
Digitaalse õppevara kontseptsioon 
 

Eessõna 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) tegevused lähtuvad Elukestva 
õppe strateegiast. HITSA eesmärkideks on iga haridustaseme lõpetajatele 
tänapäevaste digipädevuste tagamine ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
(IKT) tark kasutamine õppe kvaliteedi tõstmiseks õpetamises, õppimises ning 
õppetöö korraldamises [1]. Eesmärgi täitmisel on oluline roll kvaliteetse digitaalse 
õppevara olemasolul, mille loomisse tuleb kaasata õpetajaid, õppejõude, 
haridustehnolooge ja teisi digihariduse valdkonna eksperte. Digitaalse õppevara 
loomisega tegelevad Eestis peale HITSA ka ülikoolid ja eraettevõtted, mistõttu on 
oluline silmas pidada ka nende poolt loodavat digitaalset õppevara loomist, 
levitamist ja rakendamist õppetöös ning algatada koostöövõimalused, et 
digitaalse õppevaraga oleks ühtlaselt kaetud kogu riiklik õppekava.  
Käesolev dokument esitab digitaalse õppevara hetkeseisu kaardistuse Eestis, 
kontseptsiooni ja ettepanekud arendustegevuse juhtimiseks antud valdkonnas 
lähiaastatel, lähtudes Eesti elukestva õppe strateegiast 2020. Seda dokumenti ei 
tuleks käsitleda lõplikuna ja ettekirjutavana, see võiks olla pigem pidevalt arenev 
ja seeläbi eri osapoolte vaatenurki, uusi kogemusi ja võimalusi lõimiv 
koondtekst.  

Põhimõisted 
Kuna digitehnoloogia rakendamist õppetöös käsitletakse tänapäeval erinevatest 
perspektiividest ja erinevaid sõnavarasid kasutades, on hakatuseks oluline 
täpsustada käesoleva dokumendi mõisteline baas. Arvutite kasutamist õppetöös 
on Eestis eri aegadel kästiletud erinevate põhimõistete abil ja valdkond on 
pidanud üle elama mitmeid pöördelisi sõnavaravahetusi, mis on kahtlemata 
toonud kaasa tõlgendusraskusi.  
1) 1986 - 1995: arvutiõpetus kui eraldi õppeaine, eesmärgiks programmeerimine 
kui "teine kirjaoskus”; põhimõisted: algoritm, andmed, programm, protseduur, 
muutuja, tsükkel... 
2) 1996 - 2000: koolide arvutiseerimine, informaatika kui praktilisi infotöö-oskusi 
arendav õppeaine; põhimõisted: riistvara, tarkvara, tekstitöötlus, tabelarvutus, 
arvutigraafika, internet, infootsing, netikett... 
3) 2001 - 2005: IKT integreerimine õppekavadesse ja aineõpetusse, 
õpikeskkonna kujundamine IKT abil; põhimõisted: IKT pädevused, esitlus, 
küljendus, tööleht... 
4) 2006 - 2009: e-õpe; põhimõisted: e-õppekeskkonnad, e-kursus, e-kool, e-
portfoolio, e-test, ajaveeb, õpiobjekt, repositoorium, 
sotsiaalmeedia, virtuaalne õpikogukond... 
5) 2010 - 2014: e-õpe 2.0, haridustehnoloogia; põhimõisted: e-õpik, e-eksam, 
robootika, refleksioon, pädevusmudel, hindamismudel, uurimistöö, õpilugu, 
digiturvalisus, nutiseade, m-õpe... 
 



Ülaltoodud loetelust on näha, kuidas sõnavara teisenemine kolme aastakümne 
lõikes peegeldab digitehnoloogia muutumist elitaarsest, arvutiteadlaste ja 
inseneride pärusmaale kuuluvast erialasest tehnikast igamehe-töövahendiks. 
Ühest küljest on digitehnoloogia muutunud universaalseks osaks meie töö- ja 
elukeskkonnast (nutiseadmed, esitlustehnika, sotsiaalmeedia), teisalt on see 
võtnud kohati vägagi valdkonnaspetsiifilisi vorme. Näiteks ei piisa õppimise 
kontekstis enam universaalse kontoritarkvara ja interneti sisuhaldus-süsteemide 
rakendamisest, vaja on spetsiaalselt haridusvaldkonna jaoks arendatud tarkvara 
(e-päevik, e-eksamite infosüsteem, õppeinfosüsteem, õpihaldussüsteem), 
digisisu (e-õpikud, e-eksamid, õpimängud) ja metoodikaid (hindamismudelid, 
õpianalüütika, õpikogukonnad, refleksiivõpe).  
 
HITSA ja selle ümber kogunenud innovaatiliste õpetajate võrgustikud on 
viimastel aastatel loobumas e-õppega seonduvast baas-sõnavarast, kuna see 
tekitas liiga palju vääritimõistimist. Uustulnukad ja kõrvalseisjad (kohati ka 
koolijuhid ja haridusametnikud) kippusid e-õpet tõlgendama traditsioonilise õppe 
moodsa alternatiivina, mille puhul õpitakse üldjuhul üksi kodus arvuti taga, 
etteantud õppematerjali kaugõppe vormis läbides. Selline lähenemine eeldab, et 
analoogselt e-posti ja e-valimistega (mis on tradistioonilise posti ja valimiste 
alternatiiviks) peaks ka e-õpe lõpuks vahetama välja “tavaõppe”. See on 
kahtlemata vildakas vaatenurk ja viib alatasa puhkevate aruteludeni koolide 
sulgemisest tulevikus, poolkinniste "e-õppe klubide” tekkeni ja 
innovatsioonilõksuni, mille puhul uuendusega tegeleb igas organisatsioonis vaid 
väike grupp entusiaste. Tegelikult on meie digi-haridusuuenduse 
eesmärgiks olnud  õppetöö kaasajastamine digitehnoloogia abil, kaugemaks 
eesmärgiks “e” ärakaotamine e-õppe mõiste eest, mis tähendaks digivahendite 
kasutamist mõistlikul määral igapäevases õpitegevuses kõigi õpilaste ja 
õpetajate poolt.  
 
Seetõttu räägime tänastes strateegiates õppimisest digiajastul, mitte e-õppest. 
Ajastu meie ümber on muutunud ning iga kool, õpetaja ja õpilane peab sellega 
kohanema. Sama lähenemine on olnud aluseks nii HITSA 
õpetajakoolitusprogrammi kui ka elukestva õppe strateegia digipöörde peatüki 
koostamisel. Alljärgnevalt on estiatud valik põhimõisteid koos definitsioonidega, 
pikema sõnastiku leiab dokumendi lisast. NB! Paljud alltoodud mõisted 
sisaldavad eesliidet “õpi-" või “õppe-", mille puhul on lähtutud kasvatusteadlaste 
soovitusest: eesliide “õpi-“ seostatakse õppimisega ja “õppe-“ õpetamisega. 
Seejuures sisaldab õpetamine vaikimisi ka õppimist, aga õppimine võib toimuda 
ilma õpetamiseta, mistõttu “õppe-“ eesliitega algavad mõisted on laiemad.  
 
Digitaalne õppevara e. digiõppevara e. e-õppevara (digital learning resources 
või educational resources) on õppeotstarbeline tarkvara või digitaalne 
õppematerjal, mis koosneb tekstist, graafilistest ja multimeedia-elementidest ning 
võib olla rohkemal või vähemal määral interaktiivne. “Õppeotstarbeline” tähendab 
siinkohal  nii õppimise eesmärgil loodud kui ka muu konteksti jaoks loodud, kuid 
õppetöös kasutatavat õpitarkvara ja õppematerjale. Tarkvara ja õppematerjali 



eristamine on mõne digiõppevara puhul lihtne (nt. Moodle LMS on tarkvara ja 
Moodle keskkonnas paiknev e-test on õppematerjal, mida saab eksportida ja 
kasutada ka mõnes teises keskkonnas), samas võib see eristamine olla kohati 
keerukas ja mõttetu. Näiteks mobiilirakendusena loodud õpimängu puhul on 
tarkvara ja õppematerjal lahutamatult teineteisega seotud.  Allpool oleval joonisel 
on toodud digiõppevaraga seotud mõisted Venni diagrammi kujul, selgitamaks 
nende mõistete vahelisi seoseid.  

 
Joonis 1. Digitaalse õppevara mõiste ja sellega seonduvad mõisted. 
 
Õppetarkvara e. õpitarkvara (educational software) on rakendustarkvara (s.h. 
serveri-, arvuti- ja mobiilirakendused), mis on loodud õppimise ja õpetamise 
toetamiseks. 15-25 aastat tagasi loodi õppetarkvara üldjuhul õppematerjaliga 
integreerituna, mis põhjustas õppematerjali lühikese eluea - kui vahetasite arvutis 
operatsioonisüsteemi, siis pahatihti enam vanemaid õppetarkvara pakette 
kasutada ei saanud. Selle probleemi lahendasid eelmise sajandi lõpul levima 
hakanud õpihaldussüsteemid (Learning Management System, LMS) mis on 
spetsiaalselt e-kursuste haldamiseks loodud serverirakendused, mille puhul 
õppematerjalid (nt. konspekt, esitlused, ülesanded, testid, sõnastik) on võimalik 
eraldada tarkvarast, näiteks eksportides need õppematerjalid teise LMS-i. Eestis 
on seni kasutatud selliseid õpihaldussüsteeme nagu WebCT, Moodle, IVA, VIKO, 
Ilias, Edmodo ja Eliademy. Õpihaldussüsteemi ei tohiks segi ajada 
õppeinfosüsteemiga (ÕIS) - see on serverirakendus, mille abil hallatakse 
õppijate ja kursuste andmeid (nt. puudumised, hinded, märkused, ainekaardid, 
ainekursustele registreerumine ja sooritused). ÕIS’i kategooriasse tuleks Eestis 
liigitada ka enamikus koolidest kasutusel olevad e-päeviku rakendused (nt. 
eKool, I-Stuudium).  
 



Digitaalne õppematerjal on digitaalsel kujul levitatav õppeotstarbeline materjal 
(nt. esitlus, raamat, ülesanne, test), mis sisaldab teksti, tekstist, graafilisi ja 
multimeedia-elemente ning võib olla rohkemal või vähemal määral interaktiivne.  
Digitaalseid õppematerjale on kombeks liigitada mitmel moel. Näiteks 
hinnastamise seisukohalt vaadates eristatakse tasulisi, osaliselt/kaudselt tasulisi 
(nt. freemium-mudeli alusel levitatavaid) ja tasuta ehk avatud õppematerjale 
(Open Educational Resources, OER). Käesolev dokument keskendubki eelkõige 
avatud õppematerjalidele. Kasutamise otstarbe või teostuse žanri järgi 
eristatakse õppematerjale järgmiselt (vt täpsemalt Lisa 1 EstCORE 
metaandmed): esitlus, hindamisvahend, saade, juhtumianalüüs, kursus, demo, 
harjutus, õpimäng, uurimistöö, katse, seiklus, sõnastik, juhendmaterjal, 
tunnikava, projekt, teatmeteos, rollimäng, simulatsioon, õpik, töövahend, 
veebileht jm.  
 
Digitaalne õpiobjekt (learning object) on standardiseeritud digitaalne 
õppematerjal, millele on lisatud metaandmed ja mis on tehtud kättesaadavaks 
õppevara repositooriumi vahendusel. Standardiseerimise aluseks on üldjuhul 
IEEE LOM või selle põhjal loodud riiklik/institutsionaalne rakendusprofiil (nt. 
CanCORE ja LRE Metadata Application Profile). Üldjuhul on õpiobjekt loodud 
tervikliku/iseseisvana, s.t. ei eelda mingi teise materjaliga koos kasutamist. 
Õpiobjekt võib olla väga erineva mahu ja struktuuri (ehk granulaarsuse astmega): 
selle sildi alla mahub nii aastapikkune e-kursus oma kõigi lisamaterjalidega kui 
ka üks ülesanne e-eksamil. Õpiobjektil on järgmised omadused:  
1) Taaskasutatavus  
- Õpiobjekt vastab mitme sihtrühma vajadustele ja võimalustele;  
- Õpiobjekt sobib kasutamiseks sõltumata ajast ja kohast.  
2) Terviklikkus  
- Õpiobjekti õpiväljundite saavutamiseks vajalik sisu (õppematerjalid ja 
ülesanded) on õpiobjekti sees, välised viited on vaid lisamaterjalidele;  
- Õppijal on võimalus kontrollida kõikide õpiväljundite saavutamist.  
- Õpiobjekt on tehniliselt töökorras.  
3) Õppimise toetamine  
- Õpiobjekt käsitleb ühte teemat;  
- Õpiobjektil on eesmärk ja õppijakeskselt sõnastatud õpiväljundid;  
- Õpiobjekti sisu vastab seatud eesmärgile ja õpiväljunditele;  
- Õppemeetodid vastavad seatud eesmärgile ja õpiväljunditele;  
- Valitud meediumid toetavad õpiväljundite saavutamist ja erinevaid õpistiile;  
- Õpiobjekt on iseseisvalt läbitav.  
4) Ühilduvus  
- Õpiobjekt on tehniliselt universaalne, seda on võimalik kasutada levinumate 
operatsioonisüsteemide ning tarkvaradega;  
- Õpiobjekt on eksporditav HTMLfailidena ja/või SCORM või IMS CP formaadis 
sisupakettidena.  
5) Lisaks sellele on oluline, et  
- õppesisu arvestab õppija vajaduste ja eripäradega (sh erivajadustega 
õppijatega);  



- kursusel osalemine/õppematerjali kasutamine on võimalik ka aeglase 
internetiühenduse korral (materjalide kompaktsus ja maht, erinevad 
andmekandjad materjalide esitamiseks);  
- kursusel osalemiseks/õppematerjali kasutamiseks tarvilik eritehnika ja 
eritarkvara on tagatud kõigile õppijatele (nt testversioonid programmidest, välja 
laenutatavad tehnilised vahendid).  
 
Õppevara repositoorium e. õpiobjektide repositoorium e. õpiobjektide 
ait (learning object repository, LOR) on serverirakendus õpiobjektide andmebaasi 
haldamiseks. Eestis on kaks IEEE LOM standardile vastava metaandmetega 
repositooriumi: Koolielu portaaliga liidetud Waramu ja HITSA kutsehariduse 
õppevara repositoorium. Lisaks on Eestis kümneid mittestandardseid õppevara 
kogumeid nagu Miksike.ee ja õpetajate aineliitude poolt hallatavad õppevara 
andmebaasid (matemaatikaõpetajate mott.edu.ee, klassiõpetajate xx, 
bioloogiaõpetajate xx, KAE Kool MTÜ poolt hallatav xx). 
 
Sisupakett on õpiobjekt, mis koosneb suuremast hulgast õpiobjektidest, mis on 
pakendatud vastavalt standardile (nt. SCORM või CommonCartridge). 
Sisupaketid on üldjuhul disainitud kasutamiseks standardeid toetava 
õpihaldussüsteemi sees, kuid tihtilugu saab sisupaketti eksportida 
autorsüsteemist ka HTML kujul ning kasutada lihtsalt veebibrauseir vahendusel. 
Autorsüsteem ehk autorvahend (authoring tool) on tarkvara, mis on loodud 
õpiobjektide ja sisupakettide koostamiseks, nt. eXe Learning, SoftChalk, 
CourseBuilder, Captivate, Articulate, Lectora, Reload, Smartbuilder jne.  
 
E-kursus on mahukam õpiobjekt, mis sisaldab üldjuhul sisupaketti, teste, 
ülesandeid, õpijuhist ja muid õppematerjale. E-kursuse saab importida 
repositooriumist õpihaldussüsteemi (nt Moodle).  
 
E-test on õpiobjekt, mis sisaldab testiküsimusi ja testi seadeid (nt. küsimuste 
esitamine ühekaupa või korraga, ajaliselt piiratuna, vastuste näitamisega, 
korduva soorituse lubamisega). Üldjuhul vastab nii e-test kui tema sees olevad 
küsimused IMS QTI spetsifikatsioonile, tagamaks testi ühilduvust erinevate 
testimis- ja õpihaldussüsteemidega. IMS QTI spetsifikatsioonile vastavaid teste ja 
testiküsimusi saab koostada autorsüsteemidega nagu TAO, QuestionMark, 
TATS, Onyx, Uniqurate jpt.  
 
Digiõpik ehk e-õpik on mahukam õpiobjekt, mis käsitleb ühte õppeainet või 
ainekursust ja sisaldab üldjuhul temaatiliselt peatükkidesse struktureeritud tekste 
(definitsioonid, selgitused, näited, tsitaadid), illustratsioone (fotod, joonised, 
kaardid, skeemid, videod, simulatsioonid) ja ülesandeid.  
 
Vajadusel täiendatakse ja muudetakse edaspidi ülaltoodud põhimõistete 
määratlusi.  
	  



Senised kogemused ja toimivad praktikad nii Eestis kui mujal 
Eestis on seni saavutatud häid tulemusi digitaalse õppevara loomisel ja 
rakendamisel, neist olulisimatena tuleks siinkohal esile tõsta järgmised:  

• Õppevara portaalid: tasulistest teenustest on kõige laiema 
kasutajabaasiga ja suurima õppematerjalide kollektsiooniga Miksike.ee. 
Tasuta/avatud õppevara on riiklikule õppekavale vastavalt esitatud 
Koolielu.ee portaalis, mille kasutajaks on end registreerinud üle poole 
Eesti üldhariduskoolide õpetajatest. Paraku on viie viimase aasta jooksul 
Koolielu repositooriumi lisandunud alla 8000 uue õppematerjali, mis ei ole 
kuigi muljetavaldav (nt. Belgia haridusportaali KlasCement on sealsed 
õpetajad lisanud samal ajavahemikul üle 100 000 õpiobjekti) 

• E-õppekeskkonnad: kuigi üldhariduskoolides jääb Moodle, Viko ja teiste 
õpihaldussüsteemide kasutamise aktiivsus oluliselt alla kõrg- ja 
kutsekoolidele, on HITSA poolt keskselt pakutav tsentraalne Moodle ja ka 
HaViKe teenustepakett Euroopa kontekstis ainulaadsed ja väljaspool 
Eestit kadedust tekitavad. 

• E-päevikud: peaaegu kõik koolid Eestis kasutavad veebipõhist 
klassipäeviku-teenust (nt. eKool või I-Stuudium). See on muutnud 
õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate suhet tehnoloogiaga – pea iga 
õpetaja on harjunud mitu korda päevas sisse logima veebipõhisesse 
infosüsteemi ja seda kasutama. Samas on e-päevikud sidumata digitaalse 
õppevara repositooriumidega.  

• Blogid: Eesti koolid on võrreldes muu Euroopaga oluliselt aktiivsemalt 
kasutamas ajaveebe õppetöös. Oma klassi blogi, mida vähemalt paar 
korda nädalas täiendatakse, on olemas ligi pooltel algklassidest. 

• Traditsioonilised/regulaarsed projektid või konkursid: Veebipõhises 
loodusvaatluste projektis ‘Tere, kevad!’ osaleb tuhandeid õpilasi igal 
aastal, veelgi suurema osavõtuga on Miksikese poolt korraldatav 
veebipõhine peastarvutusvõistlus ‘Pranglimine’ 

• Õpetajakoolitus: tänu Tiigrihüppe SA, EITSA ja HITSA süsteemsele 
arendustegevusele on käivitunud tervet Eestit kattev kogenud 
õpetajakoolitajate võrgustik, mis pakub haridustehnoloogilisest 
pädevusmudelist lähtuvalt loodud kaasaegseid õpetajakoolituskursuseid.  

• Haridustehnoloogid: Euroopa kontekstis on harukordne koolides 
professionaalsete haridustehnoloogide olemasolu. Hoolimata riigipoolse 
toetuse ja suuniste puudumisest (sellist ametikohta pole kooli 
ametikohtade nomenklatuuris ette nähtud) on rohkem kui 12% koolidest 
leidnud võimaluse endale haridustehnoloog palgata ja sellistes koolides 
on digiõppevara loomine ja rakendamine õpetajate poolt märgatavalt 
aktiivsem.  

• Riiklikud õppekavad tähtsustavad IKT rakendamist õppetöös, pea iga 
õppeaine riiklikus ainekavas on toodud juhised IKT vahendite 
integreerimiseks õpikeskkonda.  

 
Digiõpikute osas käivad Eesti õpikukirjastustes ja ülikoolides alles esimesed 
katsetused, siin on Põhjamaad meist selgelt ette läinud.  



 

Tänased probleemid digiõppevaraga 
Digitaalne õppevara on tihtilugu seotud teatud õpikäsitusega ehk varjatud 
arusaamaga õppimise ja teadmuse olemusest. Seetõttu võib teatud liiki e-
õppevara eelistamisega kaasneda (taotluslikke või sattumuslikke) muudatusi 
õpetajate ja õpilaste õpikäsitustes ja -mustrites.  
 
Hoolimata eelpool loetletud edulugudest ja saavutustest on Eestis täna 
õppevaraga ka terve hulk lahendamata probleeme, näiteks: 

• õpetajad küll koostavad ja kasutavad digiõppevara, aga ei jaga teiste 
õpetajatega (pole motiveeritud) 

• repositooriumidesse kogutud õppevarast osa ei ole piisavalt kvaliteetne, 
õppevara kvaliteedisüsteem ei toimi 

• osa õppekava teemasid on katmata digitaalse õppevaraga 
• kommerts- ja avatud õppevara eksisteerivad eraldi maailmades, on 

raskesti ühitatavad 
• õpetajad ei oska välise abita luua kvaliteetset õppevara, abi pole saadaval 
• puudub pikaajaline ja jätkusuutlik meetmete süsteem digitaalse õppevara 

loomiseks ja kvaliteedikindlustuseks 
 
Käesoleva dokumendi lõpuosas pakume välja mõned ettepalnekud nende 
probleemide lahendamiseks. Samas on HITSA-le ja Eesti digiõppevara 
ekspertidele oluline pidevalt osaleda Euroopa võrgustikes (EdReNe, EFQEL, 
EDEN, EUN, Nordic OER Alliance), et õppida teiste maade kogemusest ja mitte 
alati ise “jalgratast leiutada”.  

Digitaalse õppevara elukaar  
Van Assche ja Vuorikari on kirjeldanud õppevara elukaart alljärgneva joonise abil 
(joonis 2). See katab nii õppevara loomise, levitamise ja kasutamise etapid, 
samas on kõik joonisel kujutatud sammud harva täies ulatuses esindatud isegi 
kommerts-õppevara puhul, rääkimata avatud õppematerjalidest.  
 

 
Joonis 2. Õppevara elukaar 



Õppevara loomisel eristavad Camilleri, Ehlers ja Pawlovski (2014) autorluse 
vorme kahel erineval teljel: 

• kasutajate endi poolt vs. organisatsioonide poolt loodavat õppevara. 
Neist esimese puhul loovad õpetajad õppematerjale oma tundides 
kasutamiseks, tihtilugu mõtlemata nende levitamisele teiste õpetajate 
seas. Selliseid õppematerjale eksisteerib Eesti õpetajate isiklikes arvutites 
ja veebis tõenäoliselt kümneid kordi rohkem kui neid leidub Koolielus. 
Organisatsioonid (kirjastused, HITSA, ülikoolide osakonnad) on 
võimelised moodustama professionaalseid töörühmi, kuhu on kaasatud ka 
programmeerijad, disainerid, kunstnikud ja teadlased, kelle abil saab luua 
töömahukamaid ja interaktiivsemaid õppematerjale (nt. Tiigriretk 
Eestimaal, Noor Looduseuurija, loodusteaduslikud mudelid, ETAG hanke 
raames koostatud 8 uue loodusteadusliku valikaine õppekomplektid, Lisas 
2 toodud HITSA töörühmade kogemus) 

• individuaalselt vs. kogukonna koostöös loodavat õppevara. Kui mitmed 
üksikute õpetajate poolt omal ajal individuaalselt loodud ja Koolielusse 
laetud õppematerjali-failid püsivad seal muutumatul kujul aastaid, siis 
kogukonna poolt pidevalt täiendatav eestikeelne Wikipeedia uueneb ja 
paraneb pidevalt.  

 
On selge, et nende erinevate autorluse vormidega kaasnavad ka kohati päris 
suured erinevused autorite loomise ja jagamise motivatsiooni, õppevara 
kvaliteedi, maine, kättesaadavuse ja aktiivse eluea osas. Samas on kõik need 
autorluse vormid olulised omal moel, mistõttu tuleks edaspidi neid ka toetada 
erinevate meetmetega.  
 
Õppevara kirjeldamisel on määrav roll õppevara leitavuse parandamisel. 
Kirjeldamise puhul on oluline, et erinevad autorid ja sisupakkujad kirjeldaksid 
oma õppematerjale samal moel, lähtudes samast metaandmete standardist. 
Kuna digitaalse õppevara leitavus on muutunud oluliseks ka Euroopa Liidu 
tasandil, siis tuleks kasutada Eestis õppevara metaandmete puhul Euroopa 
keskse õppevara kataloogi LRE standardiga1 ühilduvaid reegleid. Seni on iga 
repositooriumipidaja (Tiigrihüpe/Koolielu, HITSA, Innove/EIS) ise koostanud oma 
vajadustest lähtudes metaandmete rakendusprofiili, edaspidi oleks 
repositooriumide ja õpikeskkondade vahelise ühilduvuse tagamiseks tarvis ühtset 
riiklikul tasandil fikseeritud metaandmete rakendusprofiili EstCORE (eeskujuks 
Kanada CanCore jt). Kuna kasutajad eelistavad õppevara otsimisel üha 
sagedamini Google’it ja teisi interneti otsimootoreid repositooriumi kataloogi 
sirvimisele, siis tuleks lähiajal Eestis kindlasti tegeleda ka uue algatuse LRMI 
poolt koostatud nõuete järgimisega – sel juhul lisatakse metaandmed iga 
õppematerjali XML-faili päisesse, mitte repositooriumi kataloogi.  
Kõiki joonisel 2 toodud õppevara elukaare etappe ei ole siinkohal mõsitlik 
pikemalt selgitada, aga õppevara kvaliteedi hindamise temaatika väärib 
põhjalikumat käsitlust järgmises peatükis.  

																																																								
1	LRE	Metadata	Application	Profile,	http://bit.ly/lremapi45	



Digitaalse õppevara kvaliteet 
Kuna enam ei looda e-õppevara üksnes professionaalide (nt. kirjastuste) poolt ja 
autoriks võib olla iga õpetaja, õpilane või asjahuviline, on tekkinud vajadus 
digiõppevara kvaliteedinõuete järele. Näiteks on HITSA modustanud õppevara 
kvaliteedi töörühma, mis on koostanud e-kursuse kvaliteedijuhise ja korraldab 
igal aastal Aasta e-kursuse konkurssi. Samas on õppevara kvaliteedi teema 
jätkuvalt kirgi kütmas, kuna mõned kasutajad eeldavad digitaalse õppevara puhul 
samalaadseid kvaliteedi tagamise meetmeid ja kriteeriumeid kui traditsiooniliste 
õpikute puhul kombeks on olnud. Õppevara kvaliteet on ja jääb subjektiivselt 
hinnatavaks, kuid mõningates kvaliteedi hindamise aspektides on võimalik kokku 
leppida.  
Camilleri, Ehlers ja Pawlovski (2014) kirjeldavad kvaliteedi üldiseid aspekte või 
kriteeriumeid järgmiselt:  

• tõhusus: mil määral objekt täidab oma eesmärki, nt. õppematerjal toetab 
õpetamist ja õppimist (kui suur on selle pedagoogiline väärtus) 

• mõju: kui kiiresti ja põhjalikult saavutatakse objekti abil soovitud 
tulemused; õppevara mõju sõltub kahtlemata lisaks õppevara enda 
omadustele veel ka selle rakendamise kontekstist ja viisist 

• kättesaadavus: objekti kättesaadavus (ka kasutusmugavus) on 
eelduseks tõhusale ja mõjuvale rakendamisele 

• korrektsus: tähendab ühelt poolt vigade puudumist, teisalt aga selgelt ja 
täpset esitusviisi 

• oivalisus: võrdleb objekti kas teiste omataolistega või tema kvaliteedi-
potentsiaaliga (ideaalis parimal juhul saavutatava maksimumtulemusega) 

 
Õpepvara kvaliteedi hindamisel saab kasutada mitmeid erineva taseme 
raamistikke ja metoodikaid: 

• üldised, valdkonnast sõltumatud kvaliteediraamistikud (nt. ISO 9001:2008, 
EFQM) 

• haridusvaldkonna kvaliteediraamistikud (nt. UNIQUe, e-xcellence) 
• õppematerjalide kvaliteedi hindamise spetsiifilised vahendid (nt. 

retsenseerimine, reitingud, õpianalüütikal põhinevad soovitussüsteemid) 
 
Õppevara kvaliteedi hindamine viiakse üldjuhul läbi kas 

a) autorite endi poolt (nt, kasutades repostiooriumi kvaliteedinõudeid) 
b) teiste õpetajate poolt (nt. retsenseerimise või reitingute abil) või 
c) ekspertide poolt (usaldades ekspertide connoisseur-kogemust) 

 
Neist kolmest hindamisviisist on iga järgmine oluliselt aeganõudvam, kallim, aga 
ka usaldusväärsem. Erinevaid hindamisviise võib ka kombineerida. Tiigrihüppe 
SA rakendas Koolielu repositooriumisse õpetajate poolt esitatud õppemtarjalide 
kvalideeti hindamisel tükitööna tasustatud ainemoderaatorite (ekspertide) 
süsteemi, mis osutus kulukaks, kuid ei taganud nt. ülikoolide aineditaktika 
õppejõudude poolt oodatud kvaliteeti. Camilleri jt (2014, lk 33-35) esitavad terve 
rea toimivateks tunnistatud õppevara kvalideedijuhtimise pratkikaid ja 
instrumente, mida siinkohal pole mahti ümber jutustada.  



Ühte aspekti õppevara kvaliteedi alaste uuringute (OPAL jt.) tulemustest oleks 
siiski oluline esile tõsta: tulemuslikumaks on osutunud sellised lähenemised 
kvaliteetse õppevara loomisele, levitamisele ja kasutamisele, mis on algusest 
peale kavandatud kooskõlas riiklike strateegiate, arengukavade, õppekavade ja 
muude raamdokumentidega. Seetõttu on ka Eestis lähiaastail ülimalt oluline 
koordineerida digitaalse õppevara alaseid arendustegevusi, kvaliteediraamistikke 
ja rakendamist lähtuvalt elukestva õppe strateegiast, riiklikust õppekavast ja 
käimasolevatest arendusprojektidest nagu digitaalse õppevara platvorm või 
Soome-Eesti hariduspilv.  

Ettepanekud 
Esmased ettepanekud:  

• viia läbi Koolielu, EIS, HITSA repositooriumi ja teiste õppematerjalide 
andmebaasides leiduva, aga ka neist väljapoole jääva (aga õpetajate 
poolt laialt kasutatava) õppevara audit, mille põhjal koostada õppevara 
kvaliteedinõuded ja –instrumendid 

• viia läbi HITSA ainetöörühmade poolt loodud õppevara ja ETAG hanke 
raames tellitud õppekomplektide piloteerimine koos evalvatsiooni-
uuringuga, mille põhjal sõnastada järeldused nende kahe õppevara 
tootmisviisi tõhususe ja efektiivsuse kohta, ka ainetöörühmade ja 
õppekomplekti-hangete meetodite edasise rakendamise kohta 

• kutsuda kokku digiõppevara ekspertide nõukoda, mille ülesandeks oleks 
kavandada uusi õppevara loomise, rakendamise ja hindamise meetodeid 
ja instrumente, mida tuleks seejärel HITSA eestvedamisel piloteerida ja 
parendada 

• õpetajate poolt individuaalselt toodetud ja isiklikus kasutuses oleva 
õppevara “sahtlist välja” toomiseks jätkata õppevara konkurssidega, 
laiendades nende ulatust ja andes välja rohkem auhindu (nt. 
maakondlikud, ainealased) ja kaasates hindamisse õpetajate aineliite 

• käivitada ThinkQuesti eeskujul iga-aastane konkurss. Mille raames 
õpilaste meeskonnad toodavad loovtööna õpetajate, õppejõudude või 
valdkonnaekspertide juhendamisel keerukamat õppevara  

• muuta vajadusel autoriõiguse seadust ja digipärandi kasutamistingimusi 
(litsentse) Eesti digipärandi arhviivides (Digar, ERR jne), võimaldamaks 
olemasolevate materjalide lihtsalt ja õiguspärast kasutamist õppevara 
loomisel 

• kohustada kõiki avaliku raha eest õppevara loojaid kasutama CC-BY-SA 
litsentsi, mis tagab õppevara laiema taaskasutuse  

• rakendada loodaval Digiõppevara Platvormil (DÕP) kaasaegseid 
õpianalüütika meetodeid, et selgitada välja enim kasutatavad 
õppematerjalid, kaaluda ka nende materjalide autorite premeerimist kord 
aastas 

 
	  



Lisa 1. Õppematerjali liigid EstCORE ja LRE MAP põhjal 

 
	  



Lisa 2. Digitaalsete õppematerjalide pilootprojektide töörühmade näited 
	
HITSA	 kutsus	2013.	 aastal	 digitaalsete	 õppematerjalide	 terviklikuks	 arendamiseks	
kokku	 pilootprojektide	 töörühmad.	 Neljas	 aines	 –	 matemaatikas,	 eesti	 keeles,	
ajaloos	 ja	 geograafias,	 moodustati	 ekspertidest	 ehk	 tegevõpetajatest,	 -
õppejõududest	ja	haridustehnoloogidest	töörühmad,	kelle	kokkusaamisi	ja	tööde	üle	
pidas	 järge	 HITSA	 Innovatsioonikeskuse	 sisutoomise	 osakond.	 Töörühmas	
osalemist	 tasustati	 HITSA	 Innovatsioonikeskuse	 pilootprojektide	 läbi	 viimisele	
eraldatud	eelarvest	võttes	arvesse	ka	iga	töörühma	liikme	isiklikku	panust.	Samast	
eelarvest	 kaeti	 ka	 kõik	 teised	 pilootprojektide	 läbiviimisega	 kaasnevad	 kulud,	 sh	
tööseminaride	korraldamine	ja	tehniline	teostus.	
Prototüüpide	 esitamiseks	 valis	 matemaatika	 töörühm	 Khan	 Academy	 platvormil	
asuva	 KAE	 Kooli	 lahenduse.	 Ülejäänud	 kolm	 töörühma	 valisid	 olemasolevate	
vabavaraliste	 veebikeskkondade	 seast	 õppematerjali	 esitamiseks	Wordpressi	 ning	
muid	töövahendeid	ülesannete	ja	harjutuste	tegemiseks.	Prototüüpide	piloteerimine	
planeeriti	2014/2015	õppeaasta	teise	poolde.	
Töörühmade	töötamise	protsess		
Esmalt	analüüsiti	aines/ainevaldkonnas	olemasolevaid	õppematerjale	ning	selgitati	
välja	 digitaalse	 õppematerjali	 loomise	 vajadus,	 seejärel	 alustati	 õpetajate	
igapäevatöö	 kogemustele	 toetudes	 uute	 prototüüpide	 loomist.	 Töörühmad	
analüüsisid,	 milline	 võiks	 olla	 vastava	 aine	 valitud	 teemade	 terviklahenduse	
struktuur,	 millistest	 komponentidest	 see	 koosneb	 ning	 analüüsiti,	 milliseid	
olemasolevaid	 töövahendeid	 ja	 materjale	 on	 võimalik	 kasutada.	 Arutleti	 selle	 üle,	
millist	ainesisu	kirjeldada,	kui	põhjalikult	seda	teha,	milliste	teemade	ja	ülesannete	
kohta	 luua	näidisvideod,	enesekontrollitestid	 jm.	Ühe	kalendriaasta	 jooksul	 toimus	
neli	 kuni	 kuus	 tööseminari.	 Töörühmad	 kirjeldasid	 interaktiivsete	 ülesannete-
harjutuste	 stsenaariume	 ning	 lõid	 enimkasutatavate	 töövahendite	 abil	 ülesannete	
prototüübid.	 Kasutajatele	 (õpetajatele)	 koostati	 õpijuhised	 tunni	 läbiviimiseks.	
Haridustehnoloogi	roll	oli	nõustada	töörühma	liikmeid	sobivate	IKT	töövahendite	ja	
keskkonna	 valikul.	 Valminud	 digitaalseid	 õppematerjale	 katsetatakse	
haridusasutustes	 vastava	 aine	 õpetajad	 koos	 õppijatega.	 Õpetajatele	 (vajadusel	 ka	
õppijatele)	koostatakse	küsimustik,	mille	tagasisidest	selgub,	kas	loodud	digitaalne	
õppematerjal	vastab	õpetajate-õppijate	ootustele.	
Joonis	1.	Pilootprojektide	väljatöötamise	etapid	ajalises	järjestuses.		



	
	
Esimese	 pilootprojekti	 –	 matemaatika	 –	 stardikoosolek	 toimus	 2013.	 aasta	
juunikuus.	 Pilootprojekti	 käigus	 valmivad	 4.	 klassi	 matemaatikatundides	
kasutatavad	 õppevideod	 ja	 ülesanded.	 Platvormina	 kasutatakse	 Khan	 Academy	
tarkvaral	põhinevat	KAE	Kooli	 (www.kae.edu.ee).	KAE	Kooli	 saab	 lisada	erinevaid	
ülesandetüüpe,	olemas	on	kontode	ja	klasside	haldus,	iseseisvat	õppijat	motiveerib	
auhinnasüsteem,	õpianalüütika	on	kättesaadav	õpetajale	ja	õppijale.		
Järgmised	 kolm	 töörühma	 alustasid	 2014.	 aastal.	 Eesti	 keele	 pilootprojekti	 käigus	
otsustati	 luua	 III	 kooliastmele	 mõeldud	 õppematerjal	 tekstitüüpide	 õppimiseks.	
Õppematerjal	asub:	http://oppevara.hitsa.ee/eestikeel/.			
Geograafia	pilootprojekti	käigus	valmib	Eesti	geograafia	õppematerjal	„Rahvastik	ja	
asustus“,	mida	käsitletakse	eelkõige	9.	klassis,	aga	ka	5.	ja	6.	klassi	loodusõpetuses.	
Õppematerjali	leiab:	http://oppevara.hitsa.ee/geograafia/.				
Ajaloo	pilootprojekti	käigus	valmib	6.	klassile	mõeldud	õppematerjal	„Vana-Kreeka“,	
kus	 ülesanded	 jm	 õpitav	 on	 esitatud	 läbi	 interaktiivsete	 piltide.	 Õppematerjali	
aadress	on		http://oppevara.hitsa.ee/vanaaeg/.			
Digitaalse	õppevara	loomine	matemaatika	töörühma	näitel		
Pilootprojekti	 käigus	 valmivad	 4.	 klassi	 matemaatikatundides	 kasutatavad	
õppevideod	 ja	 ülesanded	 neljal	 teemal:	 arv	 ja	 number;	 liitmine	 ja	 lahutamine;	
kirjalik	liitmine	ja	lahutamine;	geomeetria	–	kujundi	mõiste.	Joon.	Keha.		
Töörühm		
HITSA	 Innovatsioonikeskus	 kaasas	 matemaatika	 töörühma	 ekspertidena	Laine	
Aluoja	 Türi	 Põhikoolist,	 Anne	 Kalmuse	 Paikuse	 Põhikoolist,	 Agu	 Ojasoo	 Gustav	
Adolfi	 Gümnaasiumist,	 Signe	 Reidla	 Surju	 Põhikoolist,	 Anneli	 Salumaa	 Kärdla	
Ühisgümnaasiumist,	 Malve	 Zimmermanni	 Tõrva	 Gümnaasiumist,	 Varje	 Tippu	
Pärnumaa	 Kutsehariduskeskusest	 ning	 Allar-Reinhold	 Veelmaa	 Loo	 Keskkoolist.	
Haridustehnoloogidena	on	töörühmas	töötanud	Marko	Puusaar,	Robert	Peetsalu	 ja	
Argo	Ilves.		
Eesmärgid	ja	vajadused	



Töörühm	 leppis	 kokku	 järgmises:	 digitaalse	 õppevara	 loomisel	 tuleb	 lähtuda	
riiklikus	õppekavas	paika	pandud	õpitulemustest	ja	teemadest,	mitte	ühest	kindlast	
õpikust.	Eesmärgiks	on	õpikuid	täiendada	ja	pakkuda	alternatiivseid	lahendusi	õppe	
sisu	 esitamiseks.	 Lisaks	 tuleb	 tähelepanu	 pöörata	 ka	 matemaatika	 sidumisele	
igapäevaeluga	ning	funktsionaalse	lugemisoskuse	arendamisele.	
Loodav	 digitaalne	 õppematerjal	 peab	 toetama	 nii	 õpetamist	 koolis	 kui	 ka	 õpilase	
iseseisvat	 tööd.		
Riigi	 toel	 loodud	 õppevara	 puhul	 peab	 olema	 tagatud	 sisu	 ja	 tehnoloogilise	
lahenduse	 kvaliteet.	 Koostada	 tuleb	 ka	 õpetaja	 juhend,	 mis	 selgitab,	 kuidas	
digitaalseid	õppematerjale	 õppetöös	 rakendada.	 Koostatav	 õppevara	 ei	 tohiks	olla	
lihtsalt	 lingikogu	 erinevatest	 vahenditest.	 Suuremat	 tähelepanu	 võiks	 pöörata	
mängulistele	ja	adapteeruvatele	matemaatikakeskkondadele.		
Kõigepealt	 loodi	 4.	 klassi	 matemaatika	 õppevarakomplekti	 kümne	 teema	
struktuurikavand,	mis	kirjeldas	 teemade	kaupa,	millised	 sisuühikuid	on	vaja,	mitu	
ühikut	 mingi	 teema	 juurde	 kuulub,	 samuti	 lisati	 ettepanekuid	 käsitlusviisi	 kohta.	
Järgmisena	valiti	kümne	teema	hulgast	välja	neli:		

• Arv	ja	number;	
• Liitmine	ja	lahutamine	(kuni	miljonini);	
• Kirjalik	liitmine	ja	lahutamine;	
• Kujundi	mõiste.	Joon.	Keha.		

Nende	 nelja	 teema	 kohta	 otsustati	 koostada	 reaalsed	 terviklikud	 näidised,	 mida	
peab	 olema	 võimalik	 koolis	 testida.	 Töörühma	 liikmed	 jaotasid	 teemad	 omavahel	
ära	 ning	 koostasid	 nende	 kohta	 õppevideote	 stsenaariumid	 ja	 harjutusülesannete	
ideed.	 Stsenaarium	 peab	 koosnema	 samm-sammulisest	 kirjeldusest	 video	 kohta	
(mida	on	näha	ja	mida	kuulda)	ning	ideekavanditest	(joonistustest),	mis	selgitavad	
olulisemaid	kohti	videos.	Ülesandeid	tuleb	esitada	õpilastele	võimalikult	köitvalt,	nt	
kasutada	 õige	 vastuse	 kasti	 sisestamise	 asemel	 ka	 teistsuguseid	 manipuleeriva	
interaktiivsuse	vorme,	nt	lohistamisega	rühmitamine	jms.	
Vastavalt	 töörühmas	 koostatud	 stsenaariumikirjeldustele	 tuli	 hakata	 rühmatööna	
looma	 olemasolevate	 vahenditega	 videoid.	 Haridustehnoloogidena	 töörühmaga	
liitunud	 Marko	 Puusaar,	 Juri	 Tretjakov	 ja	 Robert	 Peetsalu	 andsid	 sisuloojatele	
nõuandeid,	mida	on	oluline	video	loomisel	silmas	pidada.	Muuhulgas	lepiti	kokku,	et	
video	maksimumpikkus	on	3	minutit;	tekstid	jms	tuleb	esitada	arvutis	animeeritud	
kujul,	 mitte	 käsikirjaliselt;	 videote	 tekstis	 välditakse	 viitamist	 eelnevatele	 või	
järgnevatele	 videotele,	 sest	 kasutaja	 võib	 ise	 valida	 vaatamise	 järjekorra	 jm.	
Hariduslike	erivajadustega	õpilastega	arvestamiseks	lisatakse	videotele	subtiitrid.	
Platvormina	 otsustati	 digitaalse	 õppevara	 jaoks	 kasutusele	 võtta	 Khan	 Academy	
tarkvaral	 põhinev	 KAE	 Kool	 (www.kae.edu.ee),	 mis	 loodi	 Eestis	 vabatahtlikul	
algatusel	2011.	aastal.		
KAE	 Kooli	 saab	 lisada	 erinevaid	 ülesandetüüpe,	 olemas	 on	 kontode	 ja	 klasside	
haldus,	iseseisvat	õppijat	motiveerib	auhinnasüsteem,	õpianalüütika	on	kättesaadav	
nii	õppijale	kui	ka	juhendajale.		
Selleks,	 et	 KAE	Kool	 toetaks	 pilootprojekti	 käigus	 loodava	 õppematerjali	 kasutust,	
tegi	 töörühm	 ettepanekuid	 platvormi	 edasiarendusteks:	 nt	 mõne	 harjutuse	



sooritamisel	vastuse	sisestamise	kasti	suuruse	muutmine;	sooviti	võimaldada	konto	
loomist	 ka	 alla	 13-aastastele	 kasutajatele;	 soovitati	 lisada	 võimalus	 esitada	
õppematerjalide	 struktuuri	 ka	 riiklikust	 õppekavast	 lähtudes	 –	 näiteks	 õppekava	
järgi	 (Matemaatika	 ->	 II	 kooliaste	 ->	 Naturaalarvude	 liitmine	 ja	 lahutamine	 ->	
Liitmine)	 ja	 klasside	 järgi	 (Matemaatika	 ->	 4.	 klass	 ->	 Liitmine).	 Samuti	 sooviti	
võimalust,	 et	 õpetaja	 saaks	 koostada	 õpilaste	 jaoks	 teste/kontrolltöid,	 mis	
koosnevad	suvalisest	arvust	eelnevalt	valitud	harjutustest	jne.			
Videod	 luuakse	 töörühma	 liikmete	 ja	 haridustehnoloogide	 ühistööna,	 valmis	
kirjutatud	 stsenaariumite	 järgi	 ülesannete	 programmeerimisega	 tegelevad	 MTÜ	
KAE	Kool	esindajad.		
Kui	 töörühma	 loodavad	 videod	 ja	 ülesanded	 on	 koolides	 katsetamiseks	 valmis,	
pannakse	 need	 üles	 KAE	 Kooli	 testkeskkonda	 –	 nii	 saab	 tagasisidet	 ainult	
pilootprojekti	materjalide	kohta	(testkeskkond	pakub	täpselt	samu	funktsionaalsusi	
nagu	 päris	 KAE	 Kool).	 Selleks,	 et	 KAE	 Kooli	 platvorm	 sobiks	 tulevikus	
üldhariduskooli	matemaatika	 digitaalse	 õppevara	 koondamiseks,	 tuleks	 töörühma	
ettepanekul	parendada	keskkonna	struktuuri	ja	navigatsiooni.		
	
	
Probleemid	ja	lahendused	
Mahuka	 ja	 kvaliteetse	 õppevara	 loomise	 tööprotsess	 on	 väga	 ajamahukas,	 teostus	
õpetajatele	 kättesaadavate	 vahenditega	 pisut	 kohmakas.	 Terav	 probleem	 on	
ajapuudus,	 kuna	 tegevõpetajatel	 on	 põhitöökohal	 suur	 koormus	 ning	 jäik	 ja	 tihe	
töögraafik	 ei	 võimalda	 pühendada	 õppevara	 loomisele	 piisavalt	 aega.	 Töörühma	
liikmetele	 sobis	 töövormina	 hästi	 „tööpaja“-formaat	 –	 näiteks	 koguneti	 2014.	 a.	
suvel	 4-päevasele	 seminarile	 Luhtres,	 kus	 töötati	 meeskonnana	 intensiivselt	 juba	
varem	 ette	 valmistatud	 ülesandekirjelduste	 ja	 videostsenaariumite	 elluviimise	
nimel.		
Ajakava		
Aeg	 Formaat	 Tegevus		
I	etapp	 Algatamine	 	
27.06.2013	 Stardikoosolek	

Tallinnas	
Teema	 valimine	 piloteerimiseks	 (4.	 klassi	
matemaatika)	

II	etapp	 Planeerimine	 	
19.08.2013	 I	seminar	Tallinnas		 Innove	 e-ülesannete	 rakendusega	 EIS	

tutvumine.	 Õppevara	 kavandamisel	 RÕKis	
olevast	õpetaja	näidistöökavast	lähtumine.		

III	etapp	 Teostamine,	I	faas		 	
27.-28.09.2013	 II	Tööpaja	Viljandis	 4.	 klassi	 õppevarakomplekti	 10	 esimese	 teema	

struktuurikavandi	koostamine.	
22.-23.11.2013	 III	Tööpaja	Pärnus	 Keskkonna	 valimine	 (kae.edu.ee).	 Nelja	 teema	

väljavalimine,	 õppevideote	 stsenaariumide	 ja	
harjutusülesannete	 ideede	 koostamise	
alustamine.		

07.-08.02.2014	 IV	seminar	Tallinnas		 Kodutööna	 valminud	 videostsenaariumite	 ja	
ülesandekirjelduste	 tutvustamine;	 KAE	 Kooli	
keskkonnaga	 tutvumine.	 Stsenaariumitele	
videote	näidiste	loomise	alustamine.		



07.-08.03.2014	 V	seminar	Tallinnas	 Koostöö	 jätkamine	 KAE	 Kooliga	 ning	 nende	
platvormi	 kasutamine	 videote	 ja	 ülesannete	
katsetamiseks.	 Valminud	 videote	 ja	
videotoorikute	ülevaatamine.		

09.-10.05.2014	 VI	seminar	Viljandis	 Rühmatööna	 ülesandekirjelduste	 ja	
videostsenaariumite	koostamise	jätkamine.		

08.–11.06.2014	 VII	Tööpaja	Luhtres	 Valminud	 lähteülesannete,	 s.o	
videostsenaariumite	 ja	 harjutuste,	 kirjelduste	
põhjal	 vastavate	 õppevaraühikute	 reaalne	
teostamine	 ning	 puuduvate	 lähteülesannete	
vormistamine.	 Videopõhjade	 ettevalmistamine	
haridustehnoloogide	 toel.	 Arutelu	 õppevara	
loomise	tööprotsessi	üle.		

1.09-
20.11.2014	

Kodutöö	 Harjutuste	 programmeerimine	 KAE	 Kooli	
keskkonda.	Videote	loomise	jätkamine	üheskoos	
haridustehnoloogidega.		

12.12.2014	 VIII	seminar	Tallinnas	 Õppematerjalide	korrastamine	ning	 testimiseks	
ettevalmistamise	alustamine.	

30.01.2015	 Ühisseminar	 Nelja	 pilootprojekti	 ühisseminaril	 koolides	
testimise	ning	teavitustöö	teemaline	arutlemine		

III	etapp	 Teostamine,	II	faas		 	
Veebruar	2015	 Testimine	 Teavitustöö,	testimine	koolides	
IV	etapp	 Hindamine	 ja	

kokkuvõtete	
tegemine	

	

Märts	2015	 Seminar	 Tulemuste	 analüüs,	 õppematerjalide	
parandamine;		
edasiste	sammude	kavandamine	

	
Digitaalse	õppevara	loomine	ajaloo	töörühma	näitel		
Pilootprojekti	käigus	valmib	6.	klassile	mõeldud	õppematerjal	„Vana-Kreeka“.		
Töörühm		
Töörühma	 on	 kaasatud	 järgmised	 eksperdid:	 Jaak	 Juske	 Gustav	 Adolfi	
Gümnaasiumist,	 Madli-Maria	 Naulainen	 Kuressaare	 Gümnaasiumist,	 Inga	 Zemit	
Värska	 Gümnaasiumist,	 Piret	 Tänav	 Miina	 Härma	 Gümnaasiumist,	 Ülle	 Piibar	
Kuristiku	Gümnaasiumist,	Maidu	Varik	Kuressaare	Gümnaasiumist,	Riina	 Juga	Kiili	
Gümnaasiumist.	 Haridustehnoloogi	 ülesandeid	 täidab	 Anneli	 Rumm	 Eesti	
Ettevõtluskõrgkoolist	Mainor.		
Eesmärgid	ja	vajadused	
2013.	 aastal	 HITSA	 tellimusel	 läbi	 viidud	 ajaloo	 ja	 ühiskonnaõpetuse	 digitaalsete	
õppematerjalide	kaardistuse	peamised	järeldused	olid:	digitaalsed materjalid katavad 
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õppekava ebaühtlaselt; suure osa olemasolevast moodustab 
trükiste e-kujul avaldatud sisu; vaja on terviklahendusi, mis koondaksid nii 
õppematerjale ja ülesandeid kui ka metoodilisi juhiseid; tarvilik on luua süsteem 
materjalide uuendamiseks ja ajakohastamiseks; oluline on õppevara arendamisel teha 
koostööd mäluasutuste ja riigiasutustega. Kaardistustulemuste	 põhjal	 tegi	 2013.	 a	



töörühm	 ettepaneku	 valida	 piloteerimiseks	 6.	 klassi ajaloo	 kursus,	 millest	 algab	
süstemaatiline	ajalooõpetus.	
2014.	aasta	veebruaris	kokku	tulnud	digitaalse	õppevara	loomise	töörühma	liikmed	
töötasid	ühiselt	läbi	põhikooli	riikliku	õppekava	II	kooliastme	õppetulemused	võttes	
aluseks	 Õppekava	 portaalis	 avaldatud	 6.	 klassi	 õpetaja	 näidistöökava	 [Error!	
Reference	source	not	 found.]	ning	tegid	ettepanekuid	selle	kohta,	millist	tüüpi	ja	
millise	 sisuga	 digiõppevara	 abil	 neid	 paremini	 õppida	 ja	 õpetada	 saab.	 Samuti	
arutleti,	kuidas	ja	milliste	vahendite	abil	võiks	olla	tervikmaterjal	üles	ehitatud.	
Ühiselt	 leiti,	 et	 õppematerjalide	 tervik	 peaks	 sisaldama	 materjale,	 kus	 esitatakse	
õppesisu	 (nt	videod,	 interaktiivsed	objektid),	ülesandeid	õppijatele	 lahendamiseks	
ning	 ka	 juhendmaterjale/töölehti	 õpetajatele	 (ka	 erinevate	 töövahendite	 ja	
digitaalsete	 ressursside	 kasutamiseks).	 Õppematerjal	 peaks	 olema	 iseloomult	
modulaarne,	 koosnedes	 eraldiseisvatest,	 kuid	omavahel	 seostatud	 üksustest,	mille	
vahel	 navigeerimiseks	 saab	 kasutada	 erinevaid	 mooduseid	 (nt	menüü	 või	 linkide	
kõrvalt	leiab	kasutaja	ka	ajateljed	ja	kaardid).		
Õppematerjalide	 terviku	 saab	 üles	 ehitada	 eri	 ajastutes	 korduvateks	
teemaplokkideks	 ja	 ning	 kasutada	 läbivalt	 teatud	 töövahendeid,	 materjali	
täiendavad	 mõistete	 sõnastik	 ning	 juhendmaterjalid	 õppevara	 kasutamiseks.	
Töörühm	 alustas	 õppevara	 üksuste	 täpsema	 kirjeldamisega	 valdkondade	
„ühiskond“	ja	„riigivalitsemine“	näitel.	
Lepiti	kokku	esialgne	õppematerjali	ülesehitus:	

• I	tase	–	avavaade:	„Ajalugu	6.	klass	–	muinas-	ja	vanaaeg“	
• II	tase	–	perioodi/piirkonna	avavaade:	„Muinasaeg“,	„Vanad	Idamaad“	jne	
• III	 tase	 –	 iga	 perioodi/piirkonna	 all	 (nt	 „Vana-Kreeka“)	 on	 järgmised	

moodulid:	
o ühiskond	ja	riik;	
o kultuur/religioon/eluolu/tsivilisatsiooni	saavutused;	
o sõjad	ja	lahingud.	

Pärast	 valminud	 ülesandeideede	 ja	 näidismaterjalide	 ülevaatamist	 otsustas	
töörühm	 proovida	 õppematerjali	 ülesehitamist	 interaktiivsete	 piltide	 põhjal,	mida	
toetavad	 kinnistavad	 enesekontrolliülesanded.	 Materjali	 täiendaksid	 ajateljed,	
kaardivalik	 ning	 teema	 lõpus	hinnatav	 test.	Vana-Kreeka	 alateema	 jaotati	 riikliku	
õppekava	 õppetulemustest	 lähtudes	 13	 teemaplokiks.	 Pildikeskse	 lähenemise	
katsetamiseks	koostati	ajurünnaku	tulemusel	loend	Kreeta	ja	Mükeene	kultuuridega	
seostuvatest	 teemadest.	 Koostöös	 loodi	 Thinglinki	 keskkonnas	 esmane	 visand	
(http://www.thinglink.com/scene/554275562403659778),	 analüüsiti	 seda	 ja	
tuletati	nõuandeid,	mida	peab	interaktiivsete	piltide	loomisel	arvestama.		
Õppematerjali	 loomise	 keskkonnaks	 valis	 töörühm	 HITSA	 serveris	 asuva	
Wordpressi,	 mille	 aadressiks	 on:	 http://oppevara.hitsa.ee/vanaaeg/.	
Haridustehnoloog	 asus	 ajaloo	 õppevara	 lehekülge	 töörühma	 loodud	 struktuuri	
järgides	 üles	 ehitama,	 töörühma	 liikmete	 ülesandeks	 oli	 lõpetada	 pooleliolevad	
tööd.	Töörühm	jätkab	õppematerjalide	tegemist	n-ö	tükkidena	–	interaktiivseid	pilte	
tehakse	 edasi	 Thinglinkis,	 enesekontrolliteste	 näiteks	 Learning	 Appsiga,	
illustreerivad	pildid	otsitakse	Flickrist	(jälgides	CC	 litsentse),	kui	mõnes	ülesandes	



on	 soovitatud	 kasutada	 rühmatööks	 näiteks	 Socrative’i,	 siis	 lisatakse	 juurde	 link	
Koolielu	töövahendite	all	oleva	juhendi	juurde.	Ajatelgede	loomiseks	taheti	alguses	
kasutada	Tiki-Toki	keskkonda,	kuid	selle	 litsents	osutus	kalliks.	Töörühm	otsustas	
Eesti	 päritolu	 myHistro	 kasuks.	 MyHistro	 eeliseks	 on	 ka	 eestikeelne	
kasutajakeskkond.	
Õpetaja	 lähtub	 materjali	 otsides	 teemadest.	 Ajaloo	 õppevara	 veebilehe	 avalehel	
saavad	ülemisel	navigeerimisribal	olema	teemad	(nt	riigijuhtimine,	kultuur	ja	eluolu	
jne),	 vasakul	 pool	 kõrvalmenüüs	 tüübid	 (ülesanded,	 ajateljed,	 kaardid	 jne).	
Tulevikus,	 kui	 selle	 materjaliga	 edasi	 töötada,	 saab	 tekitada	 navigeerimisribale	
teemadena	 Vana-Rooma,	 Vana-Kreeka	 jne.	 Koostööd	 võiks	 teha	 Innovega	 EIS-
keskkonna	ülesannete	kasutamise	osas,	ühilduda	TAATiga	jne.	
Õpetajal	on	oluline	suunav	roll	materjali	kasutamisel,	st	et	tervik	peab	sisaldama	ka	
juhiseid	 õpetajale,	 õpilaste	 jaoks	 võib	 koostada	 näidistunni	 juhendid.	 Materjali	
juurde	 tuleb	 luua	 ka	 teemapõhised,	 hindamist	 võimaldavad	 testid.	 Õppematerjali	
loomisel	on	tähtis	läbi	mõelda,	kuidas	teha	see	õpilasele	huvitavaks	ja	mänguliseks	
ning	anda	õpilasele	võimalus	ise	uurida	ja	õppida.	
Probleemid	ja	lahendused	
Esimestel	töörühma	kohtumistel	arutleti	selle	üle,	kas	ajaloo	õppevara	vajab	eraldi	
vaadet	õpilasele	 ja	õpetajale.	 Isikustatud	 tulemuste	 salvestamine	nõuab	omakorda	
kasutajakontode	 loomise	 	 võimalust,	 mida	 pakuvad	 erinevad	 õpikeskkonnad	 (nt	
Moodle,	 VIKO).	 Suletud	 õpikeskkonna	 kasutuselevõtt	 ei	 võimalda	 aga	 materjale	
vabalt	jagada,	seetõttu	otsustati,	et	pilootprojektis	ei	võeta	kasutusele	eraldi	õpilase	
ja	õpetaja	vaadet.	
Ajakava 
Aeg	 Formaat	 Tegevus	
I	etapp	 Algatamine	 	
17.02.2014	 Stardikoosolek	

Tallinnas	
2013. a. läbi viidud ajaloo ja ühiskonnaõpetuse 
digitaalsete õppematerjalide kaardistusega 
tutvumine, üldteema valimine (6. klassi ajaloo 
kursus). 	

II	etapp	 Planeerimine	  
14.-15.03.2014	 I	seminar	Tallinnas	 RÕKi II kooliastme õppetulemuste 

läbitöötamine, digiõppevara ülesehituse üle 
arutlemine, kahe valdkonna „ühiskond“ ja 
„riigivalitsemine“ näitel õppematerjali-üksuste 
kirjeldamine.	

III etapp Teostamine,	I	faas	 	
25.-26.04.2014	 II	seminar	Tartus		 Õppematerjali	 ülesehituse	 kokku	 leppimine,	

mooduliga	 “Vana-Kreeka ühiskond ja riik” töö 
jätkamine, tööülesannete jaotamine. 

17.06.2014	 III	seminar	Tallinnas	 Mooduli „Vana-Kreeka riik ja ühiskond“ sisu 
ülevaatamine, eri liiki materjalide põhimõtete 
üle arutlemine (ajatelg, kaardid, galerii jne). 
Töörühma nõustamine haridustehnoloogi poolt 
(interaktiivsete ülesannete ideed ning 
teostatavus). 	



8.08.2014	 IV	seminar	Tallinnas		 Materjali ülesehitamine interaktiivsete piltide 
põhjal.	

26.09.2014	 V	seminar	Tallinnas			 Seni loodud õppematerjalide tabeli 
korrastamine, õppematerjalidele teemade, 
alamteemade ja märksõnade lisamine ning selle 
järgi nende täpsem struktureerimine. 
Keskkonna valimine.  

Oktoober	2014	 Kodutöö	 Õppematerjalide	 viimistlemine	 ja	 struktuuri	
korrastamine	

14.-15.11.2014	 VI	seminar	Pärnus	 Keskkonna	 hindamine,	 materjaliterviku	
ülevaatamine	

Jaanuar	2015	 Ühisseminar	 Nelja	 pilootprojekti	 ühisseminaril	 koolides	
testimise	 ning	 teavitustöö	 teemaline	
arutlemine		

III	etapp	 Teostamine,	II	faas		 	
Jaanuar-
Veebruar	2015	

Testimine	 Teavitustöö,	testimine	koolides	

IV	etapp	 Hindamine	 ja	
kokkuvõtete	
tegemine	

	

Märts	2015	 Seminar	 Tulemuste	 analüüs,	 õppematerjalide	
parandamine;		
edasiste	sammude	kavandamine	

	
	
 
	


