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Hea haridusjuht

K

ooliaasta alguses oleme traditsiooniliselt rääkinud
haridustehnoloogiast. Aastaid vedas haridustehnoloogia
konverentsi Microsoft, aga juba paar aastat on Microsoft kaasa

kutsunud erinevaid partnerettevõtteid ning konverentsi kõlapind on
seeläbi laienenud. Seekord on partneritena oma õla alla pannud ka
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ning Telia.
Tänavuse konverentsi teema on “Säravad tehnoloogiad koolis – mündi
kaks külge”. Tutvustame uusi tehnoloogiaid, mis õpetamist ja õppimist
rikastavad ning arutleme, mida need tehnoloogiad tähendavad
haridusasutuse IKT haldamisele ja turvalisusele.
Nagu ikka, läheneme teemadele võimalikult praktiliselt ja näidete abil,
sellepärast oleme esinema kutsunud hinnatud praktikud ja oma ala
parimad asjatundjad. Loodame, et leiate konverentsi ettekannetest
ning aruteludest endale põnevat ja vajalikku infot ning saate kasulikke
kontakte.
Soovime teile meeldivat konverentsi!

Korraldajate ja partnerite nimel
Doris Põld		

Rain Laane

Endrik Randoja

ITL			

Microsoft

Confent

Programm
10.00 Külaliste registreerimine ja 		
-10.30

hommikukohv

10.30 Tehnoloogia hariduses – vajadused

ja võimalused
Jürgen Ligi, Eesti Vabariigi haridus- 		
ja teadusminister

11.00 X-, Y- ja Z-põlvkonna revolutsioon

hariduses ja tööturul
Tiina Saar-Veelmaa, karjäärinõustaja, 		
Proeksperti tööõnnespetsialist

11.30 Tänapäeva tehnoloogiast tulenevad

väljakutsed ja ohud
Rasmus Reimo, Microsofti tehnoloogia 		
spetsialist

12.00 Lõuna ja expo
-13.00
13.00 Paralleelsessioonid
-15.00

Mündi 1. külg
Katelde saal
Säravad tehnoloogiad:
IKT haldus ja õpetajate arendamine
13.00 Kooli IKT vahendite haldamine
-13.30 Taavi Talve, Telia ärikliendiüksuse IT teenuste juht
13.40 Näited digilahenduste kasutamisest			
-14.10 õpetamisel

Valga Priimetsa Kooli kogemus õppetööst
Samsungi arvutiklassis
Jelena Nilendere, õpetaja
Svetlana Kuzmenko, õpetaja

14.20 ARUTELU: Innovatsiooni toetamine ja 		
-15.00 finantseerimine koolis
Kristel Rillo, Haridus- ja Teadusministeeriumi
E-teenuste osakonna asejuhataja
Ene Koitla, HITSA juhatuse liige

Tanel Oppi, Innove hariduse agentuuri juht

Programm
Mündi 2. külg
Galeriiruum
Säravad tehnoloogiad: Õpetamine ja õppimine
13.00 Uued tehnoloogiad koolis
-13.30 Ede Schank Tamkivi, Eesti 2.0 tegevjuht
13.40 Näited IKT halduse praktilisest 			
-14.10 korraldusest

Pärnu Raeküla Kooli kogemus projektis 		
“Pärnu linna digipööre”
Marjaliisa Umb, arendusjuht

14.20 ARUTELU: Digitaalsed õppeplatvormid 		
-15.00 koolis
Sebastian Pikand, Foxcademy kaasasutaja

Tõnis Kusmin, Õpiveebi kaasasutaja

Pille Vaheoja, eKooli juhataja

15.00 Paus ja expo
-15.30

15.30 Mäng ja mängulisus õppimisel
Linda Liukas, haridusraamatu “Hello Ruby” autor

16.15 Auhinnamängu võitja väljakuulutamine, 			
-17.00 suupisted ja vestlus

Päeva moderaatorid on
13.00
Rain Laane, Microsofti Balti regiooni juht

Doris Põld, IKT klastrijuht

Kirke Saar, Telia Eesti tehnoloogiadirektor
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Tehnoloogia hariduses – vajadused
ja võimalused
Jürgen Ligi, Eesti Vabariigi haridusja teadusminister

Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduse valdkonna üks arengukava on
Elukestva õppe strateegia 2020, mille üks programm on Digipööre.
Digipöörde eesmärk on digivõimaluste teadlik ning tark integreerimine
õppeprotsessi. Digiseadmete kasutamisega rikastatakse õppetööd
ja arvestatakse paremini õppijate vajadusi ja võimeid, aidates neil
saavutada paremaid õpitulemusi.
See loob võimaluse uue õpikäsituse kiireks juurutamiseks ning
õppekvaliteedi tõusuks. Kogu elanikkonna parem tehnoloogia
kasutamise oskus ja innovaatilisus aitavad kaasa tootlikkuse kasvule
majanduses.
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X-, Y- ja Z-põlvkonna revolutsioon
hariduses ja tööturul

Tiina Saar-Veelmaa, karjäärinõustaja, Proeksperti tööõnnespetsialist

Tiina Saar-Veelmaa on koolitaja, lektor, konsultant, karjäärinõustaja ja
superviisor, kelle peamised koolitusteemad on X-, Y- ja Z-generatsiooni
erinevused ja ootused elule ning karjäärinõustamine. Uurisime Tiina
käest, millised on noorte ootused tööjõuturule ja karjäärile ning mida
see tähendab õpetajatele.
Millised hoiakud ja oskused tänased
Tulevikuuuringute

kohaselt

on

noored enim mõjutatud infoühiskonnast
ja

tehnoloogia

arengust.

Y-generatsiooni

(sündinud

keskelt

keskpaigani)

90ndate

miks see on nii, miks ma pean nii tegema?
Asju ei taheta teha sellepärast, et keegi

noored tööjõuturule kaasa toovad?

nõuab, vaid aru saada mustritest, miks
midagi tehakse.

Näiteks

Suured käärid võivad tekkida noorte ja

80ndate

nende vanemate ootuste vahel. Näiteks,

noored

kui noor soovib pidada pärast keskkooli

võivad tihti olla mutlitalendid, ehk mitmel

vaheaastat,

et

saada

selgust

oma

alal andekad ja kasutada võrdselt mõlemat

soovides, soovitavad vanemad minna

ajupoolkera. Neil võib olla andeid, mida

õppima midagigi

tänane kooliharidus ei arenda või mida ei

noortele täiesti võõras idee. Nõustan ka

suuda mõõta ja hinnata. Neile on oluline

keskkooliõpilasi ja nende vanemaid ning

vahetu tagasiside oma tegevusele, kuna

selles eagrupis on palju pingeid, mis

paljusid on mõjutanud arvutimängud.

tulenevad väga suurtest ambitsioonidest.

- see on tänapäeva

Noorte jaoks pole oluline info hulk,

Nad on võimekad, kuid samas ka haprad ja

vaid võimekus selles mingi kontseptsiooni

mitmes osas piiri peal kõndivad isiksused.

alusel

orienteeruda.

See

kõlab

keeruliselt, aga sisuliselt tähendab see
talupojamõistust ja küsimuste küsimist:
10
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Mida nad tööturult ja tööandjalt

kõiges vahetut tagasisidet - kas said
järgmisele levelile või mitte. Samas on nad

ootavad?
Noored soovivad teha piirideta karjääri

haavatavamad ja ka tüdinevad kergemini.

ehk leida tööandjaid, kes aitaksid neil

Muutunud on ka ametijuhenditega

nende unistusi ellu viia, mitte vastupidi.

tutvumine – neid ei loeta, kõik peab

Tööandjalt soovitakse teada, mida tema

olema pildis või videos.

teeb selleks, et neid õnnelikuks teha - nn
tagumikutunnid, ranged reeglid ja muu
Kuidas on muutunud noorte käsitlus

selline ei ole nende jaoks.
34%

USA

tööealistest

on

õnnest ja rahulolust?

vabakutselised. Lingvistiliselt tähendab

Põnev peab olema ja ägedaid asju

see seda, et inimene on vaba ja tegeleb

peab saama teha. Kannatada ei tohi.

oma kutsumusega - ma tahan teha

Ebaeetiline äri või tööandja, kes on seotud

Hobid, eraelu ja töö ei ole tingimata lahus.
Noored on multitalendid.

ägedaid ja sisulisi asju, ma ei taha istuda

pettustega, neile ei meeldi.

koosolekutel, ma ei pea käima kellast-

Tekkinud on rohekraed. Need on

kellani tööl. X-generatsioon kannatab

noored, kes võivad küll töötada nn

veel selle ära, aga hiljem sündinud enam

tavalisel töökohal, kuid hinges soovivad

mitte. Noore jaoks on ideaalne keskkond

nad päästa vihmametsasid.

see, mis ei piira tema vabadust teha muid
asju, areneda.
Noorele on ka hirmutav mõelda, et

Mil moel mõjutab noorte õpisoove ja
arengut võimalus teha piirideta karjääri?

nad muutuvad mingis organisatsioonis

Nad tahavad teha mitu karjääri elu

mutrikeseks, neil on paaniline hirm olla

jooksul ning võivad õppida erinevaid asju,

üks paljudest. Töösuhe peab olema kasvõi

erineval viisil. Aga ka jätta asju pooleli.

natukene personaliseeritud.

Hobid, eraelu ja töö ei ole tingimata

Oluline märksõna on ka gamification

lahus. Noored on multitalendid. Neile

ehk mängustatus, nad soovivad saada

on raske näiteks ainete kaupa eraldi

12
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õppida, nad näevad kogu aeg seoseid.

roll majanduses. Teine läbiv idee peaks

Nii ka tööelus - kui noor näeb oma tööst

olema selles, et kõik on IT. Sellest ei saa aru

väljastpool mingit parandamisvõimalust

täna hariduse andjad ega ka korraldajad.

ja tal on see kompetents olemas, siis ta

IT all peetakse jätkuvalt silmas seda, et on

pakub ennast seda ära tegema.

keegi patsiga programmeerija.
hariduse

Kui me tahame midagi muuta, siis

mängu,

peame otsustama tagada oma õpetajate

loovuse ja võrdse partnerluse – selleta

inspireeritus ja õnnelikkus, sest sa ei saa

kipuvad osad lapsed tunnis või loengus

õpetada õnnelikumaks kui oled ise.

Noored

tahavad

omandamisse

olla

kaasatud

läbi

uniseks jääma. Hea algus on see, et
lapsed ja noored ei istu tunnis teineteise

Milline on töökeskkond, mis noori
talente paelub ja kas see on muutumas

taga, vaid näiteks ringis.

standardiks?
Mida see tähendab õpetajatele?

Mugav, tervist edendav ja mänguline.

Õpetajatele

kõrged

Tundub, et palju toimub tänapäeval

nõudmised, kuid need nõudmised aina

uute generatsioonide taktikepi all ja tekib

kasvavad.

enamus

küsimus, mida tööandja vastu saab. Võti

Kui

on

niigi

täna

toimub

andmise

on selles, et pidevalt peab toimuma

kaudu, siis tulevikus peaks olema palju

dialoog, mille käigus arutatakse, kui

rohkem personaalsust ja diskussiooni,

tööandja teeb seda, siis kuidas saab omalt

mängulisust,

tagasisidet,

poolt töötaja või noor panustada. Sama ka

inimlikkust. Lihtne näide, miks kontrolltöid

koolis, kus arvatakse, et kui lasta noortel

hinnates

valed

võtta rohkem vastutust oma õppetöö

vastused? Miks ei võiks roheliseks teha

korralduse eest, siis on tulemuseks kaos.

kõiki õigeid vastuseid? Noored tahavad

Ma arvan, et hea algus oleks selles, et

samamoodi kui täiskasvanud, et neisse

tekitada koos diskussioon.

õpetamisest

ülesannete

vahetut

tehakse

punaseks

usutaks, et nähtaks nende tugevusi. Kui

Me oleme Proeksperdis proovinud

täiskasvanute maailmas on selge, et me

luua juhtide vaba kultuuri, mis ei tähenda,

ei taha tegelikult konstruktiivset kriitikat,

et keegi ei vastutaks. Vastupidi, meil on

tahame tunda lihtsalt, et oleme õigel teel,

alluvate vaba ettevõte, kõigil on võimalus

siis noortega on sama asi. Läbi positiivse

kaasa rääkida, algatada, luua. Meil näiteks

psühholoogia peaks asi käima.

toimub

Ettevõtjalik mõttelaad peaks algama
algklassidest.

Me

ei

tohiks

filiaalide

avamine

töötajate

initsiatiivil.

toota

töötegijaid, vaid me peaksime andma
kõiki aineid selgitades, milline on nende
EDU EXEX 2016
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Tänapäeva tehnoloogiast tulenevad
väljakutsed ja ohud

Rasmus Reimo, Microsofti tehnoloogia spetsialist

Tehnoloogiaga seotud ohtudest on palju räägitud, kuid sageli jäävad
need vaid teoreetilisteks hoiatusteks. Konkreetseid lugusid on aga
rääkida küll ning mida rohkem me selliseid lugusid teame, seda lihtsam
on rääkida ka õpilastele küberturvalisuse ja infoturbe riskidest. Palusime
Microsofti tehnoloogia spetsialistil Rasmus Reimol üks selline lugu
rääkida.
Küberkuritegevus on midagi sellist,

esimene tuntud persoon, kellele selline

millega peame täna kõik arvestama.

rünnak tehti. 13-aastane poiss kutsus

Jutustan

kes

talle kaela kogu päästeteenistuse, väites,

on pidanud üle elama midagi üsna

et näitleja villas toimub tulistamine ja on

enneolematut.

inimohvreid.

loo

ühest

inimesest,

Tema

nimi

on

Brian

Krebs, kes töötas varem Washington
Post‘i ajakirjanikuna ja ajakirjandusest

Targeted attack on konkreetse isiku

lahkudes asutas turvaalase blogi, kus ta

või ettevõtte vastu suunatud rünnak. Kui

käsitleb peamiselt privaatsuse vastaseid

pahavaraga rünnatakse juhuslikult nõrgalt

rünnakuid. Alustuseks aga defineerime

kaitstud seadmeid, siis sihitud rünnaku

ära mõned mõisted.

käigus valitakse välja konkreetne isik või
ettevõte.

SWAT-tiim

on

politsei

eriüksus.
pääste-

Social engineering tähendab seda,

pahatahtlikku

et kasutades oma sotsiaalseid oskusi,

valeväljakutset, mis võib viia kuni eluohtliku

üritatakse esineda kellegi teisena või

olukorrani. Näitleja Ashton Kutcher oli

saada kellegi kohta olulist infot. Selleks

Swattinguks
ja

16

kutsutakse

politseijõudude
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telefonikõnet

Krebsi blogi ning üritasid katkestada

tugiliinidele, mille käigus proovitakse

selle toimimise. Alles paari-kolme päeva

teenuse nõrka autentimist ära kasutades

pärast suudeti leht taas avada. Ühel

saada kätte kolmandate isikute paroole ja

nädalavahetusel aga suruti talle koduukse

ligipääse. Teiseks mooduseks on jalutada

ees püssitoru vastu kukalt ja politsei

kontorihoonesse ja istuda vaba arvuti

eriüksus oli kogu ta kodu valehäire tõttu

taha, laadides endale nii palju infot kui

ümber

võimalik.

kiirendas asjaolu, et ta oli rünnaku ohust

kasutatakse

näiteks

piiranud.

Olukorra

lahendust

teadlik ning oli hoiatanud kohalikku
Denial of service attack on ka meil

politseijaoskonda Swattingu võimalusest.

kogetud pronksöö käigus, mil olime

Lisaks taheti temast jätta mulje, et ta

interneti teel kättesaamatud välisilmale ja

on narkomaan. Nimelt on nn darkwebis

meie teabekanalite kodulehed olid maha

internetilehed, mis müüvad illegaalseid

võetud.

Koolis peaksid kõik väga tähelepanelikult
suhtuma oma privaatsusesse ja kaitsma oma
kontosid, eriti suurte teenusepakkujate nagu
Gmail, Apple ja Microsoft puhul.
LUGU

kaupu ja teenuseid. Üks nendest oli

Kõnealune Krebs kirjutas oma blogis

narkootikume müüv Silk Road. Häkkerid

internetilehe „teenusest“, mis äritses

tellisid sealt saidilt Krebsi koju heroiini.

ligi 200 miljoni USA elaniku isikukoodi

Saadetise vastuvõtmise ajaks oli aga

ning krediitkaardi andmetega. Sellest

plaan kutsuda Krebsi koju politsei. Ohver

kirjutades tekitas ta ebamugava olukorra

oli suutnud ka selle rünnaku eelnevalt

häkkeritele, kes selle info baasilt erinevaid

avastada ning politseid hoiatada. Krebsi

kuritegusid tegid ja häkkerid otsustasid

koju saadeti ka kaastundeavaldusi ja

talle kätte maksta.

leinalilli Krebsi naisele.

Esmalt kaaperdasid nad ära tema
interneti konto. Seejärel maksid nad

Pärast niisugust rünnakuseeriat hakkas

teenuste eest varastatud krediitkaartidega,

Krebs uurima, kes võiks selle taga olla.

jättes mulje, et Krebs kasutab varastatud

Uurimise käigus jõudis ta saidini, kust

krediitkaarte. Järgmisena ründasid nad

häkkerid

18
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saavad

tasuta

koodijuppe

kuritegelikuks häkkimiseks. Lehe loojad

tegevused, mida teevad õpetajad, kool,

olid olnud lohakad ning Krebsil õnnestus

õpilased laias internetis, on haavatavad

lehelt kätte saada kogu andmebaas.

inimliku eksimuse tõttu. Sihitud rünnaku

Kuskile kasutajaprofiili oli häkker kirjutanud

kontekstis tuleb ka mõista, et need

ka oma isikliku aadressi. Selgus, et ründe

võivad olla ajendatud mingist tegevusest

taga olid neli häkkerit, kelle igapäevane

nagu Krebsi puhul, kuid need võivad

äri

kontode

ka olla juhuslikud. Näiteks soovitakse

äritsemine.

santažeerida mõnd tuntud või jõukat

oli

mängukeskkondade

varastamine

ja

nendega

Tegemist oli noorte poistega, kes kõik olid

üksikisikut

või

organisatisooni.

Üheks

alla 20-aastased.

levinud võimaluseks on arvuti kaamera
ülevõtmine. Kui kunagi rünnati maailma

ÕPPETUND

500 või 1000 rikkamat ettevõtet, siis

Internet pakub meile palju võimalusi,

täna on häkkerite huvid just väikeste ja

kuid sel on ka oma pahupool. Me kuuleme

kesksuurte organisatsioonide seas, mille

vaid 1% rünnakutest ja tihti on tegemist

arv maailmas on suur. Ei ole enam tõsi, et

siiski suhteliselt süütute tegudega. Õnneks

me oleme väikesed ja me ei huvita kedagi.

on olemas Krebsi taolised inimesed,

Et kaitsta end küberkuritegevuse eest,

kes erinevaid rünnakuid ja ründajaid

tasub meeles pidada mõned lihtsad asjad:

päevavalgele toovad.
Koolis

peaksid

tähelepanelikult

kõik

suhtuma

väga

Gmail,

suurte

teenusepakkujate

Apple

Kasutajaidentiteet

ja

Microsoft
(konto)

on

•

nagu

Mõtle kaks korda järele enne kui
sisestad kuskile oma krediitkaardi

puhul.

andmed

see,

mida väga palju rünnatakse ja millega

•

Kasuta

võimalusel

kahetasandilist

kaubitsetakse.
Me oleme Eestis harjunud tugevate
autentimisvahenditega

Ära külatasta internetis saite mis
tunduvad kahtlased

oma

privaatsusesse ja kaitsma oma kontosid,
eriti

•

ja

oleme

sellevõrra rohkem kaitstud. Aga kõik

(2

factor

minimeerib

alati

verifitseerimist

authentication),
ohtu,

et

su

mis
konto

kaaperdatakse.
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Innovatsiooni toetamine ja
finantseerimine koolis

Kristel Rillo, Haridus- ja Teadusministeeriumi, E-teenuste osakonna asejuhataja

Eestis ei räägi me enam lihtsalt IKT vahendite kasutamisest õppetegevuse
mitmekesistamise eesmärgil, vaid õpilaste ja õpetajate digipäedevuse
arendamisest. Küsisime HTM-i Digipöörde programmi juhi Kristel Rillo
käest, milline on ministeeriumi visioon IKT rakendamisest koolides ja
millised on Digipöörde toetusmehhanismid.
Kuidas hindate Eesti koolide õppetöö

mitmekesistamise eesmärgil ja eks siin

digitaliseeritust võrdluses teiste riikidega,

ongi vaja väga teadlikku lähenemist

nagu

õpetaja poolt, et tunda ära, milliselt ja

näiteks

Soome,

Saksamaa,

millal digi õppesse toomine lisandväärtust

Ühendriikide või Jaapaniga?
Õppetöö

digitaliseerimine

ei

ole

tooks.

peaksime

Meie suurim tugevus on see, et

rääkima. Saame rääkida kahest eesmärgist

koolijuhid ja õpetajad tunnetavad teema

- õpilaste digipädevuse kujundamine

olulisust ning on juba väga aktiivselt

ning

kindlasti

sõnapaar,

millest

digitehnoloogia

asunud õpilaste digioskusi arendama. See

õpetamisele ja õppimisele kaasa aitab.

aga, kuidas tehnoloogia saaks olla parimal

Nendes teemades on Eestis olukord

viisil abiks õpetamisel ja õppimisel, vajab

hea. Enam ei räägi meie Eestis lihtsalt

veel

IKT

koolijuhi, riigi kui ka lapsevanema poolt.

sellest,

kuidas

vahendite

kasutamisest,

millele

paljud Euroopa ja teised maailma riigid

erinevaid

tegevusi

nii

õpetaja,

Loomulikult on oluline ka ligipääs

tähelepanu pööravad, vaid tegutseme

internetile,

eesmärgipärase

eluks

olemas on, kuigi ehk kõikjal mitte veel

nimel.

tänastele-homsetele vajadustele vastav.

digilahendused

Mitmetes riikides on see jätkuvalt kõige

vajalike
Mitmetes

kasutamise

oskuste
riikides

ja

arendamise
on

kasutusel ennekõike vaid õppetegevuse
22
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meil

põletavam probleem.

koolides

ikkagi
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Milline

on

HTM-i

visioon

IKT

kättesaadavaks

digitaalse

õppevara

rakendamisest koolis ja kuidas selle

portaali e-Koolikott kaudu. Portaali abil

visiooni elluviimist toetate?

saab kasutada, jagada ise õppematerjale

Eesti elukestva õppe strateegiaga
oleme eesmärgi seadnud, et aastaks

või

anda

tagasisidet

erinevate

õppevaraloojate materjalidele.

2020 on vajalik digipädevus olemas kõigil

Põhikoole toetatakse õpetajale ja/

põhikoolilõpetajatel. Selle nimel toimub ka

või e-hindamiseks vajaliku digiseadme

tegutsemine juba koolides. Digioskused

soetamisel kokku nelja miljoni euroga.

on

meil

kooliastmeti

kirjeldatud

Samuti

ja

on
ja

planeerimisel

koole ning õpetajaid toetatakse vajalike

uuendusliku

koolituste ning juhendmaterjalidega.

ühiskasutamisvõimaluste

kaasaegse

õppevara
loomise

toetusmeede.
Toetatakse

lasteaedu

ja

koole

Meie suurim tugevus on see, et koolijuhid
ja õpetajad tunnetavad teema olulisust
ning on juba väga aktiivselt asunud
õpilaste digioskusi arendama.
Millised

on

konkreetsed

toetusmehhanismid

Digipöörde

programmi kaudu koolidele?
Digipädevuse

puhul

IT

hariduse

Progetiigri

süvendatud
programmi

pakkumisel
suurendatud

mahus.

on

olulisim

Haridus-ja

Teadusministeeriumi

saavutada ühene arusaam sellega seotud

ning

oskustest ning ootustest. Selleks on

ministeerium koostöös on planeeritud

töötatud välja digipädevuse mudel.

järgmistel

Õpetajatele
tasuta

on

täienduskoolitus

kättesaadav
nende

vajalike

aastatel

Kommunikatsioonikaasajastada

kõik

üldhariduskoolide võrguühendused.

endi

digipädevuse kui ka õpilaste digipädevuse
kujundamiseks

Majandus-ja

oskuste

Mida

ise

peate

rahvusvaheliseks

oma

parimaks

valdkonna
praktikaks,

keda imetlete ja miks?

arendamiseks.
arendatakse

Ma leian, et meie olemegi valdkonna

digitaalset õppevara, mis saab tasuta

rahvusvaheliselt parim praktika ja ma

Eurotoetuste
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abil

imetlengi seda, mida juba väga mitmed

õpetajatel on põhjust oma tegemiste üle

meie koolid on ära teinud, tegemas või siis

uhked olla.

peatselt tegema asumas. Meie koolidel ja
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Digitaalselt aktiivne kool

Ene Koitla, HITSA juhatuse liige

Tehnoloogia on vallutamas pea kõiki eluvaldkondi ja puutumata ei jää
ka haridus. Peamine küsimus on, kuidas tehnoloogia enda kasuks tööle
panna. Nii oma töö- kui ka igapäevaelus, teadmiste omandamises ja
jagamises kaasaarvatud. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)
koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga (HTM) püüab sellele kaasa
aidata, et lasteaiad ja koolid leiaksid digimaailma sisenemisel tuge
ning hariduses töötavate ja õppivate inimeste digipädevused vastaksid
tänapäeva nõuetele ning tagaksid erinevates eluetappides pideva
karjääri.
Fookuses on kolm valdkonda, mis

koolijuhtide ja õpetajate digipädevusi

vastavad HTM-i Digipöörde programmile:

ning kujundada õpilaste digipädevusi.

•

Digipädevad õpetajad ja õppijad;

•

Tänapäevane digitaristu
haridusasutustes;

•

IT haridus.
Suurt

Ootused digipöörde rakendamiseks koolis
on seatud kõrgele, see on muutunud
üheks

õppekorralduse

HITSA

koostöös

prioriteediks.

HTM-iga

on

ellu

viimas mitmeid Digipöörde programmi

tähelepanu

pööratakse

tegevusi - koolijuhtide ja õpetajatele

koolijuhi ja õpetajate digipädevustele

suunatud

ning nende arendamisele. Digitaristu

koolitusprogrammid, tehnoloogiahariduse

üksi

programm

ei

anna

haridusasutustes

meile

digipädevusi
ProgeTiiger,

tõstvad
digitaalse

soovitud väljundit. Selleks, et digitaristut

õppevara programm, mis aitab kaasa

kasutataks eesmärgipäraselt ja vastavalt

uute digitaalse õppematerjalide välja

õppekavale, on vaja parandada ja tõsta

töötamisele, õppevara portaali eKoolikott
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rakendamine,

haridustehnoloogide

võrgustiku

haldamine,

haridusinnovatsiooni

erinevate

seminaride

ja

Koolipidajate digiplaanid kirjeldavad ära
hetke olukorra ja arenguplaanid aastaks
2019. Digiplaan on ühtlasi väga hea kooli
enesehindamise mudeliks, et näha kus

konverentside korraldamine.
mure

hetkel ollakse, kuhu soovitakse kahe aasta

koolisisene WiFi võrk ja tänapäevastele

jooksul jõuda ning milliseid meetmeid

nõuetele

digitehnoloogia.

rakendatakse eesmärkide saavutamiseks.

Selleks on algatatud mitmeid erinevaid

Lisaks annab see koolipidajale ka hea

programme, mis aitavad kaasa digitaristu

võimaluse võrrelda oma kooli teiste

kaasajastamisele. Aastaks 2020 peaks

maakondade

haridusasutustele

kitsaskohad

sarnast digiplaani mudelit rakendamas

olema lahendatud ja digitaristu ei ole

ka kutsehariduses. Digiplaani saab kool

enam takistuseks muutunud õpikäsituse

alati täiendada lisades sinna kinnitusi

Täna

on

haridusasutuste

vastav

need

koolidega.

HITSA

on

Peamine küsimus on, kuidas tehnoloogia
enda kasuks tööle panna. Nii oma töökui ka igapäevaelus.
juurutamisel. Koostöös koolipidajatega

hetkeolukorrast. Kindlasti aitab antud

töötame välja ka meetmed, et digitaristu

sisehindamismudeli rakendamine koolis

pidev uuendamine oleks tagatud. Koolide

kaasa eesmärgipärasemale strateegilisele

digitaristu

juhtimisele.

parendamiseks

on

HTM

eraldanud 4 miljonit eurot, millele on

Väga tähtis on koolides digipöörde

lisandumas koolipidajate poolt 3 miljonit

juurutamisel kaasata lapsevanemaid, et

eurot. HITSA on hankimas

nad mõistaksid selle olulisust ja võimalusi

7 miljoni

euro eest digiseadmeid (tahvel-, süle- ja

lapse

lauaarvutid), mis on mõeldud koolide

ka müüte, et tagada digitehnoloogia

digitaristu uuendamiseks.

eesmärgipärane

Antud

meetme

koolipidajad
koolidega

koostama
plaanid

eesmärgipäraseks
28
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peavad
koos

digitehnoloogia
kasutamiseks.

tuleviku

osas.

Tuleb

kasutamine.

selgitada
Kõigi

osapoolte koostöö - kooli juhtkond,
õpetajad,

õpilased

ja

lapsevanemad,

loovad pinnase koolirõõmule, kus ei
puudu ka digipööre.
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Innovatsiooni toetamine ja
finantseerimine koolis

Tanel Oppi, Innove hariduse agentuuri juht

Innovatsioon koolis ei oli vaid koolisisene asi. Et digitaalse õppevara
kasutamine muutuks elementaarseks kõikides koolides, on seda vaja
toetada ja finantseerida. Uurisime Innove hariduse agentuuri juhi Tanel
Oppi käest, millised on Innove plaanid õppetöö digitaliseerimisel.
Kuidas hindate Eesti koolide õppetöö

ja p-tasemetöö koos ning koolidel oli

digitaliseeritust võrdluses teiste riikidega,

võimalus vabatahtlikult valida, millises

nagu

vormis tööd kirjutada.

näiteks

Soome,

Saksamaa,

Sel

Ühendriigid, Jaapan?
Julgen

väita,

et

Eesti

kogemus

kevadel

olid

kõik

tasemetööd elektroonsed.

6.

klassi

Meeldivalt

elektroonilisel hindamisel on võrreldes

üllatas, et koolidel oli kõikide ainete

naabrite

e-tasemetööde

ja

kaugemate

riikidega

vastu

suur

huvi

ja

kindlasti arvestav. Oleme elektroonilist

riikliku valimi väliselt tehti suures mahus

eksamiinfosüsteemi

arendanud

e-tasemetöid teisel päeval. Näiteks eesti

aastast 2008. Toona vaatasime oma

keeles oli valimisse arvatud 1498 õpilast

hindamispanka

ning teisel päeval liitus veel 2890 tegijat.

Taani

poole.

EIS
arendades

Tänaseks

näiteks

oleme

ise

jõudnud unikaalse ja väga mitmekesiste
võimalustega infosüsteemini.

Matemaatika valimisse kuulus 1777 õpilast
ning teisel päeval tegi tööd 4376 õpilast.
Olulisim tagasiside on see, et huvi ja
valmisolek e-tasemetööde vastu koolides

Millised on kogemused tänavustest 6.
klassi e-tasemetöödest?

oli sedavõrd suur. Õppetund on ka see, et
koolide arvutipargid vajavad arendamist.

See kevad oli juba kolmas kord, kui

Selleks, et igas koolis oleks võimalik

koolid tegid tasemetööd elektroonselt.

vähemalt 15 arvutit ühel ajal kasutada,

Eelmisel kahel aastal oli e-tasemetöö

tuli koolidega ühiselt lahendusi otsida.
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Elementaarsed tehnilised võimalused ei

Mis on see üks peamine muutus, mis

ole siiski veel nii iseenesest mõistetavad

tuleks ellu viia ja mis omaks suurimat mõju

kui arvata võiks.

koolide IKT alases arengus?
Tehnoloogias

Sisulisi hinnanguid on veel vara anda,

ja

paberil

on

kõik

analüüsid valmivad novembris. Küll saime

eeldused olemas. Inimesed, kes seda

väärtuslikku tagasisidet EIS-i jõudluse

teevad,

ja

on selleks ammu valmis. Lapsevanem

arendusvajaduste

ning

korralduse

on

Eestis

olemas.

Õppijad

reeglina usaldab kooli ja õpetajat selles, et

sujuvamaks muutmise osas.

õppetöös kasutatakse parimaid võimalusi.
Millised

on

plaanid

õppetöö

ja

Erinevates

riiklikes

strateegiadokumentides

Kõige rohkem on meil vaja kooli ja
õpetaja usku ning veendumust, et loodud

eksamite edasisel digitaliseerimisel?
ja

võimalused aitavad avada õpilastele uusi
uksi, mitte ei põleta vanu sildu.

Kõige rohkem on meil vaja kooli ja
õpetaja usku ning veendumust, et loodud
võimalused aitavad avada õpilastele uusi
uksi, mitte ei põleta vanu sildu.
Mida

tegevuskavades on see hästi välja toodud,

ise

peate

oma

mis aastal ja mis õppeained ning millistes

rahvusvaheliseks

kooliastmetes saavad digitaalsed olema.

keda imetlete ja miks?
Me

Lihtsalt ja kokkuvõtlikult: kõik testid,

teeme

valdkonna

parimaks
siin

praktikaks,

Eestis

vahenditega

mõne aastaga olema “digi”. Samuti kogu

uskumatuid asju. Imetlen oma kolleege

olulisem õppevara ja muu õppekava

Innoves, millise pöörase töö nad on

rakendamist toetav materjal. Tehnoloogia

ära

võimalused

hindamise arendamisel nii sisuloomes kui

arenevad

dokumentide
jõuavad.

kiiremini,

menetlusringid

kui
järgi

teinud

maailma

nappide

kus see on põhjendatud, saavad juba

elektroonilise

mastaabis

testide

ja

infosüsteemi mõttes.
Muu

maailma

kogemust

hindan

kõrgelt, aga tehnoloogiat ma sealt ei
otsiks. Julgeid ideid ja nutikaid lahendusi.
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Uued tehnoloogiad koolis

Ede Schank Tamkivi, MTÜ Eesti 2.0 tegevjuht

Eesti 2.0 on mittetulundusühing, mille eesmärk on inspireerida
koolinoori valima tehnoloogiapõhist tulevikku. Projektide abil tuuakse
noorteni erinevaid tehnoloogiaid ja pakutakse välja võimalusi nende
rakendamiseks. Küsisime MTÜ Eesti 2.0 tegevjuhilt Ede Schank Tamkivilt,
millised on nende projektid ja uued tehnoloogiad, mida nad koolidele
tutvustavad.
MTÜ Eesti 2.0 on saanud tehnoloogia
saadikuks Eesti koolis, kuidas see juhtus?
Kõik

on

siitsamast Eestist.

kokkuleppele

Uuema põlvkonna ettevõtjad vaatavad

selles osas, et meie tuleviku ja avatuse

suuremat pilti ja pikemat perspektiivi, neile

võti

seisneb

jõudnud

inimesed oleks tulevikus võimalik leida ka

Palju

on oluline, et ka täna kooliminevad lapsed

tuntakse muret, kuidas meie ülikoolid

heas

hariduses.

suunaksid oma pilgu tehnoloogiaerialade

rahvusvahelises konkurentsis paistavad,

poole.

aga väga oluline on tegeleda just selle

puutunud

põlvkonnaga, mis altpoolt peale tuleb.

siis on suur tõenäosus, et ka kõrgkoolis

Kui

oled

juba

põnevate

koolis

kokku

tehnoloogiatega,

Kuigi Eesti riik on väike ja efektiivne,

õpitava eriala valikul mõeldakse samas

toimuvad riigi tasandil muutused siiski

suunas. Tehnoloogiaerialade populaarsus

aeglaselt. Eestile maailmas palju au, tuntust

on

ja investeeringuid toov startup-kogukond

tüdrukute hulgas, mille üle on väga hea

vaevleb inimeste puuduse käes, sest

meel. Tehnoloogia pole ainult IT ja isegi

kogenud ja heade töötajate võrgustikus

IT ei ole ainult koodikirjutamine. Neist

ringlevad täna samad inimesed. Tahame

stereotüüpidest saab üle julgustavate

anda oma panuse, et need puuduolevad

näidete varal.
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Millised

on

teie

kogemused

3D-tehnoloogiate kasutamisest koolis?

pole enam füüsilist masinat vaja, vaid
kasutaja saab installeerida enda arvutisse

2015.

virtuaalse lahenduse. Meie eesmärk sai

aasta suvel 50 Eesti koolile 3D-printerid,

aga täidetud sellega, et Eesti õpilased

mida hakati kohe suure innuga kasutama

said võimaluse olla tehnoloogia kiirete

kõikvõimalikes ainetundides ja koolivälises

muudatuste

tegevuses. Printeritega koos läks käima

parimatele

online-kursus, kus õpilased asusid suure

läänekaldalt Silicon Valleys online-kursuse

innuga kokku panema Eesti esimest

käigus ise otse küsimusi esitada.

Pilootprojektina

jagasime

esirinnas

ning

spetsialistidele

maailma
USA

3D-printimise õpikut. Sellest õppisime
ise, et lisaks seadmetele tuleb pakkuda

Teie uus projekt littleBitsisega on

ka koolitusi, konkursse, võistlusi ja muud

parasjagu käimas, mis see on ja miks

tegevust, mille kontsentraat saab ideaalis

valisite just selle tehnoloogia?

Uuema põlvkonna ettevõtjad vaatavad
suuremat pilti ja pikemat perspektiivi, neile
on oluline, et ka täna kooliminevad lapsed
suunaksid oma pilgu tehnoloogiaerialade poole.
Tegemist on elektrooniliste klotsidega,

osaks kooli ametlikes õppekavades.
Sama õppeaasta lõpus tulime välja

mida magnetitega omavahel ühendades

Kümme

on võimalik ehitada vooluringe ning panna

kooli said spetsiaalse kiibiga varustatud

tööle liikuvaid osi, põlema tulesid või lasta

21BC

ehk

millega

signaali. Eesmärgiks on panna just alg-

saab

õppida

bitcoini-arvutite

projektiga.
bitcoini-arvuti,

blockchain-tehnoloogial

ja põhikooli tase leiutama ning mõtlema

põhinevat programmeerimist. Selle üheks

uusi lahendusi. Samuti on plaan siduda

väljundiks on bitcoinina tuntud krüptoraha

see 3D-tehnoloogiaga ja luua toimivaid

kaevandamine,

saab

seadmeid, mis aitaks midagi inimeste

neid kaasata õppeprogrammi näiteks

eest ära teha. Näiteks võib välja mõelda

programmeerimises või ettevõtlusõppes.

masina, mis võtab 3D-printerist välja

aga

eelkõige

See projekt oli omakorda hea näide

valmis toote ja annab printerile märku, et

sellest, kui kiiresti tehnoloogia areneb.

võib alustada uue eseme trükkimist. Ilma,

Pool aastat pärast seadme turule tulemist

et inimene peaks kõrval ootama ja nuppu
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ühendamise käima saada ning töötada

vajutama.
edasi

rohkem sisupoole ja võrgustiku loomisega

liikudes saab sama tehnoloogia abil üha

ning järgmisel aastal tuleme kindlasti välja

väljakutsuvamaid ülesandeid ette võtta.

uue ja põneva projektiga.

Selliste

sammude

kaupa

HITSA digitööde konkursil oli mullu

Jätkame

samas

ka

nö

vaderite

näiteks projekt, kus 8. klassi õpilased

programmi, mille käigus viime noori huvilisi

Elvast ehitasid oma koolile Rasbperry Pi

Eesti tehnoloogiaettevõtetesse tutvuma

põhjal WiFi-ruuteri, millele nad disainisid

sealse töökeskkonna ja inimestega. Et

ja printisid ilusa kuubikujulise kesta.

mitte ainult Tallinna kesklinna eliitkoolide

Oluline on luua keskkond ja võimalused,

õpilastele ei käiks sama kooli vilistlased

et õpilased soovivad ise edasi areneda ja

rääkimas oma edukast karjäärist, vaid ka

lahendada keerukamaid ülesandeid, et

Narva, Valga ja veelgi väiksemate kohtade

endal oleks huvitavam.

andekad

lapsed

saaksid

võimaluse

isiklikult kohtuda inspireerivate inimestega
Milliseid

uusi

tehnoloogiaid

veel

plaanite Eesti koolidele tutvustada?
2016. aastal soovime littleBits ja 3D

töises keskkonnas, mis aitaks noortel
ehk tulevikku silmas pidades õigemaid
valikuid teha.
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Digitaalsed õppeplatvormid koolis

Sebastian Pikand, Foxcademy kaasasutaja

Foxcademy
õppeplatvorm
pakub
dünaamilist
interaktiivset
õppematerjali, mis vastab riiklikule õppekavale, kattes ära kõik
õpiväljundid ja veelgi rohkem. Uurisime Foxcademy kaasasutaja
Sebastian Pikandi käest, mida see platvorm täpsemalt kujutab ja kuidas
aitab kaasa õppeprotsessile.
Kuidas aitab Foxcademy platvorm

Kas koolides olemas olev tehnoloogia

õppimist täiustada ja mis on see, mille üle

on piisav digitaalsete õppevormide jaoks

seni kõige uhkemad olete?

ja kui kaugele olete jõudnud kasutajate

Meie lahendus võimaldab tutvustada
uusi ja innovaatilisi õppeprotsesse nii
individuaalõppes

kui

kaasamisega?
Kui arendame enda õppeplatvormi,

ka

klassiruumis.

siis proovime kõik optimiseerida nii, et

igal

õpilastüübil

lahendused toimiksid platvormide- ja

targemaks saada, säästes õpetaja aega

seadmeteüleselt. Samas tuleb tunnistada,

ning võimaldades viimasel mentorlusele

et koolidel võiks olla kordades rohkem

keskenduda.

seadmeid, et rääkida igapäevasest ja

Terviklahendus

Tänaseks

aitab

oleme

kasutajasõbraliku

välja
ja

arendanud

funktsionaalse

täiesti loomulikust täisdigitaalõppest.
Tänaseks

on

meil

registreeritud

õppeplatvormi, mida saadab väga võimas

kasutajaid rohkem kui 150 erinevast

sisuloomismootor. Platvormi interaktiivsus

koolist. Suurim takistus on olnud vähene

on meie tippklassi sisuloojate poolt läbi

õppematerjalide maht, kuid nüüdseks on

põimitud eluliste näidetega ja selle üle

meil platvormis üle 50% gümnaasiumi

oleme me väga uhked.

matemaatikast digitaliseeritud. Eesmärk
on terve gümnaasiumi matemaatikaga
ühele poole saada 2017/18. õppeaasta
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Mis on teie pikem visioon ja mil moel

alguseks.
Lisaks

sellele

oleme

korraldanud

koolitusi umbes sajale õpetajale üle

muudate maailma?
Pikaajalise

edu

saavutamise

üks

Eesti. Nende Tallinnas, Tartus, Paides

eeldus on aeg-ajalt oma tegevust kõrvalt

ja Pärnus toimunud koolituste tulemust

vaadata. Tihtipeale võime ära armuda

hakkame nägema tulevaste kuude jooksul

iseenda ehitatud tootesse ja unustada

kasutajate tagasisidest.

ära, miks me seda kõike tegelikult teeme.
Seetõttu toetume Foxcademys kuldse

Mil määral teete koostööd teiste

1.

õppeplatvormidega?
Tänasel päeval ei tee Foxcademy
koostööd

teiste

ringi printsiibile:

õppeplatvormidega.

Meie põhiline rõhk on kõrge kvaliteediga

Kõik, mida me teeme, peab

aitama õpilastel targemaks saada ning
andma

õpetajatele

uusi

võimalusi

mentorluseks.

Kõik, mida me teeme, peab aitama
õpilastel targemaks saada ning andma
õpetajatele uusi võimalusi mentorluseks.

sisu loomine ja selleks oleme arendanud

2.

Kutsume

kokku

välja enda sisuloomismootori, mis vastab

multidistsiplinaarsete oskustega inimesed,

unikaalselt meie platvormi võimalustele.

kellega

Lisaks sellele on meil enda sisuloojad

kasutatavaid ja uusi võimalusi pakkuvaid

ja retsenseerijad ning see võimaldab

tooteid.

veelgi

paremini

pakkuda

koolidele

terviklahendust.
Teadupärast arendab HTM e-Koolikoti
nimelist platvormi, mida saaksime ka

3.

üheskoos

Täna

ehitame

arendame

lihtsasti

me

õppeplatvormi. Mida me teeme homme,
kolme kuu või nelja aasta pärast? Tuleme
tagasi esimese punkti juurde.

meie kasutada, et viidata Foxcademy
õppematerjalidele e-Koolikoti kaudu.

Kas paberil õpik jääb alles?
Meie silmis on paberraamat vaid
üks formaat, just nagu seda on ka säuts
või blogipostitus. Iga formaat sobib
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erineva pikkuse ja sisuga informatsiooni

ja

edastamiseks.

näiteks

Lähitulevikus

jääb

alternatiivsetes

lahendustes,

Foxcademy

nagu

õppeplatvorm,

tal

piisavalt suurt lisandväärtust, et enda

on enda koht ja eesmärk. Paberõpiku

tarbimisharjumus ümber kohandada. Kui

alles jäämine sõltub sellest, kas tarbija

juhtub viimane, siis kaovad paberõpikud

peab seda enda jaoks kõige paremaks

tõenäoliselt ära, küll aga jäävad alles

infovahendusallikaks. Või näeb uutemates

paberraamatud.

paberraamat

kindlasti

alles,

sest
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Digitaalsed õppeplatvormid koolis

Tõnis Kusmin, Õpiveebi kaasasutaja

Õpiveeb on koolidele suunatud veebipõhine uuenduslik õppekeskkond,
kus õpetaja saab hoida oma faile, linke, pilte, videoid ja muud
õppematerjali ühes kohas. Küsisime Õpiveebi kaasasutajalt Tõnis
Kusminilt, kuidas aitab nende loodud keskkond õppimist ja õpetamist
rikastada ning millised on nende pikemad plaanid.
Kuidas aitab teie platvorm õppimist

õpilane kiiresti kontrollida oma teadmisi,
õpetaja saab ülevaate klassi keskmisest ja

täiustada?
Lõime selle keskkonna, et õpetajatel

individuaalsetest tulemustest.

oleks kogu õppetöö ühes kohas. Õpetaja
saab hoiustada kõik oma digitaalsed

Kas juba olemasolevad tehnoloogiad

õppematerjalid, jagada neid õpilastega,

koolis katavad teie hinnangul digitaalsete

teha veebipõhiseid teste ja kontrolltöid.

õppevormide vajaduse või peaks midagi

Kasutada saab üle 10 000 teiste õpetajate

muutma tehnoloogiate rakenduses?
Kuigi

lisatud õppematerjali.

hindeid

kirjutatakse

paberpäeviku asemel veebikeskkonnas
Mille üle te seni kõige uhkemad olete?

ja

Materjalide

veebipõhised

tahvlid, pole õppimine palju muutunud.

testid. Ühisest pangast leiab õpetaja

Oluline on õpilast kaasata, temas huvi

erinevaid

on

äratada. Näiteks õpilaste enda mobiilide

pank

materjale

ja
–

seal

kriidiga

tahvli

asemel

on

smart

töölehed,

kasutamine tundides või kooli pakutud

testid ja õpimängud. Samuti saab sealt

tahvelarvutid annavad võimaluse õpilast

uusi ideid ja ei pea ise nullist looma

reaalajas kaasata - ülesannet või õpimängu

seda, mille keegi teine õpetaja on juba

lahendada ja tagasisidet saada. Samuti

ära teinud. Veebipõhiste testidega saab

saab õpetaja ülevaate õpilaste arengust.

presentatsioonid,
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See on sisuline edasiminek õppimises

koos materjalid, testid ja kontrolltööd.

ja järjest rohkem Eesti koolie juba läheb
Mis on teie visioon ja kuhu soovite

seda teed.

oma arengus välja jõuda?
Kui kaugele olete jõudnud koolide

Saabusime just tagasi Tšiili valitsuse
kiirendist,

kaasamisega?

veetsime

seal

kuus

kuud

Õpiveebis on registreerunud 25%

ja nad toetasid platvormi arendamist.

Eesti õpetajatest. See on erakordselt

Uuendasime keskkonda Eesti koolide

hea tulemus, eriti esimese õppeaasta

jaoks ja panime platvormi tööle ka inglise

saavutuseks. Õpetajate ja koolijuhtide

ja hispaania keeles. Soovime luua maailma

huvi

suurima

on

suur.

Takistuseks

on

vahel

õppemterjalide

panga,

kust

mõtteviis, et koolil on mõned vajalikud

õpetajad leiavad teiste õpetajate loodud

vahendid puudu (näiteks võimas WiFi võrk

materjale, mida oma tundides kasutada -

Kuigi hindeid kirjutatakse paberpäeviku
asemel veebikeskkonnas ja kriidiga tahvli
asemel on smart tahvlid, pole õppimine
palju muutunud.
või pole tahvelarvuteid). Motiveeritud

nii presentatsioone, töölehti ja videoid kui

koolid leiavad alati lahenduse: tunnis saab

ka interaktiivseid harjutusi, õpimänge ja

kasutada õpilaste digiseadmeid paari-

teste. See on nagu rootsi laud, kus vaatad,

või grupikaupa ja harjutusi saab anda ka

mis sulle meeldib, lisad enda kogumikku

kodus lahendamiseks.

ja jagad õpilastele. Soovime seeläbi
aidata õpetajal teha paremaid tunde.

Kuidas

sujub

koostöö

HTM-i

ja
Kas paberil õpik jääb alles?

omavalitsustega?
Alustasime

Õpiveebi

pilootprojekti

Kindlasti

veel

tükiks

kasutus

kasvab

ajaks.

koos Tartu linna haridusosakonnaga. Nad

Digiseadmete

mõtlesid väga aktiivselt kaasa ja testisime

kõrvale. Nendega saab teha nii palju

algset platvormi mitmes Tartu koolis.

rohkem: kui õpikus on peatükk paar

Sellest tagasisidest sündiski täiesti uus

lehekülge ja üks pilt, siis tahvelarvutis või

platvorm - nö õpetaja töölaud, kus on

nutitelefonis saab lisada terve pildigalerii
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nende

või video, mis õpilase jaoks parema

tagasisidet annavad. Õpetajale jookseb

arusaama loob, tekstilõikude järel saab

kätte info, kui hästi õpilane uue peatüki

lisada kordamisküsimusi või harjutusi, mis

omandas.

õpilasele arusaamist mõõdavad ja kohe
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Digitaalsed õppeplatvormid koolis

Pille Vaheoja, eKooli juhataja

eKool on Eesti esimene ja suurim veebipõhine õppeinfokeskkond
- rohkem kui 200 000 aktiivset kasutajat ja miljon hinnet päevas.
eKool on koolihaldussüsteem, mis ühendab endas kodu, kooli ja
omavalitsust. Uurisime eKooli juhatajalt Pille Vaheojalt, millised on
nende õppeinfokeskkonna arengud olnud.
Kuidas aitab teie platvorm õppimist
täiustada?

päevikute põhjal uue õppeaasta töökava,
kool saab luua kursuseid ja kutsuda õpilasi

eKool on keskkond, mille põhiülesanne

kursustele registreerima.

on aidata õpetajatel tulemuslikult õpetada
ja õpilastel tulemuslikult õppida. Mida
paremini ja kiiremini liigub info kooli ja
kodu vahel, seda suurem tõenäosus on, et

Mis on see, mille üle seni kõige
uhkemad olete?
Meie platvorm võimaldab kasutajal
näha kõikide oma laste ja õpetaja puhul

õpilaste õppetulemused on head.
eKoolis on näha õpilaste hinded,

koolide infot koos, ühes keskkonnas.

kodused ülesanded ja info tunnis toimunu

Süsteem on kiire ja tänapäevase disainiga

kohta. Samas on iga õpetaja kätes see,

- uue näo saime sügisest 2015. Ka meie

kui põnevaks ta õppimise protsessi teeb.

äpp lapsevanematele ja õpilastele on

Tunnis toimuva taustainfoks on võimalik

mugav ja käepärane.

lisada

linke

teistele

süsteemidele,

eKool aitab õpetajal aega kokku hoida

tööriistadele - meie kogume selle info

administreerimistegevustelt -

kokku ja edastame lapsevanemale ja

materjalide pilve, luues uue töökava

õpilasele. Lisaks saab õpetaja erinevates

näidistöökavade

koolides

päevikute alustel ja palju muud.

õpetades

kasutada

samu

materjale, koostada eelmiste õppeaasta
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või

Lapsevanematele

kasutades

eelmiste

aastate
pakume
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lisavõimalusi-

nädalaraport

e-postiga

uudiskirja

ja

kohtume

koolide

ning

SMS

õpetajatega. Koostöö on positiivne ja

puudumiste,

kasulik- igal kohtumisel saame õpetajatele

halbade hinnete ja lähitulevikus toimuvate

tutvustada midagi uut ning õppida saadud

kontrolltööde. Lisaks veel võimalus alla

tagasisidest.

kõikide

laste

teavitused

kohta,

erinevad

põhjuseta

Mil määral ja kuidas teete koostööd

laadida digiraamatuid ja muud kasulikku.

teiste õppeplatvormidega meil ja mujal?
Kas juba olemasolevad tehnoloogiad

eKool on liidestatud Avita teenustega,

koolis katavad teie hinnangul digitaalsete

eKoolikotiga ja töös on mitmed muud

õppevormide vajaduse?

lisavõimalused. Samuti oleme kursis ja

Kõige olulisem on saada koolides
erinevad

vahendid

ja

tehnoloogiad

teeme koostööd Baltikumi ja teiste riikide
sarnast teenust pakkuvate ettevõtetega.

piisavas mahus kasutusele võtta - selleks

Oluline ei ole mitte seadmete ja
tehnoloogiate omamine koolides, vaid
nende aktiivne kasutamine.
on

vajalik

õpetajate

kaasamine

ja

koolitamine. Oluline on, et kõik õpetajad

Kuidas

pakutavatest

koostöö

HTM-i

ja

omavalitsustega?

läbiksid IT-alaseid koolitusi ja omaksid
ülevaadet

sujub

Kindlasti on HTM-il ja omavalitsustel

võimalustest.

oluline roll nii tellijana kui ka hoiakute

Sest oluline ei ole mitte seadmete ja

ja poliitikate kujundana. Omavalitsuste

tehnoloogiate omamine koolides, vaid

tasandil

nende aktiivne kasutamine.

on
ja

Kui kaugele olete jõudnud koolide
kaasamisega?
Pakume

olemasolevate
anname
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eKooli

uute

pilt

kirju,

väga

omavalitsused

erineva

käitumismustriga.

suurusega
Suuremad

omavalitsused, näiteks Tallinn, ostavad
teenust

aktiivselt

on

Eestis

läbi

hangete.

Väiksemad

ja

omavalitsused alati sama eeskuju ei järgi,

võimaluste

koolitusi,

vaid otsused toimuvad tihti kooli tasandil.

koolidele

suunatud

Mis on teie pikem visioon, mil moel

positiivse

tulemuse.

Kuna

lähiriikides

on eKooli laadsed lahendused juba

muudate maailma?
on

olemas, siis vaatame pisut kaugemale.

organiseeritud kooli ja kodu koostöö,

Loodame positiivseid uudiseid anda juba

seda paremad on ka õpilaste tulemused

lähitulevikus.

Leian,

et

mida

paremini

koolis. Oleme 12 aastaga läbi käinud
eduka tee. Eesti koolide tulemused PISA

Kas paberil õpik jääb alles?

testides on väga head, meie õpilaste

Kas just paberil õpik jääb alles, selles

koolist välja kukkumise arv on vähenenud,

ei ole ma kindel. Kindlasti ei muutu kogu

õpetajad kasutavad koolis digitaalseid

õpetamine vaid digitaalseks, alati jääb

võimalusi ja suur paberist klassipäevik on

alles paberkujul töövihik, tööleht, raamat

ajalugu. eKooli lahendus on väga hea ja

või muu abivahend.

selle kasutusele võtmine annab igas riigis
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Kooli IKT vahendite haldamine

Taavi Talve, Telia ärikliendiüksuse IT-teenuste juht

Telia ärikliendiüksuse IT-teenuste juhi Taavi Talvega rääkisime sellest,
mida peaks haridusasutuse juht teadma IKT haldusest, et teha õigeid
otsuseid ning millised on trendid, millega peab tulevikus arvestama.

Mil moel erineb haridusasutuse IKT

Kui

me

aga

vaatame

organisatsiooni,

haldamine ettevõtte IKT haldamisest?
Erinevus on selles, millist lõpptulemit

keskmist
sealhulgas

üldhariduskooli, siis pilt ei ole enam

nii

nii hea. Oma tänases töös näen kui

haridusasutused kui ka ettevõtted, peavad

halvasti on IKT haldamine erinevates

keskenduma oma põhitegevusele, milleks

ettevõtetes korraldatud, seda arvestades

ei ole IKT. Ettevõtetel on vastutus teenida

paneksin sellele IT-riigile hindeks „3-“.

raha, aga koolidel on vastutus arendada

Paljud ettevõtted maadlevad sarnaste

välja uus põlvkond.

probleemidega

silmas

peetakse.

Mõlemad,

ning

lahendused

on

IT-temaatika hariduses on vastuoluline

tihti olemas, kuid poolikud ja poolikud

teema. Ühelt poolt oleme IT-riik, WiFi

lahendused IT-s ei tööta. Paradoksaalsel

voolab ojadena, startup’e on palju ja

kombel

tehnoloogia abil saame palju tehtud.

maadeldes välja koolitama uue IT-ajastu

Uue generatsiooni õpilased on IT alal

visionääre ja otsustajaid. Ilma oskuslikult

hoopis paremate teadmistega kui veel

juhitud IT-ta on see aga keeruline.

põlvkond tagasi. Meie ülikoolid on IT osas
suurepärases olukorras, näiteks TTÜ. Seda
kõike vaadates tundub Eesti unistuste riik.
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Mida peab teadma IKT haldusest, et

Millised on need IT-trendid, millega
peame tulevikus arvestama?

teha õigeid otsuseid?
Igapäevaseks tööks ja õppimiseks

3D printimine muudab kogu maailma

vajalikud IT vahendid ning nende kasutus

majandust. Näiteks, lähitulevikus muutub

peab olema korraldatud mõistlikult. See

pliiatsitopsi

tähendab et IT peab vastama kolmele

seda ei disainita enam Ühendriikides, ei

lihtsale reeglile:

valmistata Hiinas ega transpordita läbi

tootmine

kardinaalselt

-

1) sellel peab olema suund ehk visioon;

poole maailma Eestisse. See toodetakse

2) see peab olema ajakohane;

kaupluses kohapeal või toodab klient selle

3) selle eest tuleb hoolt kanda.

endale oma kodus.

Iga kooli juht peaks endalt küsima,

Robootika on üle võtmas kümneid

kas tema kooli IT vastab nendele kolmele

tuhandeid

reeglile.

Jaekaubanduses

töökohti,
jääb

ka

Eestis.

töökohti

üha

Et edasi arendada, tuleb IT-le anda suund,
mis vastaks uue põlvkonna haridusele,
õpilaste nõudmistele ning lapsevanemate
ootustele.
Tänane trend näitab, et seadmed

vähemaks - näeme seda juba täna

muutuvad kasutajale lihtsamaks, kuid

kaupluste iseteeninduskassade arvu kasvu

ülesehituselt

Järjest

pealt. Täna sündivatele lastele võib olla

mõistlik

teenindajateta toidupood täiesti tavaline

keerukamaks

keerulisemaks.
muutub

ka

IT

hooldamine ning kui ühel hetkel ise
sellega enam hakkama ei saa, peab
edasi

Virtuaalreaalsus

on

täna

meelelahutuses tegemas suurt võidukäiku

mõtlema, kuidas edasi.
Et

nähtus.

arendada,

tuleb

IT-le

ning peatselt jõuab see ka haridusse.

anda suund, mis toetaks ja vastaks

Virtuaalse

uue

või

parendatud

reaalsuse

õpilaste

abiga saab õpilane jalutada mööda

lapsevanemate

metsa ja näha näiteks puude kohta

ootustele. Suuna valimiseks on oluline aga

reaalajas lisainfot. Me peame täna juba

teada IT trende.

mõtlema, kuidas me viie aasta pärast

põlvkonna

nõudmistele

haridusele,
ning

viime nende seadmete abil läbi ajaloo52
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või bioloogiatundi, viies õpilased reaalselt

tagasi võimatud või väga kallid, on täna

näiteks Prantsuse revolutsiooni keerisesse

paljudele kättesaadavad. Heaks näiteks

või inimkeha sisemusse.

on siin 3D-printer.

Milline on nende trendide praktiline ja
finantsiline pool?

Nüüd jõuame tagasi hoolduse juurde.

Paljudele
saab

Kas teha ise või kasutada IT-partnerit?

organisatsioonidele

uuendustega

kaasaminemisel

Kes peaks IT-probleemidega tegelema,
kas ise või osta see teenus sisse?

Üks

takistuseks mitte raha puudumine, vaid

võimalus IT-d korraldada on, leida IT-

harjumuste jõud. Vanad harjumused on

teadmistega kolleeg, kes suudab muu töö

aga kallid. Näiteks IT omamise harjumus

kõrvalt ära teha ka IT-juhi töö. Miinus on

- omamine ei too tulu, vaid ainult kulu.

see, et see jääb alati talle kõrvaltegevuseks.

Kasu toob kasutamine. Turul on palju

Eraldi IT-spetsialisti palkamine on Eestis

teenusmudeleid,

aga kallis, sest IT-inimeste põud on suur.

kus

investeerimise

asemel saab panustada kasutamisse.
IT-kulud ei saa olla ühekordsed. IT-ga
käivad alati kaasas teatavad püsikulud,
näiteks

versioonide

Koos tööjõumaksudega peab arvestama
vähemalt 2000 euroga kuus.
Teine võimalus on see, et kooli IT-juhi

uuendamine,

rollis võib tegelikult olla direktor ise, kellel

seadmete vahetamine ajakohaste vastu

on visioon ja kes haldab suurt pilti - mida

jne. See ei ole vaid haridusasutustele

ta oma IT-süsteemilt saada tahab. Muu

iseäralik, vaid sellega maadlevad ka

kompetentsi

eraettevõtted. Näiteks tubli arvutitöökoha

saab aga teenusena täies mahus sisse osta.

maksumus on 1000 eurot. See on suur

Eesti turul on väga palju ettevõtteid, kes

raha. Erinevad IT ettevõtted pakuvad

saavad koolilt ära võtta kogu IT-stressi. Ja

töökoha renditeenust, mis sisaldab tööks

nii ei pea koolijuht enam mõtlema sellele,

kõiki vajalikke seadmeid. Näiteks Teliast

kuidas rajada kooli WiFi võrku, vaid ta

saab töökoha rentida 50 euro eest kuus.

saab anda partnerile ülesande rajada kooli

Renditeenuse kasutamise eelis on see, et

nõudmistele vastav WiFi võrk. IT-partneri

seadmeid saab alati uuemate vastu välja

valikul peaks aga kindlasti uurima seda,

vahetada.

kui palju panustab partner ennetusse, sest

Kui aga otsustatakse seadmed omale
siiski soetada, peaks eelkõige tutvuma

IT-murede

lahendamiseks

ennetus on kõigi osapoolte jaoks alati
odavam kui probleemi lahendamine.

turul pakutavaga. Kui ei ole raha suurte
investeeringute tegemiseks, peab endalt
küsima, mida on vaja ja mis võimalused
tegelikult on. Asjad, mis olid mõni aasta
EDU EXEX 2016
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Mäng ja mängulisus õppimisel

Linda Liukas, haridusraamatu “Hello Ruby” autor

Kujutagem ette, et kood on kaasaja värvipliiats või legoklots. Loomise
tööriist, vahend uudishimu, rõõmu ja imestamise viimiseks oma lasteni.
Linda on uurinud nii programmeerimist kui ka mängu ning seda, kuidas
luua kogemusi, mis ulatuvad sügavamale kui lihtsalt koodi abil loogika
õppimine. Linda Liukaselt uurisime, mida arvab tema mängimisest,
mängulisest õppimisest ja kuidas saaks seda koolis ära kasutada.
Pokemon Go – mäng, mis paneb

mitte

mängude

algtõdedest.

inimesed liigutama, on paari kuu jooksul

Skandinaavias mõistetakse mängulisuse

suurt kõmu tekitanud. Kas tõesti on tegu

olulisust küllaltki hästi. LEGO on ainuüksi

revolutsioonilise leiutisega?

selle teema kohta 40 aastat uurimistööd

Kasvasin koos Pokemonide, Nintendo

kogunud.

Kuidas

toimib

ja

mis

on

ja Tamagotchidega. Jaapanlased oskavad

reegliteta mängu võlu? Need on äärmiselt

tehnoloogiat

paeluvad küsimused.

ja

mängumaailma

väga

uudsel moel kombineerida.
Pokemon Go on huvitav fenomen.
Üks
kui

esimesi

näiteid

loovmeediumist.

tehnoloogiast
Ilmselgelt

on

mängumaailma võimalused lõpmatud.
Samas on mängud oma olemuses

Pead

koode

tänapäeva

laste

vildikateks ja LEGO klotsideks. Teisalt
eelistavad vanemad siiani LEGO klotse
programmeerimisele. Kust läheb kuldne
kesktee?

liialt lihtsustatud. Me ei ole pelgalt

Vanematel on selleks täielik õigus!

punktide kogumisest motiveeritud. Hello

Lapsepõlv

koosneb

elementidest,

Ruby vaatleb mängu natuke laiemast

mis

loogiliselt

mõtestatavad.

perspektiivist. Räägin just mängulisuse,

Programmeerimine ei tohiks lastelt seda
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müstilist aspekti röövida. Just seetõttu

ülikoolikraadi.
Ka vanemad võiks uutele teadmistele

otsustasin vana hea pildiraamatu kasuks.
Õppeprotsess ei pea algama kiirgava

avatud

ekraani taga.

lapsevanemad minu töötubadest osa.

Arvutid on probleemi lahenduse ja

olla.

Tihtipeale

võtavad

Lapsed küsivad ikka vanematelt abi.

Mängimise

Probleem on selles, et vanematel on CPU-

ja YouTube-i videote jõllitamise asemel

dest ja protsessoritest täpselt sama vähe

peaks

vanemad

lapsi

aimu kui lastel. Koos õppimine ärgitab

koode

uurima.

pole

aga lapses uudishimu.

loovmeediumi

inimkonna

tööriistad.

julgustama
Kunagi

käsutuses

varem
olnud

niivõrd
Milles seisnevad mängulisuse algtõed

võimsaid masinaid. Avastagem killukesi
digimaailmast,

sest

peagi

muutuvad

ja kuidas võiks neid koolis rakendada?
Minu

arvutid abstraktseks osaks igapäevaelust.

esitlus

põhineb

kolmel

LEGO klotsid sulanduvad koodidega.

Soomes on nähtuspõhine õppimine kuum
teema. Lõhume tasapisi rangeid ainepiire,
seletame lastele maailma nähtuste kaudu.

Vanemate
üleminek

ja

õpetajate

digimaailma

väga

jaoks

on

valuline.

küsimusel: kuidas, kui ja miks? Nendel
küsimustel

baseerub

nii

mehaaniline

Raske on eristada mõttetut mängimist

kui kujutlusmäng. Minu jaoks seob neid

mõtestatud

kolme programmeerimine.

mängulisusest.

Kuidas

Mitmed haridusasutused on jupiti

üleminekut lihtsustada saaks?
Ma ei ole ei õpetaja ega lapsevanem,

neid algtõdesid juba rakendanud. Eesti

seega hoiduksin detailsetest nõuannetest.

on

Soovitan

olnud

Soome

haridussüsteemile

asetada

suureks eeskujuks. Olete arvuteid julgesti

end programmeerija kingadesse. Meie

õppekavasse kaasanud. Soomlastel on

õpetajad on uskumatult hästi koolitatud

kõvasti rohkem aega läinud. Alustame

ja üldine tööeetika on kõrgel tasemel.

sel aastal uue õppekavaga, nüüdsest on

Neil on eriline anne seletada keerulisi

arvutid ja programmeerimine loomulik

asju

Programmeerimise

osa haridusest. Soomes on nähtuspõhine

põhitõdede seletamine ei nõua IT-alast

õppimine kuum teema. Lõhume tasapisi
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Soome

lihtsal

moel.
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õpetajatel

rangeid ainepiire, seletame lastele maailma

eelkooliharidusele. Bostonis asub huvitav

nähtuste

Montessori lasteaed nimega Wildflower.

kaudu

(näiteks

taaskasutus

või kosmos). Programmeerimine teeb

Wildfloweri

maailma tundmaõppimise põnevaks.

Montessori metoodika arvutitega; tuua

Keskkoolis

käsitletakse

ikka

demokraatiat ja valimissüsteemi. Õpilased

eesmärk

on

ühendada

samad põhimõtted 21. sajandisse.
Ligi kuuekümne aasta vanune Reggio-

võiksid oma uurimistöös kasutada avalikult

Emilia

lähenemine

on

pisut

erinev.

kättesaadavaid valimistulemusi. See on

Klassiruumi asemel õpitakse ateljees.

kõigest üks näide, sarnast lähenemist võib

Maailma uuritakse nähtuste kaupa. Üks

rakendada kõikjal.

õppetund võib vabalt keskenduda varju
olemusele. Reggio õpetajad vahendavad

Oled palju reisinud ja maailma näinud.
Ehk oskad mõnda edulugu jagada?
Olen suur Montessori ja Reggio-Emilia
praktika fänn. Mõlemad lähenemised on

omavahel saadud teadmisi ja oskusi (ja
seda rahvusvahelisel tasandil). Seetõttu
on töökäik alati põhjalikult jäädvustatud.
Midagi sarnast võiksime meiegi kaaluda.

väga inspireerivad. Keskendun oma töös
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Partners

Microsofti lahendused ja tooted – alates Windowsist, Office’st kuni äritarkvarani – on jõudnud
tuhandete inimeste, ettevõtete ja haridusasutusteni. Haridusasutustele oleme lisaks korraldanud
ka erinevaid üritusi ja programme - Geeks on Wheels (koolikülastused), Student Partners (tudengite
kaasamine), Hour of Code (lastele programmeerimine), Garage48 jpm. Kõige uuem projekt, mida
läbi viime, on Targa klassi lahendus, mida teeme koostöös BCS Koolitusega. Juba mitmendat
hooaega järjest toetame ka SA Vaata Maailma eestvedamisel toimuvaid NutiLaboreid ehk
programmeerimise ja robootika alaseid noorte huviringe üle Eesti.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) on vabatahtlik organisatsioon, mille
peaeesmärgiks on ühendada Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmasid, arendada
nende koostööd Eesti suundumisel infoühiskonda, esindada ja kaitsta liikmesfirmade huvisid ning
väljendada nende ühiseid seisukohti. Põhilised tegevussuunad on IKT valdkonna populariseerimine,
erialase hariduse edendamine ja seadusandluse parandamine.

Telia Eesti kuulub rahvusvahelisse Telia Company gruppi ning on uue põlvkonna IT- ja
telekommunikatsiooniettevõte. Lähtudes klientide vajadustest pakub ettevõte Telia kaubamärgi
alt nii eraisikutele kui ettevõtetele terviklikke mobiili-, interneti-, TV ja IT-lahendusi ning väärtuslikku
sisu. Telia Eesti missiooniks on panustada ühiskonna arengusse nii, et Eesti oleks parem paik nii
elamiseks kui töötamiseks.

EXEX tuleneb inglisekeelsest sõnast executives ja EXEX foorumid toovad kokku erinevate
valdkondade tippotsustajad. EXEX foorumid toimuvad kõigis Baltimaades ja sellepärast on ka
foorumite nimi rahvusvahelise kõlaga. EXEX foorumite initsiaator on konverentsiettevõte Confent,
kes korraldab foorumid tihedas koostöös partnerorganisatsioonidega. Confenti klientidekspartneriteks on organisatsioonid nagu Danske Bank, Swedbank, Nordea Bank, Tallink, Møller Auto,
Ecofleet, Scania, Neste, MasterCard, Ingenico, Samsung, ITL, EAS, Eesti Koolijuhtide Ühendus jpt.

