
11. september kell 15:00-16:00 toimub veebiseminar 
"Digitaalne arengumapp kui õppija arengut toetav töövahend". 

Veebiseminaril tuleb juttu, mis on digitaalne 
arengumapp, milliseid vahendeid on olemas 

arengumappide koostamiseks, miks on vaja õppijal 
loovtöö koostamisel teha arengumapp ning mida 

digitaalsesse arengumappi lisada, mis näitaks õppija 
arengut loovtöö koostamisel toetab.
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Mis see on?
Milleks on vajalik digitaalne 

arengumapp? 
Kust ma saan selle?

Pildi allikas: http://ows.edb.utexas.edu/site/rosas-site/monitoring-student-progress-and-providing-feedback



Digitaalne arengumapp on mistahes õppija poolt kasutusele võetud 
digitaalne keskkond, mis toetab tema personaalse arenguga seotud 
tegevuste esitlemist ja reflekteerimist digitaalsel kujul.



Mis on personaalne arengumapp?

… autori tööde ja teiste materjalidega kogumik, kus autor pidevalt 
reflekteerib ennast ja annab hinnangu oma arengule. 

… abil on lihtne teatud tööetapist kokkuvõtteid teha, aga ka vahetult 
jälgida inimese kui loomingulise isiksuse professionaalsuse kasvu. 

Allikas: http://koolielu.ee/info/readnews/65897

http://koolielu.ee/info/readnews/65897


Milleks on vajalik digitaalne arengumapp?

• Enda arengu jälgimiseks

• Süstematiseerimiseks

• Kogemuse jagamiseks

• Enese esitlemiseks

• Oma professionaalsuse tõestamiseks

• Õppimiseks ja reflekteerimiseks

• Jne…



Digitaalse arengumapi protsess
ÕPIKOGEMUSE JAGAMINE, ÜKSTEISELT ÕPPIMINE!

•Kogumine

•Selekteerimine

•Reflekteerimine

•Esitlemine

• Jagamine



Kust ma selle saan endale?
Kuidas luua oma digitaalne 

arengumapp?



Viide arengumapi loomise vahenditele ja 
juhenditele:

http://www.tulevikuopetaja.ee/eelmoodul/digitaal
ne-arengumapp/digitaalse-arengumapi-loomise-

vahendid

http://www.tulevikuopetaja.ee/eelmoodul/digitaalne-arengumapp/digitaalse-arengumapi-loomise-vahendid




Küsimused ja vastused?

• Miks mul seda arengumappi vaja, mis eesmärgid ma sellega 
saavutan?

• Kes tahab veel lugeda minu arengumappi ja milleks?

• Milliseid oskuseid saan arengumapi kaudu arendada?

• Kuidas oma arengumappi tutvustada ja esitleda?

• Kuidas arengumappi luua, süstematiseerida, disainida?

• …



Mida arvestada keskkonna valimisel?

• KEERUKUS. See oleneb kasutajast, tema kogemusest erinevate keskkondade 
kasutamisel.

• ÜLESEHITUS. Millisel kujul võiks olla Teie arengumapp? Kas tegemist on 
ajaveebilaadsete postitustega või on ülesehitus vabam.

• AVATUS. Mõnikord ei olegi hea, et arengumapp on avalik.  võib olla ka suletud 
või mõni osa sellest võib olla suletud.

• KOMMENTEERIMISE VÕIMALUS. Hea oleks, kui Teie arengumappi saaks lisada 
ka kommentaare. Siis saab kaasata erinevaid inimesi.

• JAGAMINE. Kui tegemist on kinnise arengumapiga, mida kasutate, siis oleks hea 
kui seda ka koolitajaga jagate. Selline võimalus on pakutavates keskkondades 
olemas.



Digitaalse arengumapi loomise keskkonnad

• Populaarsemad ja 
levinumad ajaveebikeskkonnad on Blogger, WordPress jaKidblog.

http://blogger.com/
http://wordpress.org/
http://kidblog.org/home/


Blogger
• Blogger, mis asub aadressil http://blogger.com on kõige populaarsem ja 

kasutavam ajaveebikeskkond. Keskkond on loogiline ning võimalusi on palju. 
Saab lisada ka lehti ning muuta kujundust. Märksõnade abil on võimalik 
postitusi organiseerida. Võimalik on luua kinnist ja avatud ajaveebi ning lisada 
kommentaare. Ühel ajaveebil võib olla ka mitu autorit.

• Bloggeri kasutusjuhendi leiate aadressilt: http://koolielu.ee/tools/read/1701 .

• Klassi ajaveeb http://e-portfoolio.blogspot.com/

• Kutseõpetaja arengumapp http://kuuraareng.blogspot.com/ (autor E.Kuura)

http://blogger.com/
http://koolielu.ee/tools/read/1701
http://e-portfoolio.blogspot.com/
http://kuuraareng.blogspot.com/


Näide: http://kuuraareng.blogspot.com

http://kuuraareng.blogspot.com/


Digitaalse arengumapi loomise keskkonnad

• Wikid on ühiskirjutusvahendid, kuid neid kasutatakse ka tihti 
arengumappidena ning projektides. Võimalik on jälgida ajalugu ning 
kommenteerida. Samuti saab wikisid jagada. Wikide välimus ei ole 
alati kõige atraktiivsem.

Enamlevinud wiki keskkonnad on PBworks ja Wikispace

http://www.tulevikuopetaja.ee/sonaraamat/wiki/
http://pbworks.com/
http://www.wikispaces.com/


Näide. http://climate-change-project.pbworks.com/w/page/10927306/FrontPage

http://climate-change-project.pbworks.com/w/page/10927306/FrontPage


Digitaalse arengumapi loomise keskkonnad

Kodulehe keskkonnad on väga populaarsed ja neid kasutatakse palju 
oma e-portfooliote ja arengumappide loomiseks. On selliseid, kus on 
valmis kujundusmallid 
(Weebly, GoogleSites, Edicy, Pen.io, Onepagefree, Wix jne), mida on 
kasutajal mugav kasutada ja võimalik ka mõnes serveriruumis endale 
pesa saada, et ise algusest peale oma koduleht luua.

http://weebly.com/
http://sites.google.com/
http://edicy.com/
http://pen.io/
http://www.onepagefree.com/
http://www.wix.com/


Weebly

Weebly http://www.weebly.com on valmis mallidega 

kodulehekeskkond, kuhu on võimalik lisada ka ajaveebilehti, 

mida saab kommenteerida. 

Paraku saab ühel lehel olla ainult üks kasutaja.

Weebly kasutusjuhendi leiate aadressilt

http://koolielu.ee/tools/read/8656 .

Näited
•Haridustehnoloogi e-portfoolio http://maritonisson.weebly.com/

•Koolitusel loodud digitaalne arengumapp Weebly keskkonnas.

Autor: Sirle Budris

http://www.weebly.com/
http://koolielu.ee/tools/read/8656
http://maritonisson.weebly.com/
http://testidekoostamine.weebly.com/index.html




Näide: https://sites.google.com/site/mkurvitsportfoolio

https://sites.google.com/site/mkurvitsportfoolio


• LiveBinders http://www.livebinders.com on spiraalköite vahend 
veebis, millega on väga mugav korraldada oma materjale. 
Vahend sobib mistahes teema digitaalseks arengumapiks. 
Mappidel on olemas erinevad mallid. 

LiveBindersi kasutusjuhendi leiate aadressilt 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp4ytf_qS6g

(juhendi autor: Meeri Sild).

Juhend: http://www.livebinders.com/play/play?id=83665
(inglise keeles)

http://www.livebinders.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Dp4ytf_qS6g
http://www.livebinders.com/play/play?id=83665


Võimaldab:

• Koostööd teha

• Jagada

• Parooliga kaitsta

• Kopeerida

• Pilte, tekste, videoid, esitlusi, faile jne… lisada

• Lõimida teiste veebilehtedega, arengumappidega

• Kommenteerida

• …

























http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=1488074

http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=1488074


Mapi aadress: http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=1489410

http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=1489410


Kui te soovite valmis digitaalse arengumapi malli kasutada 

ja selle peale oma digitaalset arengumappi hakata looma, 

siis tehke ennast Livebindersi kasutajaks (klõpsates “Sign Up” nupul, 

täitke registreerimisvorm). 

Seejärel avage aadress

http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=1488074 (Lahe asi) 

või http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=1489410

(Progetiiger) ja kopeerige see oma konto alla, mida saate täiendama 

ja muutma hakata. 

Selleks klõpsake pluss märgil ja valige “Copy”

liikudes “My Binders” lehele näete kopeeritud kausta, kus saate toimetama 

hakata.

http://livebinders.com/
http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=1488074
http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=1489410
http://www.tulevikuopetaja.ee/wp-content/uploads/copy.jpg
http://www.tulevikuopetaja.ee/wp-content/uploads/copy.jpg
http://www.tulevikuopetaja.ee/wp-content/uploads/copy.jpg


Konkursi „Lahe Asi“ ja „Progetiiger“ mapi 
kopeerimine
• Tee ennast Livebinders kasutajaks http://livebinders.com

• Ava aadress 
http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=1488074 või 
http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=1489410

• Klõpsa lingil „copy“

http://livebinders.com/
http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=1488074
http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=1489410


Õppijate konkursitööde hindamismudel

Viide: 
http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/Konkurss%20La
he%20asi/Hindamismudel_2014.pdf

ProgeTiiger õpilaskonkurss „Tuleviku õpperuum 2050“

http://progetiiger.ee/konkurss

Konkursi Lahe Asi juhend

Viide: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/digiloovtoode-konkursi-
lahe-asi-tingimused

http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/Konkurss Lahe asi/Hindamismudel_2014.pdf
http://progetiiger.ee/konkurss
http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/digiloovtoode-konkursi-lahe-asi-tingimused


Viis olulist hindamiskriteeriumi:

• Koostöö

• Teadmiste kasv ja interdistsiplinaarsus

• Probleemide lahendamine

• IKT vahendite kasutamine

• Visuaalsus ja kvaliteet

Hindamine toimub 5-punktilise hindamisskaala alusel





Esitlus ja järelvaatamine aadressil:
http://www.haridustehnoloogid.ee/veebiseminarid/veebiseminaride-arhiiv

http://www.haridustehnoloogid.ee/veebiseminarid/veebiseminaride-arhiiv


Edu tööde teostamisel!


