
DIGI-DIGI-DIGI…

KAS PIGEM
VÕIMALUS 
VÕI PROOVIKIVI?

AGNES TAMBET

ESKÕS

(EESTI SOOME KEELE ÕPETAJATE SELTS)



KÜSIMUSED, 
KOMMENTAARID
ETTEKANDE AJAL!

https://bit.ly/AgnesDigi





DIGIPÄDEVUS ÕPETAJA 7 KUTSESTANDARDIS

1. materjalide koostamine, sisekoolitused jms

2. kooli digitaristu analüüs

3. arendustegevus

https://digipadevus.ee/opetaja-kutsestandard/

https://digipadevus.ee/opetaja-kutsestandard/


ÕPPIJA DIGIPÄDEVUSMUDEL

1. INFO- JA ANDMEKIRJAOSKUS

2. SUHTLUS JA KOOSTÖÖ DIGIKESKKONNAS

3. DIGISISU LOOMINE

4. DIGITURVALISUS

5. PROBLEEMILAHENDUS

https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/

Hindamiskriteeriumid kooliastmete kaupa

https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/hindamiskriteeriumid/

https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/hindamiskriteeriumid/




DIGIPÄDEVUS 1=8 VÕTMEPÄDEVUSEST

 õppimisoskused

 kultuuriteadlikkus

 Keeleoskus

 meeskonnatöö

 ajaplaneerimisoskus,

 informatsiooni kasutamise pädevus



TERMINOLOOGIA

https://digipadevus.ee/sonastik/#sonastik

Veebiõpe vs digiõpe

https://digipadevus.ee/sonastik/#sonastik


CALL COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING

I – individuaalsus

I- interaktiivsus



DISTANTSÕPE HÜBRIIDÕPE





KORRALDUSLIKULT KEERULINE: 

PAINDÕPE = AUDITOORNE+KAUGÕPE

Paindõppes (flexible learning) kombineerituna samaaegselt auditoorne (osa õppijaid klassiruumis) ja 

kaugõpe (osa osaleb virtuaalselt)

Põimõppes (blended learning) säilib füüsiline kontakt õpetajate ning kaasõppijatega. Osa õppest lähi- ja 

osa kaugõppena.



ÕPPETÖÖ RAAMISTIK
ÕPPIMISE SOODUSTAMISEKS

TEHNOLOOGIARIKKAS ÕPPEKESKKONNAS

(GARRISON)

Kuidas saan õpetaja kaug- ja paindõppes

oma õpetamisprotsessi mõtestada ja eesmärgistada?

1) sotsiaalne kohalolek;

2) kognitiivne kohalolek;

3) didaktiline kohalolek

https://opleht.ee/2021/11/digiajastu-hariduses-paind-ja-distantsoppe-volu-ja-valu/

https://opleht.ee/2021/11/digiajastu-hariduses-paind-ja-distantsoppe-volu-ja-valu/


MUUTUSED ÕPPIMISES JA ÕPETAMISES

Tehnoloogia kasutamise väljakutsetele lisaks:

 vähene planeerimisoskus

 koordineerimine

 suhtlemine

 juhtimine

 sobivate pedagoogiliste strateegiate leidmine ja rakendamine



DIGITAALNE ÕPPEVARA EHK DIGIÕPPEVARA
(DIGITAL LEARNING RESOURCES VÕI
DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES

õppeotstarbeline tarkvara nt Moodle keskkond on tarkvara : 

 nt õpimängud, 

 õpihaldussüsteemid, 

 simulatsioonitarkvara jne

digitaalne õppematerjal nt Moodle’i keskkonnas olev test on õppematerjal: 

 nt elektroonsed testid, 

 juhendid jne
HARDWARE - SOFTWARE - SISU



KVALITEETNE DIGITAALNE ÕPPEMATERJAL ON:

hindamismudel LORI (Learning Object Review Instrument)

• õppimist toetav

• sisult kvaliteetne

• motiveeriv

• kohandatav

• interaktiivne

• autoriõigusi järgiv

• kasutajasõbralik

• tehniliselt korrektne ja ühilduv

• hõlpsasti leitav

http://oppevara.estmarx.pri.ee/#digitaalsete-oppematerjalide-pohituubid

http://oppevara.estmarx.pri.ee/#digitaalsete-oppematerjalide-pohituubid


DIGIMATERJALIDE TÜÜBID 1 / 6 



DIGIMATERJALIDE TÜÜBID 2 / 6



DIGIMATERJALIDE TÜÜBID 3 / 6



DIGIMATERJALIDE TÜÜBID 4 / 6



DIGIMATERJALIDE TÜÜBID 5 / 6



DIGIMATERJALIDE TÜÜBID 6 / 6



ÕPIKESKKONDADE TABEL = ÜHINE KOGU KOOLIL

Tabelisse on soovitav lisada

• keskkonna nimi;

• kasutamise eesmärk ja võimalused

erinevates kooliastmetes ning klassides

koos konkreetsete tegevuste ja näidetega;

• kes kasutamise eest vastutab;

• turvalisus, ohud, õpilastete andmed (kuidas ja kes tagab)



EDUTAINMENT VS TECHNOTAINMENT

 Visuaalselt rabav vs ebaadekvaatne kujutlus

 Kas uus tase saavutatakse läbi pingutamise ja 
panustamise?

 Karuteene keskendumisvõimele

 edutainment, e-learning, interactive 
educational games?

https://youtu.be/3KuTzKnA958

 Allikas Jamie McKenzie, 2000 
http://www.fno.org/sept00/eliterate.html

https://youtu.be/3KuTzKnA958
http://www.fno.org/sept00/eliterate.html


3 BEST EXAMPLES OF EDUTAINMENT VIDEOS IN E-LEARNING

1) The Mind explained https://youtu.be/9SzZTTHbj-8 :

-> Combining multiple forms of edutainment: cartoons, gif, pictures & audio

2) CrashCourse https://youtu.be/Sc850jqMcwo :

-> Witty narrators, Prominent animated visual aids

3) Ted-Ed https://youtu.be/WcLlpWmEpQ8 :

->Custom animated learning videos, The consistency of style

https://flearningstudio.com/edutainment-examples-of-elearning-videos/

https://youtu.be/9SzZTTHbj-8
https://youtu.be/Sc850jqMcwo
https://youtu.be/WcLlpWmEpQ8
https://flearningstudio.com/edutainment-examples-of-elearning-videos/


HITSA JA ÕPETAJATE ÕPPEVIDEOD

 https://youtu.be/5CPNSNl1KC8 Karola keelekärg

 https://youtu.be/W0McHM0n0K0 Tõhus õppimine Kriste

 https://youtu.be/hbeLuy1DL74 Digiamps: Quizlet kaardid keeleõppes jt.

https://youtu.be/5CPNSNl1KC8
https://youtu.be/W0McHM0n0K0
https://youtu.be/hbeLuy1DL74


DIGILAHENDUSED AINETUNNIS

https://youtu.be/ZKV7voopPiI

Töötoas jagatud slaidid ja viited materjalidele leiab siit: http://bit.ly/nipitiri_workshop

https://youtu.be/ZKV7voopPiI
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUh3RmVqYjdyTXpxNU5hZkFDRkhtaVVPcXZYd3xBQ3Jtc0tsT3JTRmpNVjBvYlRXNUVJMXllRldRcWczT19Rd2MyT3F1aU1yNkIxenBSNEg0clllSk9iSkJqN3RmTTU2aGtlWEY4SUlPOXRralBBQzBvMzBlQVNKR2NLOThsVzdDdG16RjkzZ0I3NDE2NnZjN1lxWQ&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fnipitiri_workshop&v=ZKV7voopPiI


NIPITIRI (PIRET LEHISTE):

DIGITERAD JA TÖÖTOAD

Töötoas jagatud ettekande slaidid leiad siit:

https://bit.ly/podcast-koolitus

"Taskuhäälingu loomine erinevate digilahenduste abil“

https://youtu.be/DyXkt5DscLU

Piret Lehiste koduleht

https://www.diginipid.ee/

https://bit.ly/podcast-koolitus
https://youtu.be/DyXkt5DscLU
https://www.diginipid.ee/


DIGITÖÖVAHENDITE KOGU

 https://haridustehnoloogid.ee/blog/

https://haridustehnoloogid.ee/blog/


HARNO DIGIKOOLITUSED: NT DIGIVÕTI-KOOLITUS

 https://harno.ee/opetajale/digikoolitused

Koolitus numbrites:

• Läbitakse 5 digipädevuste teemat

• Valmib 1 õpilugu

• Kestab 8 nädalat

• Toeks on 2 praktikust koolitajat

• 100% veebipõhine

• Maht 39 akadeemilist tundi

https://harno.ee/opetajale/digikoolitused


LIIKUMISPAUS!



DIGITEHNOLOOGIA INTEGREERIMISE MUDEL SAMR

 Substitution – asendamine

 Augmentation – edasiarendamine

 Modification – täiustamine

 Redefinition – uue loomine

Õpilased ise on toonud hea näite

õppetegevustest, ülesannetest SAMR mudeli erinevatel tasanditel

https://youtu.be/OBce25r8vto (3:54min)

https://youtu.be/OBce25r8vto


KULTUURILOO TEEMALISE ESITLUSE KOOSTAMINE

Töö eesmärk

• ainealane - teostada infootsingut ja lihvida suulist esinemisoskust;

• digialane - õppida looma iseseisvalt juhendile toetudes digiülesannet

Esitluse koostamise täpsemad juhendid õpetajale ja õpilasele, vt siit:

https://www.canva.com/design/DAEyE_PLHHQ/0jT9_145ifP2ErwaKlVbNw/view?utm_content=DAEyE_PL

HHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent

https://www.canva.com/design/DAEyE_PLHHQ/0jT9_145ifP2ErwaKlVbNw/view?utm_content=DAEyE_PLHHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent


JA LÕPETUSEKS ☺

TEE SEDA, MIS INSPIREERIB, ÄRA “OOTA REEDET”!

https://youtu.be/R2gaQajUSNo

(2:58 min)

https://youtu.be/R2gaQajUSNo


ALLIKAD JA SOOVITUSLIK LUGEMINE

• Digilahendused ainetunnis töötuba - Piret Lehiste materjalid 03.11.2021 (ppt-esitlus)

 Digiajastu hariduses https://opleht.ee/2021/11/digiajastu-hariduses-paind-ja-distantsoppe-volu-ja-valu/ Meeli

Rannastu-Avalos, Maarja Sõrmus

• Ferrari, A. DIGCOMP: Kuidas arendada ja mõista digipädevust Euroopas? JRC Scientic and policy reports.

https://www.hm.ee/sites/default/files/digipadevuse_enesehindamise_raamistik_0.pdf

 FluentU. General Educator Blog. Teachers on CALL: What Educators Must Know About Computer Assisted

Language Learning. https://www.fluentu.com/blog/educator/what-is-computer-assisted-language-learning/

 Digitaalse õppematerjali loomise soovitused http://oppevara.estmarx.pri.ee/

• repositooriumi näide NipiTiri https://wakelet.com/wake/9ccf9099-2891-47c8-9d96-ef180b57e259

• Diana Poudel Digikool https://kool.digiabi.ee/turvaline-internet/materjalid-opetajatele/

• HITSA koolitused

• HARNO veebiloengud

• “Kuidas organiseerida mõtestatud ja eesmärgipärast e-õpet” Diana Veskimägi loengumaterjal

• The Gamification of Learning: a Meta-analysis (M. Sailer, L. Homner 2019)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10648-019-09498-w.pdf

https://opleht.ee/2021/11/digiajastu-hariduses-paind-ja-distantsoppe-volu-ja-valu/
https://www.hm.ee/sites/default/files/digipadevuse_enesehindamise_raamistik_0.pdf
http://oppevara.estmarx.pri.ee/
http://oppevara.estmarx.pri.ee/
https://wakelet.com/wake/9ccf9099-2891-47c8-9d96-ef180b57e259
https://kool.digiabi.ee/turvaline-internet/materjalid-opetajatele/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10648-019-09498-w.pdf


TÄNAN KUULAMAST!

E-mail agnes.tambet@gmail.com

Tel: +372 5649 0987

Facebook: Agnes Tambet

LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/agnes-tambet-5b95a544/

• Tallinna Ülikool, võõrkeeleõpetaja MA 2020-… (Master of Arts in Education)

• Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, ärijuhtimine 2009 (Business Administration)

• TÜ Pärnu Kolledž, turismi- ja hotelliettevõtlus

• Tartu Ülikool 2019, 2020 täiendkoolituskursused:

- “Õpilaste eripedagoogiline ja psühholoogiline toetamine õpi-ja käitumisraskuste korral“ (320ah)

- “Pedagoogika kursus pedagoogilise hariduseta põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele” (160ah)

• Auhinnad soome keele õpetamise ja populariseerimise eest:

- “2018 uus tulija”  

- “2021 Aasta soome keele kool” 

(auhinnad annavad ühiselt välja Soome Instituut, Eesti Soome Keele Õpetajate Selts, Soome

suursaatkond, Soome-Eesti Kaubanduskoda)

mailto:Agnes.Tambet@gmail.com
mailto:agnes.tambet@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/agnes-tambet-5b95a544/

