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Miks ma seda teen? 

• Saada infot. 

– Mida nad juba teavad? 

– Kas minust saadi aru? 

– …. 

• Panna neid aktiivsemalt õppima. 

• Et säiluks seminarides tehtu ja seda 

saaks kasutada ka puudujad. 



Mis kasu sellest saavad 

õppijad 

• Enesekontroll. 

– Väärarusaamad ei kinnistu. 

– Õppida tagasisidest. 

– Võrrelda end teistega. 

– … 

• Küsida, kui millestki aru ei saa. 

• Vaadata pärast veel üle.  



Täna väike valik vahenditest, 

mida kasutan ja kuidas kasutan 



Padlet.com 

• Veebitahvel. 

• Ei vaja kasutajakontot, kuid hea, kui 

see on olemas. 

• Lõputult kasutusvõimalusi. 



Teema algatuseks 



Seminarides 



Iseseisvad tööd (1) 



Iseseisvad tööd (2) 



Igal kursusel oma tahvel 



Tänane veebitahvel 

• http://padlet.com/piret_luik/koolitus 

 

• Saate esitada küsimusi, mis tekivad 

meie veebiseminari käigus.  

• Panen lingid vahenditest, millest 

räägin. 

• Uurin ka teilt teie mõtteid ja 

kogemusi. 



Tricider.com 

• Hääletusvahend. 

• Ei pea omama kasutajakontot, hea, 

kui on . 

• 3 tegevust: idee, selle analüüs 

(plussid-miinused), parima idee valik. 

• Kasutusviise enam. 

• Puudujad saavad kaasa töötada. 

• Loengu aktiviseerimine. 

• Analüüsioskuse arendamine. 

  



Nende ideed, ideede analüüs (1) 



Nende ideed, ideede analüüs (2) 



Loengus/praktikumis 

tutvustatavate teemade 

analüüsimine 
• Pärast ka 

õppimiseks 

kasutada. 

• Kustutan ära 

valed väited. 



Teiste esitluste/tööde 

analüüs 





Doodle.com 

• Planeerimisvahend (koosolekud jms). 

• Ei pea omama kasutajakontot, hea, 

kui on . 

• Juhendatavatele ajad, 

konsultatsiooniajad jms. 

• Kui on kasutajakonto, ka rühmade 

määramiseks, teemade jagamiseks 

jms. 





Rühmadele teemade 

andmine 





drive.google.com 

• Google kontoga sisselogimine. 

• Seminaride tööd. 

• Näen oma arvutist, mis rühm vajab 

abi, kes pole ülesandest aru saanud. 

• Pärast panen tulemi välja. 



Esitlused 



Tekstiredaktor 



Answergarden.ch 

• Ühiselt loodav sõnapilv 

• Ei vaja kontot.  







Eelteadmised 



Tunnis kaasamõtlemine 



Mida korjatakse üles 



• Aga see pole sugugi kõik. 

• Kasutan veel mitmeid vahendeid, 

näiteks ka Kahoot, Kubbu, 

GoSoapBox jne jne.  



Head katsetamist teile! 

Võidavad kõik! 


