
IKT vahendite kasutamine õppetöös
Lp. õpetaja! Palun tutvuge antud küsimustega. Olen rõõmus, kui te kõikidele vastate ning
kindlasti on võimalik ka midagi lisada.
Ootan vastuseid 15. detsembriks

Haridustase *

o Keskharidus

o Keskeriharidus

o Rakenduskõrgharidus

o Kõrgharidus

o Magistrikraad

o Doktorikraad

Mitu aastat töökogemust õpetajana õppeasutuses Teil on? *

o 1-2 aastat

o 3-5 aastat

o 6-10 aastat

o 10-20 aastat

o >20 aastat

Milliseid õpilaste gruppe Te õpetate? *

o algkool

o põhikool

o Other:

1. Kas rakendate mingeid IKT vahendeid (nt arvuti, projektor jms) õppetöös? *

Jah Ei - Jätkake palun
küsimusest 6!

Kas rakendate mingeid IKT vahendeid
(nt arvuti, projektor jms) õppetöös?
2. Mitu aastat olete juba IKT vahendeid õppetöös kasutanud ? …… aastat
Sisestage palun sobiv number!

3. Milliseid IKT vahendeid Te õppetöös kasutate?
Märkige palun igas reas ära sobiv vastusvariant!

Regulaarselt Aeg-ajalt
Mõned
korrad

katsetanud
Ei kasuta

Arvuti
Dataprojektor
Audiovahendid
Interaktiivne tahvel



Regulaarselt Aeg-ajalt
Mõned
korrad

katsetanud
Ei kasuta

Tahvelarvuti
Nutitelefon
4. Millisel eesmärgil kasutate IKT vahendeid õppetöös?
Märkige palun ära KÕIK sobivad vastusvariandid!

o Õpetamine - uue materjali esitamine arvuti abil

o Praktiliste harjutustööde tegemine - õpitud oskuste rakendamine läbi praktiliste harjutuste arvuti abil. Arvutiprogramm

püstitab probleemi, mille õpilased arvuti abil peavad lahendama (näit. simulatsioon, õpetuslikud arvutimängud jms.)

o Juhendamine arvuti abil - õpilaste õpitegevuse jälgimine ja juhendamine vastavate klassihaldusprogrammide või

tarkvarapakettide abil

o Infootsing - õppetükiga seonduva lisainfo otsing arvuti abil (õpilaste poolt)

o Andmetöötlus - vaatlusandmete süstematiseerimine ja analüüs arvuti abil (õpilaste poolt)

o Testimine - testide (tunnikontrollide, kontrolltööde) sooritamine arvutil

o Tekstitöötlus - kirjalike tööde (kirjand, referaat vms.) vormistamine arvutil õpilaste poolt

o Presentatsioon - arvutikasutamine esitlusvahendina õpilaste poolt

5. Kui sageli kasutate järgmisi tarkvaraprogramme ainetundides?
Märkige palun igas reas ära sobiv vastusvariant!

Regulaarselt Aeg-ajalt
Mõned
korrad

katsetanud
Ei kasuta

Tekstitöötlusprogrammid ( nt Word
)
Tabelarvutusprogrammid (nt Excel )
Andmebaasiprogrammid (nt
Access)
Presentatsiooniprogrammid (nt
PowerPoint)
Graafikaprogrammid (nt Paint,
Gimp)
Võõrkeelne ainealane õpitarkvara
Emakeelne ainealane õpitarkvara
Testimissüsteem (nt eFormular,
HotPotatoes)d
Elektroonilised teatmeteosed (nt
Encarta, Regio Atlas, Google Earth)
Elektronpost (nt MS Outlook vm.)
WWW – otsingumootorid (nt Neti,
Google)
Koolihaldustarkvara (nt Stuudium)
Arvutimängud
Programmeerimiskeeled (nt Logo)



Regulaarselt Aeg-ajalt
Mõned
korrad

katsetanud
Ei kasuta

Tahvelarvuti appid
6. Milline on Teie hinnang oma arvutialastele pädevustele alljärgnevates aspektides? *
Märkige palun igas reas ära sobiv vastusvariant!

Hea Rahuldav Kasin Kogemus
puudub

Arvuti kasutuspõhimõtetest
arusaamine
Tekstitöötlusprogrammi (nt Word)
kasutamine
Tabelarvutusprogrammi (nt Excel)
kasutamine
Andmebaasiprogrammi (nt
Access) kasutamine
Presentatsiooni läbiviimine arvuti
abil (nt PowerPoint abil)
Internetist oma ainetundide jaoks
lisamaterjali leidmine
E-posti kasutamine
Õppematerjalide graafiline
kujundamine
Arvutipresentatsioonile efektide
(hääled, animatsioonid,
hüperlingid) lisamine
Õpilaste teadmiste testimine arvuti
abil
Arve pidamine õpilaste andmete,
puudumiste, õpitulemuste jms üle
(nt Stuudium koolihaldustarkvara
abil)
Tahvelarvuti äppide kasutamine
7. Milline on Teie hinnang oma e-õppe alastele pädevustele alljärgnevates aspektides? *
Märkige palun igas reas ära sobiv vastusvariant!

Hea Rahuldav Kasin Kogemus
puudub

Kursuse kavandamine
veebipõhise süsteemiga (nt.
IVA, MOODLE, LearnLoop )
Õppematerjalide Internetti üles
seadmine
Õpilastele tööjuhise koostamine
iseseisvaks tööks arvutil
Juhendamine ja tagasiside
andmine eõppe keskkonnas
Videokonverentsi läbiviimine



Hea Rahuldav Kasin Kogemus
puudub

Võrgudiskussiooni juhtimine
Aktiviseerivate meetodite
kasutamine e-õppes (nt
rühmatöö)
Juhtumianalüüsidele rajatud e-
õppe rakendamine
Erinevate arvutipõhise tunni
korraldamise metoodikate
(frontaalne, individuaalne,
tsentraalne, õpikeskuste jm.)
tundmine
8. Kas Te kasutate õpetamisel mingisuguseid e-õppe keskkondi? *

Jah Ei Jätkake palun
küsimusest 11!

Kas Te kasutate õpetamisel
mingisuguseid e-õppe keskkondi?
9. Milliseid e-õppe keskkondi kasutate?

o IVA

o MOODLE

o VIKO

o Muu

10. Kui sageli rakendate järgmisi e-õppe alaseid oskusi oma töös?
Märkige palun igas reas ära sobiv vastusvariant!

Regulaarselt Aeg-ajalt
Mõned
korrad

katsetanud

Ei ole
kasutanud

Õppematerjali ülesseadmine
Internetti
Kursuse veebilehe loomine
Osaliselt veebipõhise kursuse
läbiviimine
Täielikult veebipõhise kursuse
läbiviimine
Tagasiside õpilaste
kodutöödele eposti teel
Õpitulemuste hindamine
arvutipõhise valikvastustega
testi abil
11. Kas olete osalenud õppijana mõnel veebipõhisel kursusel? *

Ei ole
osalenud Olen osalenud

Veebipõhised kursused



12. Kui palju teate e-kursuste ning sellega kaasnevate uute võimaluste kohta? *
Märkige palun ära ÜKS sobivaim vastusvariant?

o Olen kuulnud e-kursustest, kuid lähemalt suurt midagi ei tea

o Olen omandanud iseseisvalt teadmisi e-kursuste kohta, aga neid õppetöös kasutanud veel ei ole

o Olen läbinud spetsiaalse(d) koolituse(d), mis käsitles(id) e-kursuste temaatikat, aga teadmisi õppetöös kasutanud veel

ei ole

o Olen ise e-kursust õppetöös rakendanud/ rakendan ise õppetöös e-kursust

13. Kas kavatsete tulevikus seda õppevormi rakendada? *

Kavatsen tulevikus e-
kursusi rakendama
asuda/ e-kursuste
õpetamist jätkata

Eelistan jääda
tulevikus

traditsiooniliste
õpetamisviiside

juurde
Kas kavatsete tulevikus seda õppevormi
rakendada?
14. Kuidas hindate IT ja e-õppe alaseid tugiteenuseid, mida pakub teie kool oma õpetajatele? *
Märkige palun igas reas ära sobiv vastusvariant!

Väga hea Hea Rahuldav Ebarahuldav Puudub
Pedagoogiline tugi kursuste
ja õppematerjalide
kavandamiseks
IT tugi tehnilistes
küsimustes
Trükitud juhendmaterjalid
Abimaterjalid internetis
15. Mil viisil olete omandanud oma arvuti ja e-õppe alased teadmised? *
Märkige palun igas reas ära sobiv vastusvariant!

Olulisel määral Mõningal
määral Üldse mitte

Iseseisvalt õppides (nt raamatutest,
internetist jms)
Kolleegide juhendamisel
IT tugiisiku/ haridustehnoloogi
juhendamisel
Oma koolis korraldatud kursustel
Väljaspool kooli korraldatud
kursustel
16. Kui palju IKT-st ja e-õppest koolitust olete saanud kahel viimasel õppeaastal kokku? *
Märkige palun ÜKS sobivaim vastusvariant!

o üldse mitte Jätkake palun küsimusest 18!

o vähem kui 20 tundi

o 20-40 tundi

o Rohkem kui 40 tundi

17. Kuivõrd toetab kooli juhtkond Teie arvates IKT vahendite ja e-õppe rakendamist õppetöös? *



o Väga palju

o Küllaltki palju

o Vähevõitu

o Peaaegu üldse mitte

o Üldse mitte

o Raske öelda

18. Kas IKT vahendite ja e-õppe rakendamist õppetöös arvestatakse/peaks arvestama õpetaja kvalifikatsiooni ja/või töötulemuste
hindamisel? *

o Jah, arvestatakse

o Arvestatakse, aga ei peaks arvestama

o Ei arvestata, aga peaks arvestama

o Ei arvestata ja polegi vaja

19. Kuivõrd teie kooli juhtkond teavitab õpetajaid e-õppega seotud arendustest koolis? *

o Väga palju

o Küllaltki palju

o Vähevõitu

o Peaaegu üldse mitte

o Üldse mitte

o Raske öelda

20. Millised on Teie jaoks suurimad probleemid seoses e-õppe rakendamisega? *
Märkige palun igas reas ära sobiv vastusvariant!

Pole
probleem

Osaliselt
probleem

Terav
probleem

Raske
öelda

Kehv arvutioskus
Hirm, et ei saa hakkama
Õpetajatele mõeldud
arvutitöökohtade nappus koolis
Vananenud ja aeglased arvutid
Liiga aeglane internetiühendus
Puudulik tehniline tugi
Puudulik pedagoogiline tugi
Ajapuudus
Hakkab tervisele (silmad, randmed,
selg)
Vähene võõrkeele oskus
Puudub vajalik tarkvara
Arvutiklass on ülekoormatud
Nõrgematel õpilastel käib arvuti
kasutamine üle jõu



Pole
probleem

Osaliselt
probleem

Terav
probleem

Raske
öelda

Vähe täienduskoolitusvõimalusi
õpetajatele
Vähene toetus ja abi kolleegidelt
E-õpe ei haaku õppekavaga
E-õpe vähendab õpetaja võimalusi
õpilasi kasvatada ja nende isiksuse
arengut toetada
21. Kuidas mõjutab Teie hinnangul arvuti kasutamine õppetöös järgmisi valdkondi? *
Märkige palun igas reas sobiv vastusvariant!

Paraneb
oluliselt

Paraneb
pisut Ei muutu Halveneb

pisut
Halveneb
oluliselt

Õppetöö efektiivsus
Õppetöö individualiseerimine
Tugi- ja parandusõpe
Õpiraskuste õigeaegne
märkamine õpetaja poolt
Õpioskuste arendamine
Õpilaste õpimotivatsioon
Õpilaste praktilised oskused
Iseseisva õppimise oskus
Suhtlemine õpilaste vahel
Suhtlemine õpetajaõpilase vahel
Suhtlemine õpetajalapsevanema
vahel
Õpilaste õpitulemused
Õpitulemuste hindamine ja
tagasiside
Õpitulemuste arvestus ja
analüüs
22. Mis motiveerib/-ks Teid IKT vahendeid õppetöös kasutama? *
Märkige palun igas reas ära sobiv vastusvariant!

Kindlasti Pigem
jah

Pigem
mitte

Kindlasti
mitte

Raske
öelda

Aja kokkuhoid
Mugavus
Soov uusi asju proovida
Hirm näida vanamoelisena
Administratiivne surve
Võimalus saada selle eest
hinnatud (nt. konkursid,
auhinnad vms)



Kindlasti Pigem
jah

Pigem
mitte

Kindlasti
mitte

Raske
öelda

Teiste kolleegide eeskuju
Õppetöö kvaliteedi tõus
23. Kas arvutikasutamine üldiselt pigem soodustab või raskendab õppe- ja kasvatustööd koolis? *
Märkige palun ära ÜKS sobivaim vastusvariant!

o Pigem raskendab, parim tulemus saavutatakse ikka õpetaja ja õpilase vahetu suhtlemise kaudu ja arvuteid pole kooli

tegelikult vaja.

o Arvutid sobivad vaid teatud õppeainetesse, kus neid vahendina rakendatakse.

o Arvuteid võiks kasutada paljudes õppeainetes, aga piiratud ulatuses, et jääks ruumi ka vahetule suhtlemisele.

o Pigem soodustab, tuleviku kool on arvutikeskne, kus kõikides ainetes rakendatakse suures osas e-õpet.

24. Kuidas suhtute uute tehnoloogiliste vahendite kasutuselevõttu? *
Palun märkige ära ÜKS vastusvariant, mis iseloomustab kõige enam Teie suhtumist uute tehnoloogiliste vahendite (mõeldud on
tehnoloogilisi vahendeid üldiselt, mitte ainult haridustehnoloogilisi vahendeid) kasutuselevõtmise osas.

o Ma katsetan uusi tehnoloogilisi vahendeid tavaliselt kohe kui nad mulle kättesaadavad on.

o Uusi tehnoloogilisi vahendeid hakkan kasutama seejärel, kui olen selgitanud välja, mil moel nad mulle kasu toovad.

o Tahan pigem enne uue vahendi kasutuselevõttu näha, et tutvusringkond/kolleegid on seda kasutama asunud ning see on

kasulikuks vahendiks osutunud.

o Võtan uued tehnoloogilised vahendid alles siis kasutusele, kui enamus neid juba kasutab, sest ei taha teistest erinev

olla.

o Ma pole uute tehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtmisest eriti huvitatud, sest vanad ja tuntud vahendid on

kindlamad.

25. Kuidas suhtute arvuti ja e-kursuste teel õpetamisse? *
Palun märkige ära ÜKS vastusvariant, mis kõige enam peegeldab Teie suhtumist!

o Kohe kui e-kursustest kuulsin, hakkasin ka ise e-kursusi rakendama.

o Kui veendusin/veendun, kuidas e-kursused võimaldavad õpetamist efektiivsemaks muuta, hakkasin/hakkan ka ise seda

õpetamisvormi kasutama.

o Hakkasin/hakkan e-kursusi rakendama siis, kui nägin/näen et see kolleegidel õnnestub.

o Hakkasin/hakkan e-kursusi rakendama siis, kui enamus kolleegidest seda õpetamisvormi kasutama olid/on hakanud.

o Tõenäoliselt e-kursusi rakendama ei hakka, sest olen rahul seni kasutatud traditsiooniliste õpetamisvormidega.

26. Millist koolitust vajate? *
Palun märkige ära KOLM vastusvarianti, mis kõige enam peegeldab Teie vajadust

o Tekstitöötlus (nt MSWord)

o Tabelitöötlus (nt MS Excel)

o Esitluste loomine (nt MSPowerPoint)

o Appid (tahvelarvutile)

o Interaktiivse tahvli kasutamine (nt Smart)

o e-kursuste loomine (nt Moodle)

o Testide loomine (nt HotPotatoes)

o Other:

Teie ettepanekud




