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•  Füüsiline	  ja	  virtuaalne	  õpikeskkond	  
•  Suletud	  ja	  avatud	  õpikeskkond	  
•  Personaalne	  õpikeskkond	  (tehnoloogiline	  ja	  

pedagoogiline	  lähenemine)	  
•  Enesejuhitav	  õppimine,	  õppijakeskne	  

lähenemine,	  elukestev	  õppimine,	  töökohal	  
õppimine	  

•  PorLoolio,	  tööpaigal	  õppimise	  tehnoloogiad	  

Märksõnad 



Õpikeskkond 

•  Õpikeskkond	  –	  koolikeskkond,	  kodused	  -ngimused,	  
huvitegevus;	  

•  Hõlmab	  emotsionaalset,	  füüsilist,	  intellektuaalset,	  
emotsionaalset	  aspek-;	  

•  Virtuaalne	  õpikeskkond	  –	  võib	  olla	  konkreetne	  
vahend	  õppetöös	  või	  vahendite	  ja	  tehnoloogiate	  
kogum	  üldiselt	  

	  



Suletud ja avatud õpikeskkond 

Suletud	  õpikeskkond	  	  	  
•  integreeritud	  kogum	  erinevaid	  töövahendeid	  (näiteks	  foorum,	  

materjalikogu,	  hindamine,	  jne.)	  ühes	  eraldiseisvas	  süsteemis;	  

•  Ins-tutsionaalsed	  õpihaldussüsteemid	  nagu	  IVA,	  Moodle	  jpt	  

Avatud	  õpikeskkond	  
•  Mitmetest	  vabatarkvaralistest	  vahendidest	  loodud	  keskkond,	  kus	  

tegevused	  toimuvad	  erinevate	  vahendite	  vahel;	  

•  KäTesaadav,	  pole	  seotud	  formaalõppe	  või	  konkreetse	  asutusega	  

•  Ei	  eelda	  salasõnu	  ligipääsuks	  

•  Õppija	  ja	  õpetaja	  rolli	  muutus	  

•  Personaalne!	  

	  

	  



Avatud õpikeskkonna 
komponendid? 

•  Blogi/Ajaveeb	  
•  (Sotsiaalse	  meedia)	  repositooriumid	  (Flickr,	  
Youtube,	  Nagi,	  Issuu,	  Slideshare,	  …)	  

•  Võrgus=kud	  (sotsiaalsed,	  professionaalsed,	  
virtuaalsed,	  ..)	  

•  Ühesloome	  keskkonnad	  (Google	  Drive,	  Wiki,	  ...)	  

•  Suhtlusvahendid	  (Skype,	  IM,	  ..)	  

•  ….	  
	  

	  	  

	  

	  



http://wiki.oulu.fi 



Mis on personaalne õppimine? 

•  Avatud	  ja	  käTesaadavad	  õppematerjalid	  vastavalt	  
vajadustele	  ja	  huvidele;	  

•  Kasutajate	  poolt	  loodud	  sisu	  (Youtube,	  Blogid,	  
kommentaarid	  uudistes,	  SoundCloud	  jne);	  

•  Suhted,	  sidemed,	  seosed	  –	  võrgus-kud,	  kogukonnad;	  

•  Õppimine	  igal	  pool	  –	  erinevad	  vahendid,	  kohad,	  
vahendid,	  ressursid;	  

•  Uued	  rollid:	  
•  Õppijad	  –	  loojad,	  planeerijad,	  enesejuh-jad	  
•  Õpetajad	  -‐	  	  juhendajad,	  mentorid	  

•  Ülejäänud	  -‐	  õpetajad	  



Enesejuhitud	  õppimine	  

Protsess,	  mis	  on	  seesmiselt	  reguleeritud	  ja	  algatatud	  
–	  omanditunne	  õppimise	  suhtes	  

Sotsiaalne	  protsess,	  milles	  mängivad	  tähtsat	  rolli	  
teised	  inimesed	  (teiste	  poolt	  loodud	  teadmus);	  

Täiskasvanud	  õpivad	  kõige	  paremini,	  kui	  nende	  
õppimine	  on	  enesejuhitud	  ja	  nad	  ehitavad	  uue	  
teadmuse	  olemasoleva	  teadmuse	  peale	  (Knowles);	  

Eesmärkide	  seadmine,	  sobivate	  ressursside	  leidmine,	  
arengu	  analüüsimine.	  

	  



Pädevuspõhine	  õpe	  

Pädevus	  –	  teadmised,	  oskused,	  hoiakud	  konkreetses	  
valdkonnas;	  

Töötajad	  peaksid	  võtma	  vastustuse	  oma	  pädevuste	  
arendamise	  eest:	  

Milliseid	  pädevusi	  ma	  pean	  endas	  arendama?	  
Millised	  ressursid	  (materjalid,	  võrgus-kud,	  kursused)	  
toetavad	  minu	  pädevuste	  arendamist?	  

Organisatsioonid	  saavad	  ülevaate,	  milliste	  pädevustega	  
inimesed	  töötavad	  ja	  millised	  lüngad	  vajavad	  täitmist	  –	  
organisatsiooni	  pädevusprofiil;	  

Kutse	  omistamine,	  VÕTA	  

	  



Millised	  tehnoloogiad	  õppimise	  
toetamiseks?	  

•  Por&ooliopõhised	  personaalse	  arengu	  toetamiseks	  
–	  kogun,	  planeerin	  ja	  analüüsin,	  reflekteerin,	  jagan	  
(valideerimiseks?);	  

•  Pädevuste,	  normide	  haldamise	  toetamiseks	  –	  
õppimine	  seotud	  pädevustega	  ja	  
tõendusmaterjalidega,	  pädevusprofiili	  loomine;	  

•  Teadmuse	  loomise	  ja	  jagamise	  toetamiseks	  
	  
	  
	  
	  



E-portfoolio   

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

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

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

E-‐porLoolio	  võiks	  sisaldada	  endas	  tagasisidet	  
kaaslastest,	  õpetajalt,	  juhendajalt,	  ...	  	  

	  



Mis on e-portfoolio? 

BarreT	  (2010):	  
Kogumik	   õppija	   poolt	   loodud,	   valitud,	  
järjestatud,	   reflekteeritud	   ja	   esitletud	  
mater ja l idest ,	   tõendamaks	   õp i tus t	  
arusaamist	   ja	   personaalset	   arengut	   teatud	  
ajavahemiku	  jooksul.	  

Olulise	   tähtsusega	   on	   õppija	   refleksioonid	  
endaloodud	   materjalide	   kohta,	   aga	   ka	  
refleksioonid	   arengu	   kohta	   porLoolios	  
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	  porLoolios	  olevale	  materjalile	  (sh	  
üldisele	  arengule);	  	  

•  Võimaldab	  esitleda	  oma	  oskusi	  ja	  arengut	  ning	  neid	  
tõendada	  erinevat	  tüüpi	  sisuga	  (teks--‐,	  video,-‐	  ja	  
fotofailid);	  

•  Võimaldab	  saada	  ülevaade	  e-‐porLoolio	  omaniku	  
arengust.	  

	  



E-portfoolio puudused 

	  
•  Täitmine	  nõuab	  aega,	  järjepidevust	  ja	  krii-list	  
enesehinnangut	  	  

•  Avalikkus,	  privaatsus	  	  
•  Üksindusetunne	  	  
•  Ei	  ole	  hetkel	  aktsepteeritud	  ametlikkus	  hindamises	  	  
•  ...	  	  
	  



e-portfoolio komponendid 
Puudub	  üksmeel,	  mida	  e-‐porLoolio	  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	  

•  Tes-d	  ja	  eksamite	  tulemused	  (keeletes-d	  jms)	  

•  Dünaamiliselt	  koostatud	  vaated	  ja	  esitlused	  	  



PorLooliopõhine	  õppimine	  



Pädevuspõhine	  õppimine	  



Teadmuse jagamise tehnoloogia 

 

•  Videopõhine	  teadmuse	  jagamine;	  
•  Tööpaigal	  õppimise	  tehnoloogia	  
•  Vigadest	  õppimine	  ja	  prak-kate	  jagamine	  
•  Video	  siin	  



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)  



Näidis e-portfooliod 

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

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

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

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  

http://e.nikkidrobertson.com/ 

 



E-portfoolio tarkvarad 
Kommertstarkvara	  –	  kasutaja	  maksab	  majutusteenuse	  eest.	  Kasutatakse	  

-h-	  ülikoolide	  poolt.	  (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	  -‐	  -h-	  
kasutatakse	  e-‐porLoolio	  loomiseks	  näiteks	  Edicy,	  Google	  Apps,	  
Weebly	  või	  blogimootori	  Wordpress	  võimalusi.	  Tuleb	  kindlas-	  meeles	  
pidada,	  et	  e-‐	  porLoolio	  ei	  ole	  vaid	  koduleht,	  vaid	  omab	  dünaamiliselt	  
muutuvat	  sisu,	  mis	  peegeldab	  omaniku	  arengut	  	  

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

Ees-s	  puudub	  tehniline	  lahendus,	  mis	  toetaks	  professionaalse	  arengu	  e-‐
porLoolio	  loomist	  (pädevused,	  vaated	  jms)	  	  

	  



Arutle!  
 

 
 
Mis eristab e-portfooliot veebilehest? Kodulehest? 

Blogist?  
 



Ajaveebi loomine 

Ajaveebis	  tuleb	  esitada:	  	  
•  kursuse	  jooksvad	  iseseisvad	  ülesanded;	  	  
•  arvestus	  	  
	  
Lisaks	  tuleb	  jälgida	  kaaslaste	  ajaveebi	  pos-tusi	  ja	  

jagada	  tagasisidet	  (kommenteerides)	  
	  
Iga	  nädala	  teema	  kohta	  tuleb	  kirjutada	  lühike	  

reflektsioon	  ning	  see	  siduda	  õppejõu	  pos-tusega	  
ajaveebis	  



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

•  Liituda	  EduFeedr	  (hTp://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/join/71491)	  
keskkonnaga	  ning	  lisada	  sinna	  oma	  ajaveebi	  aadress	  koos	  nimega	  

•  Lugeda	  selle	  nädala	  lisamaterjalid	  läbi	  
hTp://lemill.net/lemill-‐server/content/webpages/avatud-‐veebipohised-‐
opikeskkonnad-‐2	  
	  
hTp://opikeskkonnad.wordpress.com/oppematerjalid/opihaldussusteemid/	  
	  
hTp://porLooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-‐1/1-‐nadal-‐e-‐porLoolio-‐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	  häs-	  ma	  seda	  tegin?	  
-  Mida	  ma	  sellest	  õppisin?	  	  
-  Mida	  võiksin	  paremini	  teha?	  
-  Kuidas	  ma	  saaksin	  paremini	  teha?	  



Essee teemad 

•  E-‐porLoolio	  minu	  elukestva	  arengu	  toetajana	  
•  E-‐porLoolio	  rakendamise	  väljakutsed	  Ees-	  

kõrgharidusmaas-kul	  
•  Erinevate	  e-‐porLoolio	  tehnoloogiate	  eelised	  ja	  

puudused	  



Kursuse õpikeskkond 

•  Kursus	  on	  ajaveebi-‐põhine	  	  
•  Kursuse	  ajaveebi	  aadress:	  
hTp://ifi6070.wordpress.com	  

	  

Iga	  üliõpilane	  peab	  hiljemalt	  15.	  septembriks:	  
•  kursuse	  jaoks	  looma	  oma	  personaalse	  ajaveebi	  	  

•  selle	  aadressi	  EduFeedr	  keskkonnas	  avaldama	  



Kasutatud materjalid 

https://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/Opetamisteooriad/
pikeskkonnast.html 

 

http://opikeskkonnad.wordpress.com/oppematerjalid/
opihaldussusteemid/ 

 

http://www.slideshare.net/Downes/connectivist-learning-and-the-
personal-learning-environment 

 

 

 

 

 



Aitäh! 
 
 

Kairit@tlu.ee 


