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Haridustehnoloogide suvekool 2013: 
Kui tahad jõuda kiiresti... mine üksi. 

Kui tahad jõuda kaugele... läheme koos. Aafrika vanasõna 
21. – 23. august 2013 Hiiumaa Ametikool 

 
TAGASISIDE 

 

Olen haridustehnoloog, kes töötab: 

 

variant n % 

ülikoolis 17 40.5 

üldhariduskoolis 13 31.0 

kutsekoolis 12 28.6 

kokku 42  

 

 

Üldine hinnang seminarile kui tervikule (21.-23.08.2013) 
Kas teemade valik oli asjakohane ning aktuaalne? 
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variant n % 

täiesti 31 73.8 

enamjaolt 11 26.2 

kokku 42  

 

 

Kas õppisid seminaril midagi uut ja/või praktiliselt kasulikku? 

 

variant n % 

jah 41 97.6 

vastamata 1 2.4 

kokku 42  

 

 Olin esimest korda ja ootasin esimese päeva alguses üldist tutvustamist, mitte ainult väikese kuuese 

grupi tutvustamist 

 Fotograafia oli lahe 

 Lavastatud fotograafia koolitus oli väga asjakohane ja vajalik! 

 Pildi tegemine õppematerjalide jaoks. Fotoka seadistamine. Õpiobjektide loomine. 

 Fotograafiaga seonduvast sain häid mõtteid. 

 Koostöös peitub jõud. 

 Praktilised töötoad annavad alati midagi uut juurde. Kui rahvas on ninapidi koos, siis tulemuseks on 

ikka midagi toredat. Isiklikult sain väärt kontakti kahe kooli HT-ga, kellel on sarnaselt meie kooliga vaja 

Siseveebi rahvaga intensiivselt suhelda :-) 

 Väga lahe oli fotolavastus ja õpiobjekti koostöös valmistamine 

 Fotograafia osa oli igati asjalik ja praktiliselt vajalik ning õpiobjekti loomine rühmatööna andis uusi 

teadmisi ja oskusi. 

 

Sinu hinnang Ene Koitla juhitud teemale "Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse tutvustus ja uued 

tuuled" 
Kas käsitletud teema oli sinule kui haridustehnoloogile vajalik? 
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variant n % 

jah 39 92.9 

ei 2 4.8 

vastamata 1 2.4 

kokku 42  

 

 Sai kiiresti ja kompaktselt info kätte. 

 Tuleviku 'tuuled' on nüüd laias laastus teada, otse allikast. 

 Uued muutused ja kindlasti rohkem infot sellest: kuidas see mõjub HT ja tugiiiskute tööle koolides. 

 Sain vajalikku infot 

 Igati vajalik teema, sest süsteemid on ju muutunud ja nendes orienteerumiseks on vaja infot.  

 Olin teemaga mulle vajalikul tasemel kursis 

 Hea teada mis tulevik toob. 

 Harvaesinevalt hästi ja lühidalt selgitas Ene uue ja keerulise asutuse olemust ja arengusuundi. 
 

 

Sinu hinnang Ingrid Maadvere, Siret Lahemaa ja Varje Tipp`i juhitud teemale "Haridustehnoloogide 

võrgustiku arengud" 
Kas käsitletud teema oli Sinule kui haridustehnoloogile kasulik? 

 

variant n % 

jah 38 90.5 

ei 2 4.8 

vastamata 2 4.8 

kokku 42  
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 Sai aimu, kes ja millised ht-d on ja millesse ollakse valmis panustama 

 Natuke ülepingutatud KOHUSTUSLIKUSE joone sissetoomisel VÕRGUSTIKU esisse toomisel.Vajalik 
oleks staatilisemaid VÕRGU MIKRO PROJEKTE mis oleksid MÄNGULISEMAD ja kaasatõmbavamad. 

 Tulevikule tuleb mõelda ja sai päris palju asjalike ideid. Loodame, et suudame neid tulemuslikult ellu 
viia. 

 Väga oluline on jagamine ning teadmine kuhu ja miks liigume :) 

 See teema jäi ikka pisut ebamääraseks... 

 Veidi 'pilvedesse' kippus jutt, kuid kokkuvõttes optimistlik lähenemine. 
 

 

Sinu hinnang töötoale "Bring Your Own Device" (Ingrid Maadvere, Anneli Rumm)  
Kas käsitletud teema oli Sinule kui haridustehnoloogile kasulik? 

 

variant n % 

jah 32 76.2 

vastamata 10 23.8 

kokku 42  

 

 Ei ole varem sellega kokku puutunud, seetõttu sain palju uut teada, paras väljakutse oli vajalike 
seadmete ja äppide valimine ülesande lahendamiseks - see pani pea tööle ja tekitas palju uusi mõtteid. 

 Lähi-tuleviku teema, ilmselt peaks sellest veel rääkima 

 Ajakohane teema, hästi ette valmistatud.  

 No mõne kasuliku viite sai siit küll. 

 Vana hea töötuba, kus tahes tahtmata saad midagi uut endale külge haakida. 

 Rühmatöö üldhariduskoolide ja kutse- ning ülikoolide haridustehnoloogide vahel ei toiminud soovitud 
kujul - seda praktiliselt ei toimunud, kuna kutse- ja kõrgkoolide haridustehnoloogid ütlesid, et pole 
nende teema, puudub varasem kokkupuude jne. 

 

Sinu hinnang töötoale "Mängude kasutamine õppetöös" (Martin Sillaots) 
Kas teema sisu vastas Sinu ootustele? 
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variant n % 

jah 8 19.0 

ei 5 11.9 

vastamata 29 69.0 

kokku 42  

 

 Meil oli väga huvitav! See töötuba oleks pidanud kestma terve päeva või mitu - praktilise osani me 

kahjuks  ei jõudnud 

 Olen ise antud teema huviline. 

 Aga lõpuarutelu oli asjalik 

 Head uued ideed: mängulsuse elementide ülevõtmine e-kursustele 

 Põnev teema, kahjuks jäi aega väheks 

 

Sinu hinnang Andrus Noorhani juhitud teemale "Lavastatud foto õppetöös" 
Kas teema sisu vastas Sinu ootustele? 

 

variant n % 

jah 42 100.0 

kokku 42  

 

 Väga tore ja huvitav oli. Ja praktiline. Palun esitlus ka välja jagada! 

 väga huvitav 

 Väga hästi korraldatud teooria+praktika. Etteantud ülesanded ja 'scenery'+vahendid. Tagas projekti 
kiire teostamise, valmimise ning tagasiside andmise.  

 Kõik vahva-koolitaja, rühm, protsess 

 Mõtlema panev ja hästi õpetlik. 
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 Suurepärane, konkreetne lektor ja väga lahe praktiline rühmatöö. Loodame, et Hiiumaa Ametikool 
saab meie piltidest kasu :) 

 Oli väga huvitav oma ala oskaja tagasiside saada 

 Õppisin kasutama fotoaparaati lavastatud foto tegemiseks. 

 Üks pilt ütleb tihti rohkem kui 1000 sõna. Väga kasulik on teada, kuidas sellist pilti luua. 

 Hea, kogemustega koolitaja. 

 Kahjuks polnud endal fotokat kaasas, seetõttu jäi ka see praktiline pool minu jaoks nõrgaks (oma viga!) 
Teoreetiliselt kribasin endale palju kasulikke näpunäiteid ja numbreid üles, mida esimesel võimalusel 
kasutada plaanin. Mu meelest ongi oluline see, et anti aimu, millele tähelepanu pöörata. Edasi saab 
juba huvi korral ise uurida või siis mõne kursuse võtta (mul tekkis küll soov mõnel kursusel osaleda, st 
juba uurin toimumisaegu ja rahastamisvõimalusi:-)) 

 Mõõdukas kogus teooriat, ladus korraldus, huvitavad tulemused. Lähteülesanded olid natuke ... 
'naljakad', aga ilmselt ma ei kuulu sihtgruppi. Mina oleks tahtnud näha fotosid inimkonna igihaljate 
dilemmade teemadel. Näiteks kas toetada vaeseid või lasta neil välja surra, ... Ma ootasin, et tuleb 
palju naljakaid fotosid, aga kahjuks olid enamus marutõsised. 

 Täpselt minule sobiv tase, parasjagu teooriat ja mõnusalt käeharjutust. 
 

Sinu hinnang Triin Marandi ja Marko Puusaare juhitud teemale "Õpiobjektide loomine 

meeskonnatööna"  
Kas teema sisu vastas Sinu ootustele? 

 

variant n % 

jah 33 78.6 

ei 3 7.1 

vastamata 6 14.3 

kokku 42  

 

 Alguses ei saanud vedama, lõpus saime pidama:) 

 Sessioon andis küll vihjeid erinevate vahendite kohta, aga õpiobjekti loomise check-list'i 'kinnistamise' 
oleks võinud lahendada näiteks võistlusena, kus igas kvaliteedikategoorias oleks õpiobjekte 
audiotooriumist 'pilves' hinnatud. 

 Vana hea - probleemide üle kordamine :). 

 Triin ja Marko olid väga tähelepanelikud ja vastutulelikud, tänud neile! Teema ise on väga tuttav, kuid 
siingi saime uusi mõtteid ja ideid kasvõi Weebly võimaluste kohta. 

 Näitamisele ja analüüsile võiks rohkem aega arvestada. 

 Teema on just see, mida vaja. Õpiobjekti loomine meeskonnana oleks just see, mida varsti meil 
tõenäoliselt vaja on, kui BEST ja VANKER programmid lõppu jõuavad. 

 Soovisin rohkem õpiobjekti analüüsi, ent grupp tervikuna soovis ikkagi minna uue õo loomise teed, 
mistõttu sisulise arutluseni me ei jõudnudki. Võib-olla oli ka ülesande püstitus liige mitmetimõistetav. 

 Võib-olla oleks parem lahendus olnud olemasolevate õpiobjektide parandamine/analüüsimine, sest 
uue õpiobjekti loomiseks jäi minu arvates aega väheks. 
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 Töö rühmaga oli vahva, aga annan ka aru, et õpetajate/õppejõududega päris nii lõbus ja loominguline 
see töö alati pole. Kõik nad tahaksid olla oma ala spetsialisti ja sisueksperdi rollis.  Aga suurim 
probleem tekib just õpiobjekti materjali õigeks ajaks kokku ajamise, kvaliteedinõuetele vastavusse 
seadmise, mahu kontrolli, materjali struktureerimise, tehnilise teostuse jms. Neid töid teeb enamasti 
ühise õpiobjekti loomisel  haridustehnoloog tegelikult:-) Päris palju rolle on tal kaelas, kas pole? Järsku 
oleks pidanud just seda poolt rohkem rõhutama... 

 Hea oli koostöös teha. 

 Tunnistan ausalt, et veidi pelgasin seda rühmatööd ja seda, et igast punktist lk 41 peab iga hinna eest 
kinni hoidma. Tulemuseks oli aga heas meeskonnas üllatavalt produktiivne 180 minutit. Sai õppida ja 
omalt poolt jagada. 

 Tundus, et teema oli tuttavam kõrg- ja kutsehariduse haridustehnoloogidele ning võrreldes 
üldharidusega esines minu arvates mõningaid sisulisi erinevusi. Ka läks lõpp väga kiireks, ei jõudnud 
täpselt selgusele saada, mis siis täpselt oli loodud miniõpiobjektis head ja mis vajaks parandamist. 

 

Seminari korraldus 
Kas seminari info oli kättesaadav? 

 

variant n % 

täiesti 39 92.9 

enamjaolt 3 7.1 

kokku 42  

 

 

Kas seminari toimumise aeg ja kestvus oli sobiv? 

 

variant n % 

täiesti 36 85.7 
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enamjaolt 5 11.9 

vastamata 1 2.4 

kokku 42  

 

Millised võiksid olla järgmise talve- või suvekooli teemad? 

 Psühholoogia - kuidas ärgitada inimesi uus asju omaks võtma. 

 Mängude töötuba - vahendite õpetus 

 Tahaks midagi ise teha, avastada - see on ikka palju parem, kui ainult loengud. Selle aasta mõlemad 

koolid olid selles mõttes väga head. M-õpe ja õues õpe on põnevad teemad, tagasisidega 

enesekontrollivahendid (testid või interaktiivsed ülesanded, mis on väljaspool õpikeskkonda, mida 

saab veebilehele vistutada ja kus saab kasutada nt graafilisi elemente) - kuna loome palju õpiobjekte 

nt Weebly'ga, kus taolised vahendid puuduvad. 

 Miniprojektide tutvustus, tulemused. Jätkata võiks haridustehnoloogia, IT alaste magistritööde 

kokkuvõtetega.  

 Ei oska veel öelda kuid selline teemade jaotus ja kogu suvekooli ülesehitus on väga mõnus. 

 Kuidas motiveerida õppejõudu õpiobjekte 1) looma2) jagama ka siis, kui selle eest ei ole enam ESF 

fondirahasid. 

 Mõne reaalse vahendi tundmaõppimine - hands on training. Igapäevatöös kipume ju vahendiga 

lähema tutvumise tihti edasi lükkama ja nii jääbki.. 

 Piltide haldus ja valimine 

 Videotöötlus, erinevad õpikeskkonnad- ei ole ju ainult moodle 

 iTec innovaatilised õpistsenaariumid :D 

 Haridustehnoloogide igapäevasest tööst, näiteks keegi või väiksem rühm tutvustab ennast ja oma 

igapäevast tööd vöi parimaid praktikaid. Teeme küll sama tööd aga igal ühel meist on ilmselt midagi 

jagada. Ja samuti midagi õppida teistelt. 

 Eelkõige tahvli ja telefoniga sisu tarbivatele sihtgruppidele materjalide loomine. Hetkel loome PC-ga ja 

vaatame PC-ga. Võiks astuda sammu edasi. 

 Tegelikult ei toimunud omavahelist tutvumist, millest on kahju. See, mis teisel õhtul saunas toimus, ei 

olnud paraku kõigile teada ning kõik sinna ei jõudnud. 

 Videotöötlus on kindlasti miski, mida võiks alati paremini osata ning üldhariduskoolide 

haridustehnoloogidelt on kõlama jäänud, et e-kursuste loomine ja haldamine Moodles ning 

exeLearning. Ise soovin saada Skype klassiruumis kasutamise kogemust - korralduslik ja ettevalmistav 

pool. Videojuhendite (mitte õppevideo) loomise mõne veebipõhise vahendiga sooviks samuti ära 

õppida. Tean, et Ingrid Maadvere on läbi viinud e-kursusi, ent vahetult on alati parem õppida. 

 

Mis Sulle suvekoolis kõige rohkem meeldis? 

 Kõik meeldis (2 korda vastatud) 

 Toredad inimesed. Aitäh korraldajatele! 

 Seltskond (3 korda vastatud) 

 Praktilised kogemused, uued tuttavad, teiste kogemuste kuulamine. 

 Fotoseminari korraldus ja tõhusus. 

 Koostöö erinevates rühmades. 

 Ikka lahedad inimesed, kultuuriprogramm ja nostalgilised koolitoidud 

 Mõnus seltskond, uued tuttavad ja palju uusi teadmisi 

 positiivne ja toetav õhkkond 

 asjalikud töötoad, asukoht 

 Meeldis, et ht-sid oli igast kandist - nii geograafilises kui institutsiooni mõttes. See rikastas. 

 Hiiumaa on võrratu koht suvekooli jaoks, rahulik, vaikne, mõte jookseb. Ilmaga vedas ka muidugi. 
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Meeldis ka see, et saime tuttavaks väga toredate üldhariduskoolide HT-dega, kelle vaatenurgad 
on hoopis erinevad ja silmaringi laiendavad. 

 Seltskond ja meri :) Aga üldhariduse ja teiste vahel oleks võinud olla ka tutvumisring- Vast mitte 
väga ametlik, aga veidi laiem, kui alguses oli. Ehk oleks võinud kohe selliseid gruppe rakendada 
nagu viimases töötoas oli. 

 Lavastatud fotode tegemine. 

 Ikka seltskond, see ühtekuuluvus tunne ja teadmiste jagamine. Suur tänu korraldajatele, koha 
valik oli hea :) 

 Meeldisid kõik pakutud teemad, sest sai kinnistatud ja ka uusi asju juurde õpitud. Samuti uued 
tuttavad, kellega saab koostööd teha. 

 Praktiline päev (fotode tegemine ja pärastine analüüs). 

  Asjakohased, väga hästi ettevalmistatud teema käsitlused ja töötoad grupiülesannetena.  

 Koht ja praktilised ülesanded 

 seltskond ja koht 

 Hästi organiseeritud, kasulikud ja huvitavad teemad, ilus ja põneva ajalooga koht, väga hea 
ilmavalik, lahe seltskond, töö ja vile koos... no mida veel tahta:-) Tänud! 

 fotode tegemine 

 Informatiivsed ja aktiivsed päevad, meeskonnatöö, seltskond ja uute tutvuste loomine, eemale 
pääsemine mandrilt :D 

 Saun :) 

 Rühmadesse pandi ehk ei saanud tekkida nn mugavusrühmad tuttavate põhjal, sai tundma 
õppida erinevaid inimesi. 

 Fotoseeriate pildistamine 

 Suur ports uusi nägusid (kellest suvekooli käigus said kolleegid, tuttavad ja isegi sõbrad). 
Kindlasti ka kvaliteetne kultuuriprogramm. 

 Võimalus kohtuda ja ühiselt koos toimetada teiste haridustehnoloogidega. Tore, et 
töörühmadesse jagamine toimus nt. juuste pikkuse alusel :) 

 Loodus, kohtumine heade tuttavatega, kogemuste jagamine ja saamine. 

 Fotolavastus. 

 Meeldivad kaaslased, huvitav koht. 

 Mõnusalt sõbralik ja toetav seltskond, uued kontaktid, palju uut infot ja parimaid praktikaid + 
sujuv korralduslik pool - kõik toimis. Väga meeldis ka kohaliku elu-oluga tutvumine. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


