasiside võimalus õpilase 
edasijõudmisest.

Järgnevalt jagan veebilehti, mida ma õppetöös kasutan ning mis on
leidnud õpilaste poolehoiu

Lähtudes õppetunnist, on võimalik ise koostada õppematerjale sõnade õppimiseks, 
kasutades Quizlet'i veebikeskonda. Õpilased saavad kuulata uute sõnade hääldust ning 
harjutada nende kirjutamist häälduse järgi, praktiseerida õigekirja, teha teste 

. Kolmandale klassile koostasin sellisel moel kõiki 
õppetükke toetavad materjalid .  
Paljude õppetükkide juurde on juba lehed koostatud, seega leiab neid hõlpsasti 
quizlet'i otsingust.

Veebileht Learning Chocolate  Vocabulary 
Learning Platform on väga hea õpikeskkond sõnavara õppimiseks ja arendamiseks 
paljude eluvaldkondade kohta. Sõnu on võimalik kuulata ja viiel moel kinnistada, 
teemasid on ligi kakssada.

Grammatika ja sõnavara õppimiseks ja kinnistamiseks kasutan enim kahte veebilehte. 
Esimene on English Grammar 4U Online . Selles 
programmis on õpilastel võimalik saada ise tagasisidet tehtu õigsusest ning teavet, 
millise reegli vastu on eksitud. Teine väga rikkaliku harjutuste valikuga veebileht on 

, milles leiab sadu harjutusi, kuulamisülesandeid ja 
lugemismaterjale. 

 
http://quizlet.com/create-set

https://sites.google.com/site/inglisekeel3klass/

http://www.learningchocolate.com/

http://www.ego4u.com/

http://agendaweb.org/
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Inglise keele omandamine laulude, rütmisalmide, luuletuste ja dramatiseeringute abil 
on väga tulemuslik ning meeldib iseäranis esimese ja teise kooliastme õpilastele. 
Järgnevaid veebilehti saab õppetöös edukalt kasutada ja need on muutunud laste 
lemmikuks:

- veebileht The Dream English , kus Matt ja tema
ülipopulaarsed laulud ning emotsionaalne esinemine kutsuvad kaasa laulma ja 
liigutama. Laulusõnu saab printida.

- veebileht Super Simple Songs 
selle kaasabil on õpetajal lihtne õpetada ning õpilastel hea õppida. Laulusõnad on 
saadaval veebilehel 

- vahvaid laule on leida ka veebilehel Maple Leaf  Learning Songs

Learn English Kids : varasalv laulude, 
videoklippide, kuulamisülesannete ja juttudega. Võimalus on teha kaarte, koomikseid 
ja jutte. Õpilased ja õpetajad saavad liituda ja osaleda erinevatel võistlustel või alla 
laadida õppematerjale ja töölehti. Õppematerjalid on teemade kaupa ja hõlpsasti 
leitavad.

Nii öelda rääkivad pildid aitavad mitmekesistada õpetaja ja õppija tööd, toovad tundi 
vaheldust, lihtsustavad kodus kinnistamist.

Maple Leaf  Learning Talking Flashcards õppekava toetavad teemad ja mõnusad 
r ü tmid  võ ima ldavad  sõnade l  –  l ause te l  kerges t i  mee lde  j ääda  

 Everyone Loves 
Fun Learning  

Teemakohaseid slaidiesitlusi, põnevaid mänge, aukirju, pilte ja töölehti võib 
vabavarana alla laadida  kodulehelt. Kindlasti lisab 
Bingo mäng tundi vaheldust ja eeltoodud lehel on erinevate teemade kohta Bingosid 
piisavalt. Kes soovib ise vastavalt tunni teemale lõbusate piltidega Bingo mänge luua, 
saab seda teha veebilehel 

Ristsõnu lahendada meeldib kõigile ja neid koostades õpivad õpilasedki. Mitmekesise 
valiku ristsõnade koostamiseks annab . Hot Potatoes 

 tarkvaraprogramm võimaldab minul ja õpilastel koostada ise 
teste erineval raskusastmel ning neid veebipõhiselt lahendada.

Eatherpad on ühiskirjutamisvahend koostöös õppimiseks, jagamiseks ja 
kirjutamiseks. Võimalik on luua piiramatul arvul lehekülgi ja ühe Padiga saavad kõik 
klassi õpilased tööd teha. Ühises keskkonnas olles jälgitakse õigekirjareegleid ja 
koostöö tulemust. See keskkond meeldib õpilastele, sest nad saavad olla tähelepanu 
keskpunktis.  ning 

http://dreamenglish.com/

http://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs

http://supersimplelearning.com/

http://www.youtube.com/user/MapleLeafHashima

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

http://www.youtube.com/playlist?list=PLC045C43423D84311
http://www.youtube.com/user/omigrad

http://www.mes-english.com/

http://www.toolsforeducators.com/bingo/

http://armoredpenguin.com/
http://hotpot.uvic.ca/

http://samskrive.ndla.no/ http://  primarypad.com/
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Teadmiste kinnistamiseks ja tagasiside andmiseks kiidan Kuldvillakut, mis toob tundi 
positiivset elevust ja muudab selle energilisemaks. Kuldvillakut saab koostada 
aadressil . Igaüks leiab endale sobiva viisi, kuidas mäng 
üles ehitada, kas lihtsamalt, küsimuseta: „Mis on...?“ või keerulisemalt. Punktid 
liidetakse mänguväljal kohe kokku.

Küsitluste tegemine ja veebis erinevatel teemadel hääletamine annab õpilastele 
võimaluse ise otsustada , hääletustulemused on jälgitavad 
protsentidena.

Mõistekaardi tegemine toetab loovat keeleõpet. Mõistekaardi abil võib laps õpitavad 
mõisted visualiseerida, see aitab õpitut süstematiseerida, liigitada, esile tuua.
Text and Mindmap  abil saavad sellega hakkama ka 
nooremad õppijad. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et liikumiseks on vaja kasutada 
nooleklahvi ja tühikuid mitte teha, vastasel korral tekivad valed seosed. Teine võimalus 
on tarkavaraprogramm Kidspiration .

Koomiksite tegemine on paljudele keeleõppijatele meelepärane. See paneb lapsed 
katsetama, juhtima aega ja iseennast, arendama esitlemis- ja suhtlemisoskust ning  
kriitilist mõtlemist. Sellise võimaluse annab . Laste tööd 
salvestatakse oma kasutajaprofiilis ning neid on vanematelegi tore näidata. 

Minu õpilaste lemmiktegevus on animeeritud videoklippide tegemine GoAnimate 
abil . Tegelased saab panna rääkima ning tähelepanu tuleb 
osutada tegelastele kirjutades õigekirjale, vastasel korral võib videoklippide vaatamisel 
jääda nende jutt arusaamatuks. Tegemist on põneva tööga ja kõik on elevil, kui klippe 
ette näidatakse. 

Unustada ei maksaks sageli kasutatavat slaidiesitluse PowerPoint loomist õpilaste 
poolt. Õpilased lisavad-leiavad kas oma või vabavarana kasutatavaid pilte. Nad õpivad 
kasutama veebipõhist sõnaraamatut õigekirja kontrollimiseks ja esitluse ettekandmine 
on hea võimalus nii oma esinemisoskuse kui kuulajatel-vaatajatel kuulamisoskuse 
arendamiseks. Lihtne ja igapäevaselt kasutatav on tähtpäevade puhul, nagu jõulud, 
lihavõtted, sõbrapäev, emadepäev, kaartide saatmine veebiaadressilt 

. Need on lõbusad ja muusikaga animeeritud kaardid, 
kus saadetava poole saab pöörduda personaalsete soovidega.

Julgustan õpetajaid kasutama IT valdkonna võimalusi. Harjutamine teeb meistriks ja 
esialgu kohmetuna kasutatud veebileht võib muuta iga tunni märkimisväärselt 
huvitavamaks nii õpetajale kui õppijale. Kasutegur on mõlemapoolselt märgatav.

https://jeopardylabs.com/

http://flisti.com/

http://www.text2mindmap.com/

http://www.inspiration.com/Kidspiration

http://www.toondoo.com/

http://goanimate.com/

http://www.care2.com/ecards/
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Interaktiivsed õppemängud
pakuvad põnevust 
Merike Rahtma, Pärnu Ühisgümnaasiumi vanemõpetaja

Haridusvaldkond liigub iga aastaga aina rohkem digiajastu suunas ja oma töös olen 
aktiivselt kaasa läinud tehnoloogilise maailma muutuste ja uuendustega. Pean kõige 
olulisemaks sisendada õpilastele iseseisvat mõtlemis- ja tööoskust. Õpetamisel püüan 
piirduda mitte ainult õpiku materjaliga, vaid pööran tähelepanu lisateadmistele. 

Viimastel aastatel kasutan ainetundides lisamaterjalina  interaktiivseid õppematerjale, 
sest info ja oskus seda käsitleda mängib ühiskonnas üha suuremat rolli. Arvuti oma 
mitmekülgsete võimalustega on õpetajatöös asendamatu abimees, mis aitab 
algklassides muuta tunnid vaheldusrikkamaks ja huvitavamaks.

Minu tööd klassis kergendab projektor, tunnid on efektiivsemad,  õppeprotsess 
mugavam, õpilastele kättesaadavamad,  mängulisemad,  informatiivsemad, 
atraktiivsemad. 

Projektoriga saan demonstreerida jooniseid, videokatkeid, esitlusi jms. Selle 
kasutamine kiirendab, lihtsustab ja kaasajastab materjali esitamist, võimaldab 
teemaderingi laiemalt käsitleda ja tund on õpilastele visuaalselt paremini jälgitav. 
Selline õppemeetod annab õpilastele aine omandamisel lisamotivatsiooni. Projektori 
kasutamine muudab minu kui õpetaja töö ökonoomsemaks, tunnis hoian kokku aega 
ja raha, sest töölehti ei pea alati paljundama.

Arvuti on õpilaste juhendamisel üks mitmekesisemaid õppeotstarbelisi vahendeid. 
Kasutan tunni läbiviimisel erinevaid õpitarkvarasid ja õppemeetodeid ning kord 
nädalas on minu klassil võimalus olla arvutiklassis. Ainetund arvutiklassis toetab 
aktiivset õppimist ja uurimist, julgustab suhtlemist ja koostööd, arendab  iseseisva töö 
oskusi ning teeb õpilastele õppimise huvitavamaks ja kergemaks. Arvuti kasutamisel 
tunnis on väga palju positiivseid külgi, kui seda targalt teha.

Olen koostanud Miksikese õppekeskkonda 3. klassi matemaatika 
interaktiivsete harjutuste komplekti, mis on retsenseeritud, 
vastab õppekavale ja on avaldatud Miksikese tasulises osas: 

 

Miksikese õppekeskonnas on avaldatud ka teisi minu õppematerjale algklassidele: 
  jne.

http://miksike.ee

http://miksike.ee/docs/lisakogud/merike_rahtma.htm
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Teadmiste kinnistamiseks ja tagasiside andmiseks kiidan Kuldvillakut, mis toob tundi 
positiivset elevust ja muudab selle energilisemaks. Kuldvillakut saab koostada 
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üles ehitada, kas lihtsamalt, küsimuseta: „Mis on...?“ või keerulisemalt. Punktid 
liidetakse mänguväljal kohe kokku.

Küsitluste tegemine ja veebis erinevatel teemadel hääletamine annab õpilastele 
võimaluse ise otsustada , hääletustulemused on jälgitavad 
protsentidena.

Mõistekaardi tegemine toetab loovat keeleõpet. Mõistekaardi abil võib laps õpitavad 
mõisted visualiseerida, see aitab õpitut süstematiseerida, liigitada, esile tuua.
Text and Mindmap  abil saavad sellega hakkama ka 
nooremad õppijad. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et liikumiseks on vaja kasutada 
nooleklahvi ja tühikuid mitte teha, vastasel korral tekivad valed seosed. Teine võimalus 
on tarkavaraprogramm Kidspiration .

Koomiksite tegemine on paljudele keeleõppijatele meelepärane. See paneb lapsed 
katsetama, juhtima aega ja iseennast, arendama esitlemis- ja suhtlemisoskust ning  
kriitilist mõtlemist. Sellise võimaluse annab . Laste tööd 
salvestatakse oma kasutajaprofiilis ning neid on vanematelegi tore näidata. 

Minu õpilaste lemmiktegevus on animeeritud videoklippide tegemine GoAnimate 
abil . Tegelased saab panna rääkima ning tähelepanu tuleb 
osutada tegelastele kirjutades õigekirjale, vastasel korral võib videoklippide vaatamisel 
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ette näidatakse. 
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poolt. Õpilased lisavad-leiavad kas oma või vabavarana kasutatavaid pilte. Nad õpivad 
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on hea võimalus nii oma esinemisoskuse kui kuulajatel-vaatajatel kuulamisoskuse 
arendamiseks. Lihtne ja igapäevaselt kasutatav on tähtpäevade puhul, nagu jõulud, 
lihavõtted, sõbrapäev, emadepäev, kaartide saatmine veebiaadressilt 

. Need on lõbusad ja muusikaga animeeritud kaardid, 
kus saadetava poole saab pöörduda personaalsete soovidega.

Julgustan õpetajaid kasutama IT valdkonna võimalusi. Harjutamine teeb meistriks ja 
esialgu kohmetuna kasutatud veebileht võib muuta iga tunni märkimisväärselt 
huvitavamaks nii õpetajale kui õppijale. Kasutegur on mõlemapoolselt märgatav.

https://jeopardylabs.com/

http://flisti.com/

http://www.text2mindmap.com/

http://www.inspiration.com/Kidspiration

http://www.toondoo.com/

http://goanimate.com/

http://www.care2.com/ecards/
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Interaktiivsed õppemängud
pakuvad põnevust 
Merike Rahtma, Pärnu Ühisgümnaasiumi vanemõpetaja
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oskusi ning teeb õpilastele õppimise huvitavamaks ja kergemaks. Arvuti kasutamisel 
tunnis on väga palju positiivseid külgi, kui seda targalt teha.

Olen koostanud Miksikese õppekeskkonda 3. klassi matemaatika 
interaktiivsete harjutuste komplekti, mis on retsenseeritud, 
vastab õppekavale ja on avaldatud Miksikese tasulises osas: 

 

Miksikese õppekeskonnas on avaldatud ka teisi minu õppematerjale algklassidele: 
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Pärnu Ühisgümnaasiumi kooli kodulehel on minu koostatud 
veebipõhine loodusõpetuse leht 5. klassi  õpilastele, sinna on 
koonda tud  kõ ik  loodusõpe tuse  õppemate r j a l id :  

 

Veebipõhise kodulehe eesmärk on õppimise hõlbustamine, tunnimaterjalide 
esitamine, kordamisküsimused kontrolltööde kordamiseks, õpiotstarbelised 
videofilmid  ning põnevad veebi-õppematerjalid õpilastele. Õpilased saavad 
materjalidega tutvuda ning ülesandeid lahendada ka kodus. Veebipõhise kodulehe 
eelis on see, et puudujad saavad oma ülesandeid täita neile sobival ajal ja need on alati 
kättesaadavad. Minu koostatud õppematerjalide ja juhendite kõrval on kodulehel ka 
kolleegide õppematerjale. Koduleheküljel on töölehed ja tunni ilmestamiseks loodud 
esitlused, loetelu õpitarkvaradest, internetis olevate õppematerjalide aadressidest jne. 

Õpilasel on lihtsam teadmisi omandada, kui rakendust leiavad erinevad meeleelundid. 
Uuendan ja täiendan pidevalt oma kodulehte sobiva õppematerjaliga. Kodulehe 
koostamine nõuab palju aega ja põhjalikku ettevalmistust, aga pikema aja peale  tasub 
see ennast ära.

Getwapps   on virtuaalne 
veebipõhine lingikogu, mida saab kerge vaevaga muuta ja 
kujundada. Lingikogu eelis on see, et märksõnade süsteem 
lihtsustab vajaliku lingi leidmist, linke saab teistega jagada ja ise 

teisi lingikogusid jälgida. 

Oluline on osata suurest infotulvast välja otsida just see teave, mis tagab edu. Olen siia 
koondanud linke, mida saan kasutada tundide ilmestamiseks, samuti saavad õpilased 
võimalusel kinnistada harjutamisega oma õpioskusi ja  teadmisi kodus. 
Õppeotstarbelisi mänge võib kasutada kui avastamiskeskkonda või integreerivaks 
õppeks läbi erinevate ainete. Mäng on sageli vaid raam, mille sees esitatakse 
õppeainega seotud ülesandeid. Interaktiivsed õpimängud teevad õppimise lastele 
lõbusamaks ja põnevamaks.

IKT valdkond areneb ja täiustub pidevalt ja IKT-alane innovatsiooniprotsess nõuab 
minult pidevat enesetäiendust ja uuendustega sammu pidamist, pannes ennastki 
õppima ning selles valdkonnas end edasi arendama. IKT-alased vahendid 
võimaldavad mul tunnis paremini aega planeerida ja õppeprotsessis  kasutan  
materjale, mis toetavad eesmärgistatud õpitegevust.

Internetiavarustes peitub meeletul hulgal arendavaid mänge, teadmisi sisaldavaid 
pilte, lehekülgi ja palju muud. Negatiivne on see, et osadel lastel võib tekkida 
arvutisõltuvus. Sellisel juhul tuleb sellele tähelepanu pöörata.

http://sites.google.com/site/veetaimed/home

http://www.getwapps.com/meriker
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Interneti autentsed videoklipid
kui keeleõppe õppematerjal 
Liis Raal-Virks, Pärnu Ühisgümnaasiumi arendusjuht 
ja prantsuse keele õpetaja

Miks kasutada keeletundides internetis leiduvaid autentseid 
videosid? 

Autentsete videoklippide all mõistan videosid, mis pole loodud pedagoogilistel 
eesmärkidel. Õpetajad ilmselt nõustuvad, et tänapäeva nii-nimetatud arvutiajastu 
noored on teistsugused õppijad, kui olid näiteks tänased õpetajad ise. Kuna õppijad on 
muutunud, peaksid muutuma ka meie õpetamismeetodid, toetudes 21. sajandi koolis 
rohkem IT-vahenditele ja internetivõimalustele.

Uus riiklik õppekava ja Euroopa keeleõppe raamdokument näevad ette ja rõhutavad 
autentsete tekstide (nii kirjalike kui suuliste) kasutamist keeleõppes, konkreetsemalt 
autentsete meediasalvestiste kasutamist alates A2-keeletasemest. 

Videoklippide kasutamine keeletunnis võimaldab õpitavat keelt õppida 
mitmekülgselt, arendades osaoskusi (lugemine, rääkimine, kirjutamine, kuulamine) ja 
omandades erinevaid pädevusi (alates üldpädevustest lõpetades sotsiolingvistilise ja 
interkultuurilise pädevusega.) Näiteks aitavad autentsed videod õpilastel paremini 
mõista õpitavat keelt, seda emakeelena rääkijate mõtteviisi, maailmavaadet, eripärasid, 
eluolu. Need avardavad silmaringi, annavad teadmisi õpitavat keelt rääkiva riigi ja 
kultuuri kohta, viivad õppija kontakti autentse keelekasutusega ning selle erinevate 
registritega (näiteks kõnekeel, släng, dialektid).

Mida pidada silmas videoklippide valikul?

1. Klipp peab vastama õpilaste tasemele. Liiga keeruline video hirmutab ja mõjub
demotiveerivalt.

2. Kõneleja(d) peaks(id) rääkima kõvasti, selgelt, kaamera lähedal, ükshaaval ja
kordamööda, vastasel juhul on õppijal klippi raske mõista.

3. Kui rääkija kasutab kehakeelt ja onomatopoeetilisi sõnu, muudab see arusaamise
lihtsamaks ja on kasulik sotsiolinvistilise pädevuse omandamise seisukohast.

4. Tekst ei tohiks olla väga pikk (üle viie minuti), sest reeglina on sama tasemega
lühem tekst õppijale lihtsam kui pikem tekst, sest õppija keskendumisvõime
väheneb ajaga ning tal tekib väsimus.
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Pärnu Ühisgümnaasiumi kooli kodulehel on minu koostatud 
veebipõhine loodusõpetuse leht 5. klassi  õpilastele, sinna on 
koonda tud  kõ ik  loodusõpe tuse  õppemate r j a l id :  
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pilte, lehekülgi ja palju muud. Negatiivne on see, et osadel lastel võib tekkida 
arvutisõltuvus. Sellisel juhul tuleb sellele tähelepanu pöörata.

http://sites.google.com/site/veetaimed/home

http://www.getwapps.com/meriker

64     Interaktiivsed õppemängud pakuvad põnevust

Interneti autentsed videoklipid
kui keeleõppe õppematerjal 
Liis Raal-Virks, Pärnu Ühisgümnaasiumi arendusjuht 
ja prantsuse keele õpetaja

Miks kasutada keeletundides internetis leiduvaid autentseid 
videosid? 

Autentsete videoklippide all mõistan videosid, mis pole loodud pedagoogilistel 
eesmärkidel. Õpetajad ilmselt nõustuvad, et tänapäeva nii-nimetatud arvutiajastu 
noored on teistsugused õppijad, kui olid näiteks tänased õpetajad ise. Kuna õppijad on 
muutunud, peaksid muutuma ka meie õpetamismeetodid, toetudes 21. sajandi koolis 
rohkem IT-vahenditele ja internetivõimalustele.

Uus riiklik õppekava ja Euroopa keeleõppe raamdokument näevad ette ja rõhutavad 
autentsete tekstide (nii kirjalike kui suuliste) kasutamist keeleõppes, konkreetsemalt 
autentsete meediasalvestiste kasutamist alates A2-keeletasemest. 

Videoklippide kasutamine keeletunnis võimaldab õpitavat keelt õppida 
mitmekülgselt, arendades osaoskusi (lugemine, rääkimine, kirjutamine, kuulamine) ja 
omandades erinevaid pädevusi (alates üldpädevustest lõpetades sotsiolingvistilise ja 
interkultuurilise pädevusega.) Näiteks aitavad autentsed videod õpilastel paremini 
mõista õpitavat keelt, seda emakeelena rääkijate mõtteviisi, maailmavaadet, eripärasid, 
eluolu. Need avardavad silmaringi, annavad teadmisi õpitavat keelt rääkiva riigi ja 
kultuuri kohta, viivad õppija kontakti autentse keelekasutusega ning selle erinevate 
registritega (näiteks kõnekeel, släng, dialektid).

Mida pidada silmas videoklippide valikul?

1. Klipp peab vastama õpilaste tasemele. Liiga keeruline video hirmutab ja mõjub
demotiveerivalt.

2. Kõneleja(d) peaks(id) rääkima kõvasti, selgelt, kaamera lähedal, ükshaaval ja
kordamööda, vastasel juhul on õppijal klippi raske mõista.

3. Kui rääkija kasutab kehakeelt ja onomatopoeetilisi sõnu, muudab see arusaamise
lihtsamaks ja on kasulik sotsiolinvistilise pädevuse omandamise seisukohast.

4. Tekst ei tohiks olla väga pikk (üle viie minuti), sest reeglina on sama tasemega
lühem tekst õppijale lihtsam kui pikem tekst, sest õppija keskendumisvõime
väheneb ajaga ning tal tekib väsimus.
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5. Liiga abstraktsed, kunstilised ja mittelineaarse süžeega klipid võivad tekitada
õpilasel raskusi video olulisematest detailidest arusaamisel.

6. Klipp peaks olema õpilasele huvipakkuval või tuttaval teemal, et tagada sellest
globaalne arusaamine (arusaamine olulisematest faktidest, isegi kui esineb võõraid 
sõnu).

Kust videosid leida?

Erinevaid autentseid videosid leiab googeldades, kuid ka järgmistelt netilehekülgedelt:

,  ,  ,  
,  ,  ,   

,   

Kuidas videosid leida?

Sobivate ja vajalike videoklippide leidmiseks eelnimetatud keskkondades tuleb 
kasutada otsingusõna (nii nagu netis surfates), mis seostub tunnis käsitletava teemaga, 
näiteks „söögid“, „keskkond“, „sport“ ning see otsingusõna peab olema õpitavas 
keeles.

Kuidas klippe keeletunnis kasutada?

Klippe tuleks kasutada nii, et need aitaksid treenida kõiki nelja osaoskust. 

I Kuulamine: õpetaja esitab õpilasele küsimusi arusaamise kohta. Võtmeküsimused
arusaamise kontrollimiseks on:

1. Kes räägib? Kellega? Kui vana on rääkija? Milline ta on välimuselt, iseloomult?
Millega ta võiks tegeleda?

2. Kus toimub tegevus? Miks sa seda arvad? Mida sa näed?

3. Millest räägitakse? Millised sõnad korduvad?

4. Millal räägitakse? Kas räägitakse enne või pärast tegevust või tegevusega samal
ajal?

5. Kuidas räägitakse (näiteks intervjuuvormis, videopäevikuna) ja miks seda
räägitakse?

Lisaks neile avatud küsimustele võib arusaamise kontrollimiseks kasutada ka õige-vale 
väiteid, valikvastustega küsimusi, lünkteksti või puuduliku infoga tabelit.

www.youtube.com www.europeenimages.net www.dailymotion.com
www.vimeo.com www.wat . tv www.metacafe.com www.hulu.com,
http://video.aol.com www.break.com
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II Rääkimine: õpetaja paneb õpilase oma arvamust avaldama, muljeid ja emotsioone 
väljendama. 

Õpilase eneseväljenduse soodustamiseks võiks õpilase varustada vajaliku sõnavaraga 
(kas siis tahvlile või sõnavaralehena). Näiteks kui õpetaja tahab, et õpilane avaldaks 
arvamust, tuleks meelde tuletada või õpetada väljendeid, nagu „minu arvates“, „ma 
leian, et“, „ma arvan, et“ ja nii edasi. 

Suulise kõne arendamiseks võib nähtud teemal teha diskussioone (näiteks poolt-
vastu) ja rollimänge (video taaslavastus, sellele teise osa või järje lavastamine, 
interpretatsioonid, improvisatsioonid). 

III Lugemine: õpetaja arendab klipis nähtud teemat edasi. 

Siin võiks näiteks lugeda kommentaare videoklipi alt ja vaadata, mida teised vaatajad 
on klipist või selle tegijast arvanud. Samuti võib kasutada artikleid samal teemal ja 
sõnaraamatuid, et defineerida mingeid sõnu või väljendeid.

IV Kirjutamine: õpilane jätkab teemaarendusega.

Õpilane võiks näiteks jätta klipi alla oma kommentaari või teha klipi sisust kokkuvõtte. 
Välja võib mõelda ja kirja panna ka video slogani, loo, mis videole eelnes või järgneb, 
fantaasiajutukese klipis nähtud inimeste elust ja omavahelistest suhetest ning küsimusi 
ja soovitusi neile.
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www.youtube.com www.europeenimages.net www.dailymotion.com
www.vimeo.com www.wat . tv www.metacafe.com www.hulu.com,
http://video.aol.com www.break.com
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Koostöisest õppimisest õpilasuuringute näitel
Peedu Sula, Pärnu Ühisgümnaasiumi ajaloo ja 
filosoofia õpetaja 

Pole enam uudis, et Eesti koolides kirjutavad gümnasistid uurimistöid. Pärnu 
Ühisgümnaasiumis ulatub selline traditsioon 1987. aastasse, sellest viimased üheksa 
on tulnud ka minul juhendada väga erineva taseme ning sisuga töid. Kuid see, et 
uurimistöö käigus viib õpilane läbi uuringu, millel on rahvusvaheline mõõde, on mulle 
kui juhendajale uudne kogemus. Taoline võimalus tekkis eelmisel õppeaastal, kui 
liitusin kohalikke koole ja erinevaid regioone ühendava Comenius Regio 
koostööprojektiga Collaborative learning in the Age of  2.0.

Seadsin eesmärgiks siduda projektis osalemine õpilaste uurimuslike aastatööde 
juhendamisega. Kaks juhendatavat, Toomas Matthias Kokk ja Reemet Okas, olid 
meeleldi nõus, et nende uurimistöö raames läbiviidava uuringu valimist moodustaksid 
ühe osa Norra õpilased. Esimesel projektireisil tekkis mul isiklik kontakt Norra St. 
Hallvardi keskkooli õpetajatega ja nii oligi üpris lihtne paluda nende abi õpilasuuringu 
tarvis vajaliku valimi leidmisel. Analoogsete projektide puhul hindan kõrgelt kontakte, 
mis loovad soodsa pinnase ka projektiväliseks koostööks.

Kõnealuse projekti fookuses oli koostöine õppimine Web 2.0 ajastul ja loomulikult 
kasutasime õpilastega erinevaid veebiajastu vahendeid suhtlemiseks, info kogumiseks 
ning jagamiseks. Suurim abi oli veebikeskkonnast Survey Monkey 
(www.surveymonkey.com), kus Toomas ja Reemet koostasid elektroonilised 
küsitlusankeedid. See on keskkond, mille kasutamise õpib selgeks üsna kiiresti ka 
algaja arvutikasutaja. Soovitan õpetajatel ja nende juhendatavatel otsustada 
elektrooniliste küsitluste kasuks. Kui keegi veel kahtleb, siis nimetan minu hinnangul 
viis kõige olulisemat internetipõhise küsitluse eelist:

1. Andmete käsitsi sisestamisel on liiga suur inimliku eksimise tõenäosus, mistõttu
võib kannatada uuringu usaldusväärsus. Antud veebikeskkonda laekuvad andmed 
kohe pärast ankeedi täitmist täpselt sellisel kujul nagu vastaja vastas. 

2. Andmete käsitsi sisestamine Exceli tabelisse võib kasvatada õpilases küll
töödistsipliini, ent ajalise ressursi kaotus võib osutuda ebamõistlikult suureks.

3. Infotehnoloogiaajastul pole otstarbekas kulutada kvantitatiivseteks uuringuteks
suurt hulka paberit.

4. Vastamine ei sõltu vastaja asukohast, seega on see praktiliselt taolise
rahvusvahelise koostöö ainuvõimalik variant.

5. Internetipõhise küsitluse kaudu saadud info kogumine on tänu mitmele Survey
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Monkey andmetöötlusvõimalusele väga efektiivne, näiteks koostab see keskkond 
erinevaid diagramme, esitades nii üldisemat laadi statistikat kui ka andmeid 
erinevate küsimuste lõikes.

Viimane punkt on tähtis seetõttu, et gümnasistilt ei saa eeldada kaasaegsete 
andmetöötluspakettide ja -programmide põhjalikku valdamist. Seda jõuab ta õppida 
ülikoolis.

Ankeetide koostamisel pidasime oluliseks küsimuste ja vastusevariantide 
sõnastuslikku selgust, ankeedi paindlikkust (näiteks kui valikvastuste seas polnud 
sobivat, sai vastaja selle lisada) ning eesti- ja ingliskeelse ankeedi koherentsust. 
Soovitan korraldada enne põhiuuringut test-vastamine, et veenduda, kas andmed 
jõuavad pärale. Kui olime kindlad ankeedi kasutamiskõlblikkuses, kustutasime 
testandmed ja jagasime vastavaid veebilinke läbi Facebooki ja e-kooli. Linkide 
levitamisel Norra õpilaste hulgas oli meil suur abi kommunikatsiooni- ja 
kultuuriõpetajast Margrethe Heltzer Anderssenist.

Toomase koostatud ankeedile vastas 100 Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Norra St. 
Hallvardi keskkooli abiturienti, Reemeti omale aga 105 nimetatud koolide abiturienti. 
Andmete tõlgendamise ja järelduste sõnastamise järel koostas kumbki õpilane 
ingliskeelse blogi, et uuringus osalejad saaksid peamiste tulemuste lühikokkuvõtte. 
Nagu näha, oli projekti, mis peamiselt keskendus koostööle kahe riigi õpetajate vahel, 
h a a r a t u d  o t s e s e l t  v õ i  k a u d s e l t  m ä r k i m i s vä ä r n e  h u l k  õ p i l a s i .
Sel õppeaastal kirjutavad Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased uurimistöid, mille 
valmimisse saavad taas panustada St. Hallvardi õpilased. Meie kontaktisik on 
religiooniõpetuse ning politoloogia õpetaja Reidar Madsen.

Kogemus näitab, et taoliselt korraldatud uuringud on uurijale ja juhendajale väga 
huvitavad, sest uurimistöö pole piirdunud ühe kooli ja kultuuriruumi õpilaste 
küsitlemisega.

Näidisankeedid leiate:
-  
-   

Uuringute kokkuvõtted:
-  
-  

Pooleliolevate uuringute ankeedid:
-  
-  

www.surveymonkey.com/s/5WQXNWY
www.surveymonkey.com/s/S2K2G9W

http://matu1994.tumblr.com
http://reemet-okas-course-work.tumblr.com

www.connect.ee/uuring/286246977/1/
www.surveymonkey.com/s/5LJR73C
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Linke ja andmebaase ehk 
väärt info kliki kaugusel
Krista Visas, Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht 

Tänapäeva infoühiskonnas aina suurenev informatsiooni hulk põhjustab tihti 
kasutajatele probleeme, sest järjest keerulisem on leida vajalikku. Ehk on see lingikogu 
abimeheks, mis pisutki võiks kergendada õppetöös vajaliku info leidmist.

EMS, Eesti märksõnastik ( ): ainevaldkondi hõlmav tesauruse 
struktuuriga märksõnastik raamatute, perioodikaväljaannete, artiklite, nootide, 
helisalvestiste, kaartide ja muude teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja 
infootsinguks. EMS märksõnu kasutatakse Eesti raamatukogude e-kataloogides ja 
andmebaasides.

E-kataloog ESTER Tallinn ( ): Tallinna raamatukogude 
e-kataloog.

E-kataloog ESTER Tartu ( ): Tartu raamatukogude e-kataloog.

URRAM ( ): rahvaraamatukogude e-kataloog.

Kodulooportaal ( ): kodulooportaal on Eesti 
rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem, mis võimaldab 
otsida eri paikkondi puudutavaid artikleid ja teavikuid, tutvuda pikemate tekstide ja 
entsüklopeedilise materjaliga.

ISE ( ): Eesti artiklite andmebaas "Index Scriptorum Estoniae 
ISE", mida koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, 
artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal.

ERB ( ): Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB registreerib 
Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite 
teosed ja nende tõlked.

DEA ( ): digiteeritud eesti ajalehed, valik ajalehti aastatest 1821-
1944 ja valik väliseesti ajalehti alates 1944. aastast.

DIGAR ( ): Eesti Rahvusraamatukogu digiarhiivis DIGAR 
arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. 
DIGARist leiab raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid ja postkaarte. 
Arhiveeritud väljaanded leiate e-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogu 
bibliograafiliste andmebaaside kaudu. 

http://ems.elnet.ee

http://tallinn.ester.ee

http://tartu.ester.ee

http://www.lugeja.ee

http://www.kodulugu.ee

http://ise.elnet.ee

http://erb.nlib.ee

http://dea.nlib.ee

http://digar.nlib.ee
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EEVA ( ): Eesti vanema kirjanduse digitaalne 
tekstikogu.

GRAFO ( ): haruldased trükised Eesti 
Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu fondidest. Grafo võimaldab lehitseda 
vanemaid eestikeelseid raamatuid ja kalendreid, millest paljud on säilinud ainult 
arhiivraamatukogus, kättesaadavad on ka mõned 1930. aastate teatmeteosed, 
lasteraamatud ja väliseesti trükised.

Eesti trükise Punane Raamat ( ): Eesti trükise 
Punane Raamat I käsitleb rahvustrükist selle algusaegadest 1535. aastast 1850. aastani 
ja moodustab esimese etapi meie kultuurimälule oluliste rahvustrükiste täielikust 
loetelust.

BERTA ( ): Eesti rahvakalendri tähtpäevade 
andmebaas on nagu värav nimetatud maailma, tutvustades ja pakkudes infoallikaid 
ligikaudu 80 rohkem või vähem tuntud tähtpäeva kohta. 

VAU ( ): Eesti Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal. 

ERNI ( ): Eesti kirjanduslugu tekstides 1924. 
ja 1925. aastast.

Eesti rahvaluule-alased andmebaasid ( ): 
tekstikorpused, mis on koostatud kas liigikeskselt või esitavad ülevaate teatud 
piirkonna või valdkonna pärimustest. Ammendavate või ligikaudselt ammendavate 
tekstivalikute lisana on loetletud ka antoloogia põhimõttel loodud valikud. E-
kogudest saate pärida andmeid digiteeritud ja üldisesse andmebaasi liidetud tekstide 
kohta.

Eesti regilaulude andmebaas ( ): 
mõeldud neile, kes huvituvad Eesti regilauluvaramust ja saavad sellega võimalikult 
hõlpsalt tutvuda.

KIVIKE ( ): Eesti Kirjandusmuuseumi virtuaalne kelder, 
milles saate tutvuda osaga kirjandusmuuseumi ulatuslikest kogudest, mis hõlmavad 
rahvaluulet, kirjakultuuri ja kultuurilugu. Kivikesest leiate tervikuna digiteeritud Jakob 
Hurda rahvaluulekogu, Eesti ühe esimese koduloolase Eduard Philipp Körberi 
käsikirjalised materjalid, Ado Grenzsteini kirjakogu, haruldaste vanade trükiste 
digikoopiaid ja palju muudki huvitavat.

ISIK ( ): Eesti biograafiline andmebaas 
ISIK on koostatud Eest i  Kir jandusmuuseumi arhi ivraamatukogu 
bibliograafiaosakonna isiku- ja pseudonüümide kartoteegi põhjal. Andmebaasi on 

http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva

http://www2.kirmus.ee/grafo

http://web3.nlib.ee/PunaneRaamat

http://www.folklore.ee/Berta
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http://kivike.kirmus.ee

http://www2.kirmus.ee/biblioserver/isik
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Linke ja andmebaase ehk 
väärt info kliki kaugusel
Krista Visas, Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht 
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http://ems.elnet.ee

http://tallinn.ester.ee

http://tartu.ester.ee

http://www.lugeja.ee

http://www.kodulugu.ee

http://ise.elnet.ee

http://erb.nlib.ee

http://dea.nlib.ee

http://digar.nlib.ee
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EEVA ( ): Eesti vanema kirjanduse digitaalne 
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sisestatud ca 7000 isiku ligi 20 000 pseudonüümi ja sinna on kantud autorid, kes on 
eesti vanemas trükisõnas kirjutanud pseudonüümide all. Lisatud on väljaannete 
nimetused, kus autor pseudonüümselt kirjutas ning pseudonüümide avamise alused. 

Kaartide infosüsteem ( ): Rahvusarhiivi kaartide 
infosüsteem sisaldab peamiselt Eesti kahes suuremas arhiivis, need on ajaloo- ja 
riigiarhiiv, hoiul olevate kaartide kirjeldusi ja digikujutisi.

Eesti filmi andmebaas ( ): kirjeldab iga filmiteost võimalikult 
põhjalikult. Filme kirjeldavad tunnused hõlmavad andmeid nende sisu, liigi, žanri, 
autorite, osatäitjate, võttegrupi liikmete, võttekohtade, filmitootjate, autoriõiguste ja 
levitajate ning filmi tehniliste parameetrite kohta, samuti filmide bibliograafiat, viiteid 
ilmunud arvustustele, artiklitele ja raamatutele, digiteeritud filmikaadreid, treilereid ja 
promoklippe, filmide stsenaariume ja huviinfot. Filmide sisu ja pilt on detailselt 
märksõnastatud ja võimaldab otsingut sisu, isikute, teemade, sündmuste, aja ja 
tegevuskohtade põhiselt.

Kultuurimälestiste riiklik register ( ): info Eestis riikliku 
kaitse all olevate mälestiste kohta. Päringutega saate kindlaks teha mälestise asukoha 
aadressi või katastriüksuse tunnuse järgi, samuti saab teha päringuid mälestise 
registreerimisnumbri, nime ja liigi järgi.

Eesti Muuseumide Infokeskus ( ): muuseume ja 
mäluasutusi koondav veebikülg.

Eesti Kirjanike Muuseumid ( ): lehele on 
kogutud Eesti kirjanike muuseumid ja info neis toimuvast.

Portaal Eesti mõisad ( ): portaali eesmärk on sõnas ja pildis 
käsitleda põhjalikult Eesti mõisaid, seal hulgas neidki, mis ei ole tippkorras või 
säilinud.

Kreutzwaldi sajand ( ): Eesti Kirjandusmuuseumi 
kultuuriajaloo võrguvärav: interaktiivne teabekeskkond, mis tutvustab kultuuriajalugu 
19. sajandi algusest Eesti Vabariigi loomiseni 1918. aastal.

WDL ( ) : World Digital Library/Maailma digiraamatukogu on 
mitmekeelne keskkond, mis teeb tasuta kättesaadavaks erinevate riikide ja kultuuride 
olulised algtekstid ja materjalid.

Europeana ( ): veebipõhine teenus eesmärgiga 
vahendada portaali kaudu avalikkusele Euroopa raamatukogude, muuseumite ja 
arhiivide digitaalseid kogusid.

Eurozine ( ): Euroopa kultuuriajakirjade võrgustik.

http://www.ra.ee/kaardid

http://www.efis.ee

http://register.muinas.ee

http://www.muuseum.ee

http://www.kirjanikemuuseumid.ee

http://www.mois.ee

http://kreutzwald.kirmus.ee

http://www.wdl.org

http://www.europeana.eu/portal/

http://www.eurozine.com
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Prezi ( ): veebipõhine esitluste koostamise ja salvestamise keskkond.

Diigo ( ): veebipõhine järjehoidjate, märkmete, piltide jne. 
säilitamise keskkond.

Head klikkimist!

http://prezi.com

https://www.diigo.com
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Õpetajad õppimas. Hetke Pärnu Hansagümnaasiumis toimunud koolituselt tabas Katrin 
Uutsalu.
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Pärnu Hansagümnaasiumi
raamatukogu veebis 
Stella Zotova, Pärnu Hansagümnaasiumi
raamatukoguhoidja

Pärnu Hansagümnaasiumi raamatukogu Facebooki lehele (hansaraamatukogu)  on 
mugav jooksvalt uudiseid postitada. Lehekülge hakkas raamatukoguhoidja 

Stella Zotova tegema 2011. aasta novembris. Õpilaste nõu ja abiga oli elektrooniline 
infokanal detsembriks loodud. Algselt oli lehekülg mõeldud blogina blogspot 
keskkonnas, kuid hiljem  kasvas see koduleheküljeks ja asub aadressil 

.

Loomisest alates haldab Pärnu Hansagümnaasiumi raamatukogu kodulehte ja 
Facebooki lehekülge kodulehe looja, gümnaasiumi 11.b klassi õpilane Tanel Talts, kes 
ühtlasi teeb ka praktilist tööd teemal „Pärnu Hansagümnaasiumi raamatukogu 
internetis“. Selle töö kaitsmine toimub 2013. aasta oktoobris. 

Raamatukoguhoidjal on tihe koostöö kodulehe haldajaga ja mõnes mõttes on see 
haruldane kogemus, sest tutvutakse teiste raamatukogude veebilehtedega, et selguks, 
mis on veebis külastajatele olulisim. Raamatukogu kodulehte ja Facebooki lehte 

http://hansaraamatukogu.net.ee/
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uuendatakse ja täiendatakse pidevalt, pakkudes veebis külastajatele kõige 
kättesaadavamat infot. Otselingid on tehtud Facebooki leheküljele, Twitterisse ja 
Vikipeedia lehele.

Kodulehel saab tutvuda erinevate andmebaaside, linkide ja programmkirjanduse 
nimekirjadega, õppida kasutama vajalikke veebiaadresse. Oleme sinna lisanud ka uute 
raamatute nimekirja lühikese sisukokkuvõttega. Meie õpilased saavad tutvuda 
koolihoone arhitektiga virtuaalnäituse „Eesti aja sümbol - Olev Siinmaa“ kaudu. 
Kodulehel on andmed raamatukogu ajaloost ja statistikast, õpilaste uurimistööde 
nimekiri, raamatukogu kasutamiseeskiri, videod ja fotogalerii, käsil on koolis 
koostatud uurimustööde lühikokkuvõtete sisestamine. Kokkuvõtteid koostavad 11. 
klasside õpilased praktilise uurimistöö käigus.

Meedias esinemist takistab tihti raamatukogu tagasihoidlikkus, kuid igaüks võib näha 
meie väikese kooliraamatukogu unikaalsust selle kodulehe kaudu. Esimesed aastad on 
näidanud, et see variant sobib hästi ka meie õpilastele. 
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Koostöine õppimine läbi kunsti
Marika Ristmäe, Pärnu Ühisgümnaasiumi kunstiõpetaja

Kunstiainete õppimine veebi vahendusel on muutunud igapäevaseks, teadmiste 
omandamiseks ja õpiülesannete lahendamiseks ning loomiseks kasutatakse 
piiramatult foto-, video- ja tekstimaterjale.

Riikide vahelised haridusprojektid aitavad täpsemalt keskenduda erinevate kultuuride 
tundmaõppimisele. Kunstikeel on kõigile mõistetav ja inspireeriv,  seepärast näeme 
selgesti nii vastastikku siduvat kui ka eristavat.

Pärnu linna ja Norra Buskerudi maakonna kunstiaine õpetajate koostöö otsis 
vastastikuseid ühendavaid ja rikastavaid seoseid mõlema riigi rikkalikust 
kultuuritraditsioonide ja kunsti maailmast. Olulisele kohale tõsteti kohalik keskkond, 
ajalugu, arhitektuur, kunst ja etnograafiline pärand, mida osapoolte koolide õpilaste 
tööde abil ja tööde loomiseks teineteisega jagada, luua ja õppida. Tarbekunsti 
esemetele oli soovitav läheneda traditsioonidest lähtuvalt, näidata selle eseme arengut 
ajas ja juba kaasaegses disainis ning tänapäevases kasutuses. 

Tööde eksponeerimiseks, ülesseadmiseks, lepiti kokku kasutada veebikeskkonda 
www.wikispaces.com. 

Loodud blogisse aadressil  sai koondada 
erineva lahendusega töid fotode, slaidikavade või videodena. 

Mõlema maa koolide kunsti- ja kutseõpetajad lähtusid oma õpilastele ülesandeid 
andes riiklikust õppekavast. Samal ajal oli võimalus ammutada inspiratsiooni 
partnerite loomingust ja teostatud ülesannetest, ideid arendada ja meelepäraselt 
tõlgendada. Projektis sündinud töödega lõimiti kunstiainet ja keeleõpetust.

Koostöö aitas väga hästi tutvustada Eesti kultuuri ja kunsti, keskenduda Pärnu 
arhitektuuririkkusele, mille kohta abituriendid lõid algul eesti -, seejärel inglisekeelsed 
slaidikavad. Tutvustati Pärnule iseloomulikku funktsionalistlikku ja ajaloolist 
ehituskunsti. Kahe õpilase loodud Pärnu Muuseumi tutvustav video valmis samuti 
Norra-Eesti ühisprojektist ja vaimustas õpilasi tegema aastatööd muuseumi arengust. 
Lisaks koostasid 11. klassi õpilased eesti kunsti tutvustavaid slaidikavasid disaini, 
graafika, maali-ja etnograafilise kunsti teemadel, keskendudes konkreetsetele 
autoritele. Tööd valmisid paaristööna, tutvuti Anu Raua, Jüri Arraku, Malle Leisi, Raul 
Meele, Kaido Ole ja mitme teise eesti kaasaegse kunstniku loominguga. Töid esitleti 
klassis ja nii rikastas ülesanne meie endi teadmisi.

http://noresttraditions.wikispaces.com
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Norra õpetajate ülesseatud mütoloogilisi olendeid - trolle - tutvustav slaidikava andis 
tõuke 5. klassi kunstitööks teemal „Trollid Eestis“, mida tehes tutvusime  
mütoloogiliste trollide olemuse ja välimusega. Õpilastel oli võimalus mõelda põnevale 
ja Eestit tutvustavale iseloomulikule kohale, kuhu trollid võiksid sattuda, selline töö 
arendas nende fantaasiat ja suunas tutvuma kodumaa kultuuriga. 

Norra õpilaste tööde abil tutvusime põhjamaise lilltikandi, moekunsti, tarbeesemete 
kujunemise ja loomisega.

Läbiviidud ja töösse jõudvad loomingulised ülesanded näitavad koostöös õppimise 
võimalusi kunstiaines ning koostööprojektide vastastikuse rikastamise rikastavat 
väljundit. 

Õpilastööde näiteid teemal „Trollid Eestis…“ on lisatud.

„Trollid Kukruse Tuuleveskil“    „Trollid Pika Hermani „Trollid Tartu
Neti-Lii Markson, 5. klass       juures” Liisi Küünarpuu, Toomkiriku varemetel“ 

      Liisi Küünarpuu, 5. klass Emely Karhu, 5. klass
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Marika Ristmäe, Pärnu Ühisgümnaasiumi kunstiõpetaja
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Blogide kasutamine informaatikatundides 
Väino Tuisk, Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Sütevaka 
Humanitaargümnaasiumi informaatika õpetaja

Kasutan ajaveebi e blogi õppetöös aastaid, ka uus informaatika õppekava seab 
eesmärke, mille täitmiseks sobib ajaveeb igati.

Kasutan ajaveebi mitme erineva funktsiooni täitmiseks:

- e-õppe vahendina: ajaveebis on iga tunni lühikirjeldus, sageli keerulisema tegevuse
põhjalikum kirjeldus, joonis või video;

- sotsiaalse vahendina: õpilased saavad lisada tunnipostitusele kommentaari/
tagasiside, samuti leiavad nad eelnevate ülesannete täitmise kohta minu üldisema 
hinnangu;

- info jagamiseks: kui minul või õpilasel ei ole mingil põhjusel võimalik klassitunnis
olla, on olulised materjalid, juhised ja info ikkagi kättesaadav;

- näidis/eeskuju õpilastele: postitusi vormistan, kujundan ja loon sisu nii, et saaksin
osutada neile kui heale eeskujule;

- materjalide/linkide kogu: ajaveebi on lisatud õpilaste ajaveebide ja materjalide
lingid, viide ülesannete täitmist kajastavale tabelile ja muud vajalikud lingid;

- portfoolio: kursusega jooksul valminud tööd on koondatud ajaveebi.

Alates 7. klassist on igal õpilasel oma ajaveeb, milles ta täidab ülesandeid ja koondab 
sinna tehtud tööd. Põhimõte on, et grupi ajaveebist peaks pääsema juurde kõigile 
õpilaste ajaveebidele ja õpilaste ajaveebid omakorda kajastaks kõiki õpilase tehtud 
töid.

Ajaveebi täitmisel on kindlad nõuded, näiteks postitamisel tuleb kirjutada korrektses 
eesti keeles, õigekirjavigadeta, ilmestada teksti, lisada illustreeriv pilt.

Väiksemate ülesannete eest saavad õpilased tabelisse märgi, millel on 3 väärtust, “+” - 
korrektselt tehtud, “|” - poolik või puudustega 
vastus ja “-” - tegemata.  Nii-nimetatud väikeste 
ülesannete põhjal saavad õpilased tavalise hinde iga 
viie ülesande järel. Sellisel süsteemil on üks suur 
puudus:  õpilased muudavad ja parandavad pidevalt 
oma ajaveebis midagi ja muutustest ülevaate 
saamine kulutab õpetaja aega.

Suurem osa õpilastest kasutab Google teenuseid ja neil on konto, seepärast valisimegi 
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blogimiskeskkonnaks Blogger.com-i, kuid see pole kohustuslik. Mõned õpilased on 
valinud Wordpressi keskkonna ja edukalt hakkama saanud, kuigi nad on pidanud selleks 
natuke rohkem vaeva nägema.

Google teenuste kasutamine võimaldab ajaveebiga lihtsalt siduda näiteks Picasaweb-st 
pilte, Youtube-st videosid, GoogleDrive-st dokumente ja neid teenuseid oleme ka oma 
ülesannetes kasutanud.

Õpilaste ajaveebide struktuur on jagatud kaheks, selles on ajaveebi ja staatiline osa. 
Ajaveebi lisame postitusi oma tegemistest, hobidest jne. Staatilises osas on näiteks 
portfoolio valminud töödega, näiteks lehekülg referaadi materjalidega (link referaadile 
GoogleDocs-s, slaidikava, referaadi lühitutvustus) või lehekülg valminud 
multimeediaülesannetega (multifilm, enda monteeritud video jms). 

Oluline teema internetis käitumise juures on turvalisus. Ajaveeb võimaldab seadistada 
sellele juurdepääsu ning pidada sama konto alt mitut ajaveebi. Mitte kõik õpilased ei 
soovi oma ajaveebi avalikult näidata ja on õppetööga seotud ajaveebi muutnud 
privaatseks ning võimaldanud sellele juurdepääsu vaid õpetajal. Turvalisuse, eetika ja 
muudel säärastel  teemadest räägime ajaveebi loomise käigus.

Päris mitu õpilast on ajaveebi täitmist jätkanud väljaspool õppetööd, see on neile 
kujunenud omaette eneseväljendusvahendiks. Küllap omandab ajaveebi sisu ajaga uue 
väärtuse, nagu seda on pööningult leitud aastatetagune tolmunud päevik. 
Loodetavasti on ajaveebid püsivama väärtusega ja neid saavad praegused blogijad 
vaadata ka aastate pärast.

Mõni näide:
http://vanalinna7b2.blogspot.com/
http://vanalinna8c2.blogspot.com/
http://syevaka9t.blogspot.com/
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Klassi ajaveeb on nagu sild kodu ja 
kooli vahel
Kaire Teemägi, Pärnu Vanalinna Põhikooli õppealajuhataja

Pärnu Vanalinna Põhikooli klassiõpetajad peavad oma klassi ajaveebi, lisavad sinna 
kirjutisi laste õppetegevusest, fotosid ühisüritustest, pilte laste töödest ja videosid 
nende tegemistest.

Klassi ajaveebides on vajalike õppematerjalide lingid. Kui 
õpilasel läheb meelest, missugune on õpetaja antud soovitatav 
lugemisvara, leiab ta ajaveebist vajaliku info. Kui korratabel ei 
taha meelde jääda, on ajaveebis lingid mängudele, mis 
korratabeli lausa pähe kulutavad. Õpetajad hoiavad 
ajaveebides viiteid õpivarale, mis toetavad laste iseseisvat 
õppimist. Õpetajate hinnangul võimaldab klassi ajaveebi 
pidamine suunata lapsi arendavate tegevusteni.

Lastevanematel on suurepärane võimalus saada oma laste koolipäevadest ülevaade. 
Vanemate küsimus „Kuidas koolis läks?“ saab enamasti vastuseks „Hästi!“ Tänu 
ajaveebidele on vanemad kursis koolis toimuvaga ja saavad arendada lapsega 
koolipäevast pikemat vestlust. Klassiblogi ühendab lapsi ja vanemaid. Õpetajate sõnul 
on vanemad arenguvestlustel öelnud, et ajaveebi kaudu saavad nad lapse 
koolitegemistel pidevalt silma peal hoida, nagu ka  vanavanemad Eestimaa teises 
nurgas või hetkel välismaal töötavad vanemad. 
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Õpetajate arvamused

Airi Metspalu: Kooli õpilaskonverentsi materjalide ülespanek ajaveebi on äratanud 
õpilastes huvi ja võimaldanud neil põhjalikumalt süveneda klassikaaslaste töödesse. 

Piret Preimann: See on nagu arhiiv klassi tegemistest. Nii lapsed kui nende vanemad 
vaatavad seda tihti. Lapsevanemad saavad põhjaliku ülevaate, mida tundides tehakse. 
Lapsed kasutavad ajaveebi õppematerjale, et ainet paremini omandada. Samuti 
veedetakse oma vaba aega "lasteka" lehekülgedel – mängitakse arendavaid mänge. Kui 
läheb meelest, millist raamatut tuleb lugeda, vaadatakse seda ajaveebist. Nad on 
põnevil, et kui tulemas on nende sünnipäev, siis on foto ajaveebis ja seda päeva 
oodatakse väga. Hiljuti tegin tunni, kus kunstiõpetuses oli teema „Lumemaal“ ja panin 
vahvamad tööd ajaveebi. Lapsed rääkisid, et nad olid kodus proovinud järele teha 
nähtud teiste õpilaste pilte. 

Reet Mõis: Õpilaste meelest on vahva, et ajaveebide kaudu saadakse teada, mida 
koolikaaslased teevad. Lastele meeldivad fotod ürituste kohta, neid vaadatakse hea 
meelega.

Tiiu Maide: Klassi ajaveeb on päevaraamat, mis hoiab klassiga ühte sammu. 
Ajaveebis on eesseisvate ettevõtmiste plaan. Ajaveebi põhilise kasutegurina näengi 
õpilase suunamist õigele ja mõistlikule, teda ennast arendavale arvuti kasutamisele. 
Sinna on koondatud temale eakohased ja kasulikud lingid ja info. Naudin ajaveebi 
pidamist, sest see aitab hoida vaimu virge, olla uuendustega kursis, pakkuda rõõmu ja 
arengutoetust paljudele peredele.

Lapsevanema arvamus

Janely Palu: Minule on algklasside ajaveebid igati mõnusa mulje jätnud. See on nagu 
sild internetis kodu ja klassi vahel. Laps veedab koolis pika aja päevast ja kodus ei jõua 
ta kõigest rääkida. Ajaveebis saan aga lausa näha, mis koolipäeval toimub ja mida 
toredat tehakse. Näen, mida laps teeb siis, kui me pole koos. Pildid ajaveebis jutustavad 
lugusid klassi ja laste tegemistest. 

Mõnigi kord olen mõelnud, et küll need õpetajad on tublid, kes ajaveebi peavad - see 
on ju neile veel üks tegemine päevas juures. Väga tänuväärt tegemine!

Pärnu Vanalinna Põhikooli ajaveebidega saab tutvuda aadressil 
.http://vanalinn.parnu.ee/wp/?page_id=1669
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pidamist, sest see aitab hoida vaimu virge, olla uuendustega kursis, pakkuda rõõmu ja 
arengutoetust paljudele peredele.

Lapsevanema arvamus

Janely Palu: Minule on algklasside ajaveebid igati mõnusa mulje jätnud. See on nagu 
sild internetis kodu ja klassi vahel. Laps veedab koolis pika aja päevast ja kodus ei jõua 
ta kõigest rääkida. Ajaveebis saan aga lausa näha, mis koolipäeval toimub ja mida 
toredat tehakse. Näen, mida laps teeb siis, kui me pole koos. Pildid ajaveebis jutustavad 
lugusid klassi ja laste tegemistest. 

Mõnigi kord olen mõelnud, et küll need õpetajad on tublid, kes ajaveebi peavad - see 
on ju neile veel üks tegemine päevas juures. Väga tänuväärt tegemine!

Pärnu Vanalinna Põhikooli ajaveebidega saab tutvuda aadressil 
.http://vanalinn.parnu.ee/wp/?page_id=1669
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