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Haridustehnoloogide talvekool 2015:  

Kas stsenaariumist sünnib lugu 

15.-17.jaanuar 2015, Taagepera Loss 

Tagasiside kokkuvõte 

 

Talvekoolile tagasiside saamiseks palusime hinnanguid ja kommentaare seminari üldisele 

korraldusele ning kahe päeva jooksul toimunud erinevatele sessioonidele. Tagasiside andmises 

osales 79 protsenti talvekoolis osalenud haridustehnoloogidest ja ainemoderaatoritest (50 vastust). 

Hinnangud anti punktiskaalal 1 – 6, kus   

1 – väga halb, 2 – halb, 3 – rahuldav, 4 – hea, 5 – väga hea ja 6 – suurepärane. 

Tagasiside andnud osalejad jagunesid haridustasemeti alljärgnevalt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinnangud talvekooli üldisele korraldusele 
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Pigem mitte 
2% 

Enamjaolt 
46% 

Täiesti 
52% 

Kas talvekooli teemade valik oli asjakohane ja aktuaalne? 

 

 

 

 

 

 

 

Millised võiksid olla järgmised talve- või suvekooli teemad? 
 

 Kuidas muuta uute töövahendite otsimist vähem ajamahukaks/optimaalsemaks? 

 Uued vahendid ja ise võimalikult palju katsetada. 

 Mitmekesisemad töörühmad rohkemate inimestega. Õpistsenaariumid, 3D printer ja pliiats 

 Võiks olla jälle mõni uus vidin (nt nagu need prillid) 

 Uued leiud 

 Talvekooli koht, teemad, esinejad ja korraldus oli SUUREPÄRANE! Aitäh! 

 Täna ei oska öelda, sest digiajastu liigub komeedi kiirusel. 

 Vahendite tutvustused võiks olla esimesel päeval, siis saaks veel küsida, koolituspäevade 

jooksul kui midagi jäi arusaamatuks. 

 Päeva jooksul rohkem liikumist ehk õuesõpet 

 Õpe virtuaalreaalsuse abil 

 Tarkvara ja rakenduste kirjeldamise skeemi väljaarendamine. Võiks jätkata ja ajakohastada 

varem haridustehnoloogide poolt juba loodud süsteemi: http://wiki.e-

uni.ee/htkasiraamat/index.php?n=Tehnoloogia.TarkvaraKirjeldamine  

 Aktuaalsed teemad, praktilised 

 Digitaalsete õppematerjalide jagamine, vahendamine – kvaliteet, nõudmised, litsentsid ja 

taaskasutamine, repositooriumid jms. 

 Õppimise isikupärasemaks muutmine IKT vahendite abil.  

 Õpetamise psühholoogia ja tehnilise maailma seosed 

 Äppide loomisele peaks rohkem tähelepanu pöörama, üldse õppematerjalide loomisele. 

 Erinevate haridustasemete haridustehnoloogid vahest võiksid rääkida oma edulugudest tööl. 

 

 

http://wiki.e-uni.ee/htkasiraamat/index.php?n=Tehnoloogia.TarkvaraKirjeldamine
http://wiki.e-uni.ee/htkasiraamat/index.php?n=Tehnoloogia.TarkvaraKirjeldamine
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Enamjaolt 
18% 

Täiesti 
82% 

Hea 
6% 

 Väga hea 
24% 

Suurepärane 
70% 

Kas talvekooli toimumise teavitusinfo oli kättesaadav? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinu hinnang talvekooli toimumiskohale (Taagepera Loss)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soovi korral palun täienda või täpsusta toimumiskoha plusse ja miinuseid 

 Veidi jahe algul, aga ei olnud viga 

 Duširuumis ei olnud kuuma  vett. 

 Toas oli kopituse-hallituse lõhn, mis polnud meeldiv. 

 Söögid väga super 

 Liiga Eestimaa nurgas 

 Suurepärane WiFi! 

 WiFi pidas, söök oli suurepärane. 

 Väga ilus, mugav, väga head toidud, superlux! 

 Väga hea ""köök" ja lahke pererahvas 
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Rahuldav 
4% 

Hea 
10% 

Väga hea 
22% 

Suurepärane 
64% 

 Ujula võinuks olla :) 

 Toit ja interjöör suurepärane, internetiga oli probleeme ja magamise ruum oli natuke liiga jahe 

 Suurepärased, väga maitsvad toidud. Mõnusad ruumid, aga pisut külmad esimesel päeval 

 Kõik oli suurepärane! 

 Internet oleks võinud pisut parem olla, aga polnud hullu, sai hakkama. 

 Mõnusa hõnguga. Hea teenindus, toitlustus. 

 Suurepärane teenindus ja eriline kiitus kokale! 

 Uskumatult suurepärane keskkond 

 Väga head toidud 

 Kõik oli suurepärane, eriti toit. Koolitusruum oli veidi jahe, aga see mulle pigem meeldib. 

 Väga suursugune koht, super toitlustamine, pluss veel ka ekskursioon lossis ja torni lubamine 

 + väga hea toitlustus; 

+ mõnus jahisaal ja koosviibimise paigad maja erinevates nurkades; 

- puudulik ventilatsioon Hugo's ja jahedavõitu toatemperatuur; 

- väike saunaeesruum :) Oleks tarvis rohkem ruumi saunajärgseks sotsialiseerimiseks;  

- netiühenduse ressurss on nõrk meie ülitehnoloogilise seltskonna kohta :) 

 Suurepärane vastuvõtt, söögid, ööbimine. Suvel kindlasti kaunis loodus. 

 Tuba oli jahe ja lisatekke polnud. 

 Suurepärased toidud! 

 Veidi jahe oli, aga eks see pidigi hinna sees olema 

 

Sinu hinnang "Oculus Rift" meelelahutuslikule töötoale 
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Kommentaar „Oculus Rift“ meelelahutusliku töötoale 

 Olin juba tuttav. 

 Ei tutvustanud väga põhjalikult, mida nad koolis teeksid, mis see tund endast kujutaks 

 Väga tore oli proovida 

 Ei jaksanud oma korda ära oodata 

 Lahe elamus, mis näitas 3D ja virtuaalreaalsuses teist külge 

 Väga hea, et sai läbi katsetada ja tunnetada kuidas see endale mõjub ja kas mõnel moel seda 

õppetöös rakendada, IT õppes. 

 Sain ära proovitud, väga reaalne. 

 Põnev elamus 

 Uus ja huvitav kogemus. 

 Uus ja huvitav, väga meeldis. 

 Sai lõpuks ise proovida :), kuigi sellise seadme haridusalane kasutus on hetkel veel hägune, 

pigem olime nendele vahvatele tudengitele laborirottideks, aga väga tore kogemus siiski. 

 Väga huvitav 

 Rohkem näiteid kasutusvaldkonnast oleks võinud olla 

 

Hinnangud sessioonidele ja töötubadele 

 
Sinu hinnang Ingrid Maadvere poolt juhitud sessioonile "Haridustehnoloogide 

võrgustiku tegemised" 

 

Kommentaar sessioonile "Haridustehnoloogide võrgustiku tegemised" 
 

 Vajalik 

 Interaktiivne ja kaasav 

 Haarav 

 Kõik oli kena 

Hea 
4% 

Väga hea 
36% 

Suurepärane 
60% 
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Halb 
4% 

Rahuldav 
2% 

Hea 
28% 

Väga hea 
46% 

Suurepärane 
20% 

 Oleks võinud jätkata sealt, mis eelmine kord (suvekoolis) sai kirja pandud. Osad head mõtted 

ja ideed, mis olid kirja pandud on realiseerumata, sealt oleks võinud jätkata. Ja teinekord 

võikski mõne toreda idee kohe talve või suvekoolis realiseerida. Näiteks äppide 

süstematiseerimine sihtrühmade järgi. Sel korral oleks võinud toredat algatust jätkata. 

Vaadata üle tegevuskava, mis suvel sai kirja pandud, arutada, miks osad tegevused ei 

realiseerunud ja lisada uusi tegevusi koos vastutajatega juurde, siis tekiks mingi järjepidevus 

ja süsteem. 

 Konkreetne ja kaasav 

 Päris palju sai tehtud 

 Hea kui keegi teeb plaane ja kokkuvõtteid 

 Sai kõik olulise teada. 

 Vajalik ja südamele koputav. Olin lubadusi andnud, aga täitmata jätnud. 

 Sellest tuleb ikka rääkida - koostöö viib meid kõiki edasi. 

 

 

Sinu hinnang Marina ja Jüri Kurvitsa poolt juhitud sessioonile 

"Õpistsenaariumite kasutamine õppetöös " 

 

Kommentaar sessioonile "Õpistsenaariumite kasutamine õppetöös" 

 

 Liiga intensiivne 

 Jube väsitav ja kohati segased juhendid. 

 Liiga mahukas 

 Vahepeal väsis ara, sest pidi kordama sama asja ja sama metoodika kogu aeg 

 Hästi juhitud, kuid teema osalt tuttav ja pedagoogiliselt mitte eriti uudne 

 Asja mõte ja tulem jäi natuke segaseks 

 Üsna väsitav. Mulle tundus, et meie töötasime pigem nende heaks. Ei saanud ikka päris hästi 

aru, mis kasu meil sellest oli. 
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Halb 
2% 

Rahuldav 
4% 

Hea 
8% 

Väga hea 
44% 

Suurepärane 
42% 

 Koolitajad väga head, aga liiga palju ja pikalt oli seda teemat. Oleks saanud lühemalt ja 

kontsentreeritumalt, oleks jäänud aega veel teistele teemadele. 

 Lõbus ja kaasa mõtlema panev 

 Huvitav, intensiivne 

 Liiga pikale venis, pidevalt pidid osalejad aktiivselt töötama, väga väsitav. 

 Materjalid jätsid kohati soovida. 

 Lektorite hea koostöö 

 Liiga pikaks venis 

 Oli huvitav, sai palju teha meeskonnatööd, aga tekib küsimus, palju seda edaspidi vaja läheb. 

 Venis liiga pikaks. Kolmas osa oli asjalik 

 Väga aktuaalne ja vajalik teema, sain palju ideid õppetöö korraldamiseks. 

 Liiga palju rühmatöid. 

 Liiga palju rühmatööd, väsitas ära. Algus oli hea 

 

Sinu hinnang õhtusele LOQUIZ orienteerumismängule 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentaar õhtusele LOQUIZ orienteerumismängule 
 

 Jube kiiresti sai läbi 

 Juhised polnud selged 

 Idee tundus huvitav, aga meil ei töötanud. 

 Võiks pikem olla või mitu eri mängu teemadel kuskohast mööda sõidame 

 Tänu vaevanägijatele 

 Hea meelelahutus, reeglid veidi rohkem läbi oleks võinud mõtelda (valedest vastustest ei 

sõltunud lõputulemus - oleks võinud ühe minutiga kõik kiiresti ja valesti ära vastata 
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Hea 
8% 

Väga hea 
40% 

Suurepärane 
52% 

 Huvitav, põnev, oleks võinud pikem olla 

 Arenemisjärgus keskkond veel. Näitas hästi, et ettevalmistusele kulub 10 korda rohkem aega 

kui tegevusele 

 Väga vahva mäng 

 Ei osalenud, ei tea 

 Uhke 

 Sportlasena meeldib mulle ikka võistelda. Meil kõige paremini ei läinud, aga tegime huvitava 

pildi. LOQUIZ ise tundub veel toores olevat. 

 Super! Suvekoolil oleks kindlasti vaja korrata. :) 

 Tehnilised apsakad ja mõned segadused küsimustega, aga eks eesmärk oligi keskkonna 

testimine - ses mõttes kõik hästi :) 

 

Sinu hinnang Kristi Semidor poolt juhitud sessioonile "Uued leiud " 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kommentaar sessioonile "Uued leiud" 

 Järgmine kord väiksemad grupid, et loodreid ei jääks. Ja kohe koos juhendiga 

 See on vajalik, kuigi kõik rühmast ei tee alati tööd. 

 Sellega tuleb jätkata 

 Natuke oli sahmimist ja segadust. Suvekoolis oli veidi parem see osa. Äkki teha selline asi 

kohe, siis saab inimesi enam tundma. Kui on lõpus siis on juba liiga hilja. 

 Sain suurepäraseid noppeid edasiseks tööks 

 Paar uut asja, mida kindlasti kasutada tahaks edaspidi 

 Mõned leiud olid natuke passiivsed. Aga mitmed huvitavad leiud 

 See võiks olla esimesel päeval. 

 Tempokas, mitu huvitavat rakendust jäi silma, mida edasi uurida 

 Jälle leidsin äppe, mida kasutama hakata 

 Kõvemat häält oleks oodanud 

 Palju uut ja vajalikku 
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 Vähe aega oli süveneda, see töötuba võiks olla esimesel päeval. 

 Sai teada uusi vahendeid. Mõned jäid selle lühikese tutvustuse tõttu siiski segaseks. 

 Jällegi palju uusi ja toredaid tehnilisi vahendeid, mida oma töös kasutada. 

 Ette nähtud viis min esitlemise ajast oleks võinud rangemalt kinni pidada. 

 
 

Sinu hinnang Maris Maripu ja Marika Anissimovi poolt juhitud töötoale „Äpi 
loomine töövahendiga „MIT App Inventor 2“ 
 
26 vastust 

 

 
 
Kommentaar töötoale 
 

 Väga hea praktiline töötuba! Huvitav oli ja kasulik! 

 Huvitav, kasulik, tempokas, aitäh läbiviijatele 

 Väga hästi viisid Maris ja Marika töötuba läbi! Rohkem ootaks koolitusi haridustehnoloogilt-

haridustehnoloogile! 

 Ettevalmistatud ja hoogne 

 Sain 2 erineva äpiga hakkama, nüüd saan neid edasi arendama hakata. 

 Asjalikud koolitajad 

 Kasulik, aga aega jäi vähe, et äppide tegemisega lähemalt tutvuda. Teine tehtud töö ei 

tahtnud hästi töötada, kuigi kõik tundus õige olevat. Kavatsen selle asjaga iseseisvalt edasi 

tegeleda. Halb oli see, et tuli valida üks kahest huvitavast töötoast. Oleks tahtnud ka 

animatsioone teha. 

 Huvitav ja põnev. Taas sai midagi väga uut proovida ja oma võimeid katsetada. Juhendajad 

Marika ja Maris seletasid väga rahulikult ja samm-sammult 

 
 
 

Hea 
8% 

Väga hea 
38% 

Suurepärane 
54% 
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Halb 
2% Rahuldav 

4% 

Hea 
26% 

Väga hea 
44% 

Suurepärane 
24% 

Sinu hinnang Ingrid Maadvere poolt juhitud töötoale „Animatsiooni loomine 
nutiseadmega“  
 
24 vastust 

 
 

 
Kommentaar töötoale 
 

 Lahe 

 Mõnus vaheldus 

 Läheb kasutusse 

 Väga loominguline, mulle ka uudne 

 Proovimine 

 

Sinu hinnang Meeri Silla poolt juhitud sessioonile "Innovatsiooniküpsuse 
mudeli tutvustus " 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentaar sessioonile "Innovatsiooniküpsuse mudeli tutvustus" 
 

 Vajalik 

 Teema on tiba raske ja aeg oli hiline. 

 See teema ei huvita mind üldse 

Väga hea 
33% 

Suurepärane 
67% 
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 Hästi juhitud ja selgitatud, ent teema vajalikkus natuke segadusttekitav 

 Neutraalne 

 Sellest võiks tulevikus kasu olla, kui seda on veel täiustatud ja näiteid rohkem 

 Juba kuuldud teema. 

 Oli juba tuttav 

 Väsitav oli, Meeril oli viimane tegevus, see ei oleks tohtinud viimaseks jätta, nt töötoad oleks 

võinud viimased olla. Kaasa mõtlemine tekitas raskusi. 

 Olen sellega kursis 

 Väsimus andis tunda. 

 Mulle need mudelite värgid eriti ei istu. 

 Mõtlemapanev ja tekitas ka elevat diskussiooni meie laudkonnas 

 

Sinupoolne kokkuvõte talvekoolile 
 

 Aitäh, korraldajatele! 

 Suurepärane talvekool. Tänud korraldamast! 

 Oli mõnus, hea seltskond, palju uusi teadmisi :) Tänan! 

 Oli tore jälle asjalike inimestega kohtuda. 

 Täitsa norm 

 Algharidus ja põhiharidus võiks omaette talve-ja suvekoole teha. Kõrgharidus eraldi. 

 See laupäevane päev väga ei meeldinud. 

 Ei olnud aega vabas vormis suhtluseks ja tutvumiseks, üsna uue tulijana oli sellest kahju. 

 Super lahe oli 

 Kindlasti materjale jagada 

 Väga hea köök oli. 

 Tänan HITSAt! 

 Väga tore oli. Suured tänud korraldajatele. 

 Super! 

 Kohtumiseni! 

 Palju tänu ja jõudu korraldajatele! 

 Võrgustiku kooshoidmiseks ja isiklikuks arenguks väga vajalik 

 Uusi tuttavaid, uusi teadmisi, uusi mõtteid:) 

 Kõik oli SUPER! 

 Tänud korraldajatele! 

 Alati hea, võimalus infot vahetada, üksteiselt õppida, lihtsalt aega veeta 

 Sain palju kasulikku, uued leiud näiteks, äppide loomine. Põnevad olid ka mängud, milles 

kasutati nutitelefoni rakendusi. 

 Suur tänu korraldajatele, oli väga sisukas-meeldiv nädalalõpp 

 Suurepärane toimumiskoha-leid. Mõned toredad uued vahendid ja muidugi suurepärane 

seltskond. Aitäh! 
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 Tore oli jälle kokku saada ning õppida tundma üldhariduskoolide haridustehnolooge.  

 Tore oli töötada ühiselt ja üheaegselt Google dokumentidega ning õppida kasutama 

nutiseadmeid. 

 Kiitus Argole, kes suutis tagada kvaliteetse internetiühenduse! 

 Väga tore, kindlasti jätkata! 

 Tänan hea korralduse eest. Ootan järgmist suvekooli. 

 Olen käinud seni ligi 15 aastat koolitajate kokkusaamistel, haridustehnoloogide koolis olin 

esmakordselt. Palju oli vanu tuttavaid, aga sai palju ka uusi tuttavaid. Sain teada palju uut ja 

huvitavat, mida endal poleks aega otsida ja katsetada.  

 Suured tänud korraldajatele! Loodetavasti saan seekord tulla ka suvekooli. Mullu jäin 

registreerimisega hiljaks. 

 Tänud hästi organiseeritud talvekooli eest esimestest minutitest kuni lõpuminutiteni välja. Oli 

mugav buss, mis kohale toimetas ja rahva tagasi sõidutas, sellest paremat soovida pole 

võimalik. Olid huvitavad sessioonid ja töötoad (milles oleks tahtnud mõlemas korraga olla), 

parajat pinget täis tööpäevad ja hea, sõbralik seltskond.  

 Jätkake samamoodi. Kõigi talve- ja suvekoolide väljamõtlemine pole lihtne, olete aina parimat 

pakkunud.  

 Väga huvitav ja toimiv. Jään ootama suvekooli :) 

 Õpistsenaariumid oli nagu rusikas silmaauku. Toredad inimesed ja mõttevahetused. 

 Sauna puhul võiks otsida sellist varianti, kuhu mahuks rohkem inimesi, see oli ainuke kitsas 

koht (otseses mõttes) :) 

 Seekord oli ilm kole ja välja ei kippunud, kuid suvekoolis kindlasti peaks õue ka palju tegevusi 

planeerima - pikk istumine on väga väsitav. Ideid juba tuli: laskmine, GPS-peitus (Loquiz vm 

rakendus), orienteerumine jms. 

 Suured tänud korraldajatele! 

 Talvekool andis palju kasulikke nippe ja vahendeid, mida kolleegidele edasi vahendada. 

 Edaspidi võiks talvekooli graafikusse planeerida ka mõne õue-tegevuse. 

 Õhtune sõit ja algus oli väsitav. Eriti kui kogu lugu kestis laupäeval viieni. 

 Väga tore ja hariv oli. 

 Kõik oli tore ja vajalik, kuid aeg oli veidi liiga üleplaneeritud. Kokkuvõttes väga väsitav. Aega 

omavaheliseks suhtlemiseks jäi väheks. 

 Teisel päeval pärast lõunasööki oleks võinud olla mõni lõõgastav tegevus, näiteks 

naeruteraapia koolitus vms. 

 Erinevate õpistsenaariumite kasutamine õppetöös tekitas uusi mõtteid, muidugi ka uued leiud. 

 Päevakavas võiks olla ikka tunnike planeeritud ka ümbruskonnaga tutvumiseks vm (muidugi 

seekordne ilm seda väga poleks soosinud). 

 Ei meeldinud ka ühe puhkepäeva (laupäeva) n.ö "kaotus" 


