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•  Mis on õpikeskkond? 
•  Füüsiline ja virtuaalne õpikeskkond 
•  Suletud ja avatud õpikeskkond 
•  Personaalne õpikeskkond (tehnoloogiline ja 

pedagoogiline lähenemine) 
•  Enesejuhitav õppimine, elukestev õppimine, 

õppijakeskne lähenemine 

Õpikeskkond ja personaalne 
õpikeskkond 



Mis on avatud õpikeskkonna 
komponendid? 

Blogi/Ajaveeb 

(Sotsiaalse meedia) repositooriumid (Flickr, Youtube, Nagi, 
Issuu, ...) 

Võrgustikud (sotsiaalsed, professionaalsed, virtuaalsed, ..) 

Ühesloome keskkonnad (Googledocs, Wiki, Soho, ...) 

Suhtlusvahendid (Skype, IM, ..) 

... 

 

  

 

 



E-portfoolio   

Portfoolio/õpimapp kasutusel aastakümneid, kuid ühtne 
definitsioon siiski puudub;  

E-portfoolio EI OLE vaid materjalide kogum, märkmik või 
sündmusi kirjeldav album;  

E-portfoolio on dünaamiliselt ajas muutuv, täienev ja 
arenev kogum omaniku poolt valitud materjale/
sissekandeid, mis näitavad omaniku professionaalset 
arengut aja jooksul  

E-portfoolio võiks sisaldada endas tagasisidet 
kaaslastest, õpetajalt, juhendajalt, ...  

 



Mis on e-portfoolio? 
Barrett (2010): 
Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, 

re f lekteer i tud ja es i t le tud mater ja l idest , 
tõendamaks õpitust arusaamist ja personaalset 
arengut teatud ajavahemiku jooksul. 

Olul ise tähtsusega on õppija refleksioonid 
enda loodud ma te r ja l i de koh ta , aga ka 
refleksioonid arengu kohta portfoolios esitatud 
teemal nii mineviku, oleviku ja tuleviku kohta. 



E-portfoolio eelised 

 

Võimaldab autentset tõendusmaterjali ning soorituse põhist 
hindamist;  

Võimaldab anda ja saada autentset ja kiiret tagasiside portfoolios 
olevale materjalile (sh üldisele arengule);  

Võimaldab esitleda oma oskusi ja arengut ning neid tõendada 
erinevat tüüpi sisuga (teksti-, video,- ja fotofailid)  

Võimaldab saada ülevaade e-portfoolio omaniku arengu teest  

 



E-portfoolio puudused 

 

•  Täitmine nõuab aega, järjepidevust ja kriitilist enesehinnangut  

•  Avalikkus, privaatsus  

•  Üksindusetunne  

•  Ei ole hetkel aktsepteeritud ametlikkus hindamises  

•  ...  

 



Mis on e-portfoolio? 
Puudub üksmeel, mida e-portfoolio sisaldab, kuid võiks olla: 

•  Digitaalsed materjalid (õppematerjalid, koodinäited)  

•  Personaalne info omaniku kohta (nagu profiil, CV) 

•  Pädevused, mis on omandatud + refleksioonid (sh saavutused) 

•  Eesmärgid ja tegevused, mis on sooritatud või plaanitakse 
sooritada  

•  Ligipääsetavuse seaded 

•  Huvid ja väärtused 

•  Tagasiside ja kommentaarid 

•  Testid ja eksamite tulemused (keeletestid jms) 

•  Dünaamiliselt koostatud vaated ja esitlused  



Miks on e-portfoolio? 
l  E-portfooliod jagunevad: 

-  Arenguportfooliod (oma arengu 
süstemaatiliseks dokumenteerimiseks ja 
salvestamiseks); 

-  Hindamisportfooliod (ühe kursuse lõpus tuleb 
esitada kursuse portfoolio, mis sisaldab töid 
ning näitab õpilase arengut); 

-  Esitlusportfooliod (töökohale, praktikakohale 
või magistrantuuri kandideerides); 

-  Hübriidportfooliod (sisaldab kõiki eelmisi 
variante)  



Miks e-portfoolio? 
l  E-portfoolio kui produkt võimaldab üliõpilasel: 

-  arengut dokumenteerida; 
-  on kättesaadav ning ligipääsetav igalpool; 
-  võib sisaldada erinevat tüüpi sisu sh videod, fotod 

l  E-portfoolio kui protsess võimaldab üliõpilasel: 

-  läheneda õppimisele tõendusmaterjali-põhiselt; 
-  arendada eneseanalüüsi ning reflektsioonioskust; 
-  siduda omavahel erinevaid aineid ja kursuseid; 
-  hallata ja esitleda õpingute erilisi saavutusi; 
-  kergendada liikumist koolist tööpaika; 
-  toetada elukestvat õpet 
-  suurendada tagasiside saamist oma õpingutele 



Arutle!  
 

 
 
Mis eristab e-portfooliot veebilehest? Kodulehest? 

Blogist?  
 



E-portfoolio tarkvarad 
 

Kommertstarkvara – kasutaja maksab majutusteenuse eest. Kasutatakse tihti 
ülikoolide poolt. (Eportaro, Pebblepad).  

Vabavaraline lahendus – nt Elgg (installeeritav oma serverile). Samas Koolielu 
on Elgg platvormil. Mahara (ing. keelne majutusteenus) tasuta keskkond.  

Veebilehtede, kodulehtede ja blogide loomise keskkonnad - tihti kasutatakse 
e-portfoolio loomiseks näiteks Edicy, GoogleSites , Weebly või blogimootori 
Wordpress võimalusi. Tuleb kindlasti meeles pidada, et e- portfoolio ei ole 
vaid koduleht, vaid omab dünaamiliselt muutuvat sisu, mis peegeldab 
omaniku arengut  

Web 2.0 ja hajutatud lähenemine – erinevate keskkondade kokku 
agregeerimine e-portfoolioks  

Eestis puudub tehniline lahendus, mis toetaks professionaalse arengu e-
portfoolio loomist (pädevused, vaated jms)  

 



Näidis e-portfooliod 

http://riin.weebly.com/index.html  

http://www.sirjepree.edicypages.com/  

https://sites.google.com/site/piiaeportfolio/home  

http://piretiportfoolio.pbworks.com/w/page/32821820/  

http://foliofor.me/view/view.php?id=4448  

http://mahara.solent.ac.uk/view/view.php?id=55  

http://myportfolio.ac.nz/view/view.php?id=168  

 



Kuidas e-portfoolio loomist 
alustada? 

* Oma õppetegevuse mõtetstatud ja süstemaatiline 
dokumenteerimine, analüüsimine ja reflekteerimine; 

* Õppetegevuse käigus loodud õppematerjalide ja 
teadmusobjektide kokku kogumine (erinevatel kursustel loodud 
arvestustööd, koodijupid, mängud, animatsioonid, referaadid 
jne); 

* Kogukonda kuulumine – arengule tagasiside saamine ja ise 
tagasiside andmine 

 



Ajaveebi loomine 

Ajaveebis tuleb esitada:  
•  kursuse jooksvad iseseisvad ülesanded;  
•  arvestus  
 
Lisaks tuleb jälgida kaaslaste ajaveebi postitusi ja jagada 

tagasisidet (kommenteerides) 
 
Iga nädala teema kohta tuleb kirjutada lühike reflektsioon ning see 

siduda õppejõu postitusega ajaveebis 



Iseseisev töö 
•  Luua oma isiklik ajaveeb (Wordpress, Blogger) 

•  Liituda EduFeedr (http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/join/
71470) keskkonnaga ning lisada sinna oma ajaveebi aadress 
koos nimega 

•  Lugeda selle nädala lisamaterjalid läbi 
http://lemill.net/lemill-server/content/webpages/avatud-
veebipohised-opikeskkonnad-2 
 
http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/1-nadal-e-
portfoolio-moiste-ja-naited/ 

•  Esitleda oma blogis senise õppetöö/keskkooli õpingute/hobi 
saavutus koos refleksiooni (eneseanalüüsi) ja 
tõendusmaterjaliga 

 



Iseseisva ülesande reflektsioon 
l  Saavutuse eneseanalüüsi ja refletsiooni komponendid: 

-  Mida ma saavutasin? 
-  Kui hästi ma seda tegin? 
-  Mida ma sellest õppisin?  
-  Mida võiksin paremini teha? 
-  Kuidas ma saaksin paremini teha? 



Essee teemad 

•  E-portfoolio minu elukestva arengu toetajana 
•  E-portfoolio rakendamise väljakutsed Eesti 

kõrgharidusmaastikul 
•  Erinevate e-portfoolio tehnoloogiate eelised ja 

puudused 



Kursuse õpikeskkond 
Kursus on ajaveebi-põhine; kursuse ajaveebi aadress: 

http://ifi6070.wordpress.com 

 

Iga üliõpilane peab hiljemalt 16. septembriks kursuse jaoks 
looma oma personaalse ajaveebi ning selle aadressi EduFeedr 
keskkonnas avaldama 



Aitäh! 
 
 

Kairit@tlu.ee 


