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Haridustehnoloogide suvekool 2014:  
Loovus ja tehnoloogia 

13.-15. August 2014, Viinistu Kultuuri- ja Konverentsikeskus 

Tagasiside kokkuvõte 

Suvekoolile tagasiside saamiseks palusime hinnanguid ja kommentaare seminari üldisele 
korraldusele ning kolme päeva jooksul toimunud erinevatele sessioonidele. Tagasiside 
andmises osales 94 protsenti talvekoolis osalenud haridustehnoloogidest ja 
ainemoderaatoritest. Hinnangud anti punktis skaalal 1 – 6, kus  
1 – väga halb, 2 – halb, 3 – rahuldav, 4 – hea, 5 – väga hea ja 6 – suurepärane. 

Tagasiside andnud osalejad jagunesid haridustasemeti alljärgnevalt: 

 

 

Alusharidus 2 3% 

Üldharidus 35 57% 

Kutseharidus 9 15% 

Kõrgharidus 15 25% 

 

 

 

Hinnangud suvekooli üldisele korraldusele 
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Kas suvekooli teemade valik oli asjakohane ja aktuaalne? 

 

 

Täiesti 28 46% 

Enamjaolt 33 54% 

Pigem mitte 0 0% 

Üldse mitte 0 0% 

 

Millised võiksid olla järgmised talve- või suvekooli teemad? 

 Video kasutamine õpetamisel. 

 Tundub, et äppidega seonduv läheks ikka ja jälle hästi peale 

 Erinevad metoodikad, täiskasvanute (õpetajate) õpetamine, blogid ja nende kasutamine õppetöös. 

Ootan rohkem praktilisi tegevusi, töötubasid. 

 Robootika (seekord reaalselt töötoa vormis, saab ise katsetada) 

 Infogrammid, Ossinovski esinemine. 

 Äkki mõni kord hoopis tutvustada seda, mida keegi mõne toreda vahendiga oma koolis tegi? 

 Mingi suhtlemise või psühholoogia värk, kehakeelest vms. 

 HT standardid, Moodle parendused, liitreaalsus veelgi. 

 Tahvlite ja mobiiltelefonide kasutamisest koolides. 

 3D objektide loomine midagi ettevõtlikkusega seotut, miks mitte simuleeritud haridustehnoloogide 

ettevõte, teenused, strateegia turunduseks jne õpistsenaariumid. 

 Häälekoolitus, enesekehtestamine. 

 Äppide loomine, HT kutsestandardid, töörühmade tegevuste tutvustused, liitreaalsus. 

 M-tehnoloogia praktiline pool, mitte loengud. 

 Veelkord äpid 

 Uued vahendid. 

 Põnevad õpistsenaariumid nutivahendeid kaasates - kohapeal töörühmades võiks luua! 

 Tehnoloogiaklassiruumi kasutusvõimalused. Ainetealane spetsiifika ja samas haridustasemete 

integratsioon ja koostöövõimaluste loomine. 

 Animatsioonide tegemine, robotite tegemine ja programmeerimine. 

 Mobiiliäppide loomine reaalselt. 

 Äppide loomine ehk siis ise tegemine. 

 Sooviks väga kuulda kogenud haridustehnoloogide reaalseid kogemusi oma tööpäevast :) 

 Natuke konkreetsem ja veel praktilisem. 

 Liitreaalsus koolis. Haridustehnoloogide kutsestandard. 

 Jätkata uute leidudega. Võiks kutsuda haridusministri. 

 Veebiseminaride tegemise praktiline töötuba. 

 Midagi praktilist, mille tulemusel valmib mõni õpistsenaarium. 
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 HT kutsestandard 

 Tahaks midagi praktilist läbi teha algusest lõpuni. Nt liitreaalsus. 

 Fotograafia. 

 Liitreaalsuse jätk. 

Kas suvekooli toimumise teavitusinfo oli kättesaadav? 

 

Täiesti 47 77% 

Enamjaolt 14 23% 

Pigem mitte 0 0% 

Üldse mitte 0 0% 

 

Hinnang suvekooli toimumiskohale (Viinistu Kultuuri- ja konverentsikeskus) 

 

Kommentaarid toimumiskohale 

 Ida-virumaalt ühistranspordiga ei ole võimalik siia jõuda. 

 Väga super toad, suur seminariruum ja siin ka palju õhku, saun, söök jne. 

 Meri, toit, asukoht - SUPER 

 Palju ruumi, eri nurgad. Toad kostsid läbi, jama 

 Imeline söök 
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 Korraldajatele pole midagi ette heita. Pean oluliseks ühist suhtlemist sh suurüritust. Võiks olla ikkagi 

ühiselamu, nii toredam ja saab rohkem suhelda. Uurimistööde katteks :) Viinistu toad olid kehvalt 

ettevalmistatud, puudus wc paber, mitmed asjad olid ligadi-logadi. Korraldajad siiski 5+ 

 Toit sai kohati otsa (laudu ei koristatud), võitlemine herilastega. 

 + söögiajad ja valik oli hea + hea valge konverentsiruum + palju pikendusjuhtmeid  

 - koosolemiseks oli piiratud ruum (saunaesine) - tubades oli kolm inimest ja põhimõtteliselt kaks 

voodit (tekib ebamugavus, kui võõraga voodit peab jagama - meil lahenes kenasti, aga teistel 

kuuldavasti mitte. 

 Meri, päike, saun olemas = suurepärane keskkond. Esimesel päeval oli toit kohati kummaline, kuid 

üldhinnang on siiski väga hea. 

 Söögiga oli alguses jama, et ei toodud piisavalt kiiresti juurde, aga teise päeva teisest poolest läks 

seegi korda. 

 Aitäh nii ilusa koha eest! 

 See et nett tõrkus on force majore 

 + Suurepärane vaade, mereõhk. 

 Merre minek oli väga kivine. Toitlustajad ei olnud oma ülesannete kõrgusel. 

 Rohkem oleks tahtnud ümbrust tundma õppida. 

 Nii ilus:-) 

 Super koht! 

 + kaunis + muuseum, - kaugel 

 Toit on imelik. 

 Suurepärane valik - jagus ruumi ja õhku! 

 Asukoht muuseumi ja sealse ekskursiooni mõttes oli super. Asukohana ise ka. onverentsiruumina ei 

olnud väga hea. 

 Miljoni dollari vaade (suur pluss). Miinus - ikka see wifi. 

 Probleemid WiFi-ga 

 Osade majutus - kahekesi voodi - pole väga hea. 

 Kohal oli hea aura. Tundsin ennast siin mõnusalt. Wifi katkendlikkus v.a. 

 Võimalusel eelistaksin edaspidi omaette magamisaset. 

 Rand võiks olla kivideta :) Toitlustus oli viivitustega ja üks suur õhtuse olemise mõnus ruum oleks 

ära kulunud. Kunstimuuseum läheduses ja soe meri olid plussid! 

 Võrratu kunstimuuseum! Ja muidugi meri. 

 Söök ei olnud kõige parem. 

 Väga hea koht aga toitlustamisega probleemid 

 Koht oli VÄGA HEA, kuid sabad olid liiga pikad. 

 Hea mereäärne koht. 

 Wifi võiks parem olla. Toitlustus väga hea. Asukoht väga hea. Teenindus väga sõbralik 

 Ilus tellitud ILM. 
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Hinnangud sessioonidele ja töötubadele 

Hinnang Inga Kõue poolt juhitud sessioonile "Maailmakohvik " 

 

 

Kommentaarid sessioonile "Maailmakohvik" 

 Mõned esinejad olid vaikse häälega, aga teemad huvitavad ja arutleda on alati tore. 

 Sai arutletud paljud teemasid, kuulsin teiste arvamust ka 

 Head teemad. 

 Huvitav. 

 Jõudis ainult arutleda kahel teemal, meetodina hea. 

 Suurepärane sissejuhatus teemasse 

 Pisut enam aega aruteluks, läks kohati rabistamiseks 

 Seda oleks võinud olla pikemalt, et rohkem laudkondi oleks saanud oma arvamust avaldada (olla 

kaasatud) 

 Sellele kui avaüritusele oleks võinud eelneda väike tutvustusring, mis oleks meeleolu veelgi 

lahedamaks löönud. 

 Väga meeldiv. 

 Liiga pealiskaudne on 3 min ülevaade. 

 Pani kaasvõitleja mõtlema, meeskonna töö oli hea 

 Tekkisid head ideed ja mõnus arutelusumin. 

 Laudkonna nö liidrid olid head ja oskasid arutelu juhtida. 

 Meeldis loominguline koostöö töörühmas. 

 Toimis igati. 

 Taas sai toimuma ideederohke laudkonnaarutelu, oli hea oma arvamusi välja öelda. 
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 Oleks tahtnud kõigil teemadel kaasa rääkida. 

 Hea meetod. 

 Aitas hästi teemasse sisse elada. Ja saada tuttavaks oma lauakaalastega. 

 Enam viimasel päeval ei meenu, mis toimus. 

 Oli inspireeriv. 

Hinnang sessioonile "Ekskursioon kunstimuuseumis ja lühilugude loomine" 

 

Kommentaarid sessioonile "Ekskursioon kunstimuuseumis ja lühilugude 
loomine" 

 Väga lahe, et saab asjad ise läbi teha, mida võiks õpilastega proovida. Saab aru palju ajaliselt läheb 

ja millised mured ja rõõmu tekivad. 

 Meeleolukas vahepala, mis sundis mõtlema natuke kastist välja. Võimalus tutvuda eesti imekaunite 

maalidega. 

 Oli huvitav. 

 Mitmekülgne. Tekkis ülevaade, kui mahukas on tegelikult aktiivõpe 

 Esimene kogemus niikaua kunstinäitust vaatamas :) tore ja huvitav 

 Väga lahe! 

 Silmaringi laiendav. 

 Head ideed. 

 Väga kaasahaarav. 

 Huvitav ülesanne. 

 Midagi ka hingele :) Veidi kiirustatud galeriikülastus oli, aga mäng see-eest super! 

 Põnev ja kaasahaarav! 

 SUPER! 
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 Absoluutselt super! 

 Super! 

 Super. 

 Mõnusalt ergutav ja samas hariv. 

 Huvitav, kuid venis liiga pikaks. Väsiti ära. 

 Lühilugude loomine oli väga huvitav 

 Väga meeldis, et Jaan Manitski isiklikult oli meile giidiks. 

 Suurepärane. 

 Väga huvitav. 

 Väga põnev, hariv, kogesin uute grupikaaslaste head koostöösoovi, teotahet, üksteise toetamist. 

 Super lahe. 

 Ülesanne suunas leidma piltide hulgas seoseid ja sellega süvendas ka teoseid põhjalikumalt 

vaatama ja meelde jätma. Muuseum oli suurepärane paik ülesande lahendamiseks. 

 Väga tore ekskursioon ja lugude loomine oli ka väga hea idee. 

 Sai loominguga tegeleda, superluks. 

 Super võimalus ekskursiooni saada ja mäng taustal oli ka kihvt. 

 Huvitav, paindlik, kes tähtis seejuures, liikus iseseisvalt 

 Super-puper! 

 Väga lahe!!!! 

 Väga lahe idee. 

 Super kogemus, selliseid asju võiks rohkem teha. 

 Väga põnev 

 Jaan oli super! Muuseum meeldis väga! Seal oleks võinud isegi rohkem viibida ja neid ruume veelgi 

otstarbekamalt ära kasutada (nt kasvõi sisehoovi) 

 Oli huvitav. 

 Väga äge. 

 SUPER!!! 

 Alguses oli ülesanne segadusse ajav :D Pildi kirjeldamisel tegime ka ühe vea :D 
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Hinnang Loovuskohvik OÜ sessioonile "Loovuse arendamise töötuba" 

 

Kommentaarid sessioonile "Loovuse arendamise töötuba" 

 Võiks olla loovam. 

 Ei meeldinud eriti koolitaja poolt teoreetilise materjali paberilt esitus. 

 Tore sissejuhatus mäng oli ja ka mõtlema, ennast analüüsima pani. 

 Meelelahutuslik. 

 Loeng! 

 Ilmselt olen ma sarnaseid ülesandeid juba nii palju lahendanud, et see ei tekitanud enam eriti 

elevust ja motivatsiooni. 

 Ei leidnud ettekandes uut informatsiooni. 

 Polnud inspireeriv. 

 Sessioon kohe pärast lõunat -- riskantne :) Paistis, et lektor ei saanud oma lainesagedust meie 

omaga samaks. Või siis vastupidi. Lõpp ehk praktiline pool laabus juba paremini, kuna saime olla 

loovad vaatamata teooria teatavale klišeelikkusele. 

 Peale 10 h ülevalolekut ei ole loovust enam. Ka koolitaja ei vastanud ootustele. Muidugi tal oli raske 

väsinud kambaga, aga ikkagi oli pettumus. 

 Meeldis. 

 Esimese osa lõpus tundsin, kuidas see vähenegi loovus mis minus on, oli täiesti kadunud. Grupitöö 

turgutas üles. 

 Esineja paberist maha lugemine ajas une peale. 

 Paberilt maha lugemine ei innusta. 

 Suhteliselt igav. 

 Ettekandja justkui kahtles räägitavas. Luges maha liialt. 

 Omamoodi meeldiv kiiks. 
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 Vahepeal luges raamatust maha? See oli kummaline. Aga väga meeldiv inimene ja algus ning lõpp 

olid toredad. 

 Ootamatu ja tempot allaviiv tsitaatide lugemine, kogu mõte jäi arusaamatuks. Loovus on ju nii põnev 

teema, et seda saaks kindlasti loovalt ka lahendada. Posteri tegemine oli huvitavam kuid 

eesmärgipäratu. 

 Ei olnud väga sensatsiooniline. Liiga loengu stiilis. 

 Igav, kuid seda ilmselt sellel põhjusel, et olen hiljuti ühe õppeaine raames loovust käsitlenud. 

Esineja karakter ei toonud särtsu. 

 Ootused olid teised, sest oleks tahtnud loengumeetodist ikka midagi hoopis teistsugust. Lisaks oli 

teooriaosa liiga pikk ja kuna teema on meile väga tuttav, siis ei pakkunud väga pinget. Töötoa 

grupitöö (kollaaž) oli väga keerulise ülesehitusega ning seetõttu kadus õhin. 

 Paraku ei midagi uut:-) 

 Minule ei andnud see midagi - oli mõttetu ja igav. 

 Käeline tegevus oli mõnus. 

 Igav oli, eriti loeng teooriast. Ülesanne polnud inspireeriv. 

 Loeng loetakse maha - noo ma võin ju kodus ise ka seda lugeda :) 

 Ülesande püstitus jäi esmalt segaseks. Ettekanne oli pisut igav. 

 Vabandust, oli igav kuulata, kui loovuse lektor loeb paberi pealt maha :( 

 Kurb ;( 

 Plakati tegemine oli väga põnev väljakutse Teoreetilise osa mõte läks hajuma. 

 Meeldis alguseosa vestlusring ja see, et vahelduseks oli tegevus arvutivaba. 

 Ei pakkunud suurt midagi. Ei innustanud, ei inspireerinud. Olen osalenud varem ka 

loovuskohvikutes ja on olnud parem. 

 Endal oli loovus natuke roostes. 

 Meeldis väga. Pani kaasa mõtlema. Lasi läheneda loovalt. 
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Hinnang Ingrid Maadvere poolt juhitud sessioonile "Maalijaht kunstimuuseumis" 

 

Kommentaarid sessioonile "Maalijaht kunstimuuseumis" 

 Ingrid on alati TUBLI! 

 Väga lahe, et saab asjad ise läbi teha, mida võiks õpilastega proovida. Saab aru palju ajaliselt läheb 

ja millised mured ja rõõmu tekivad. 

 Väga lahe kogemus, kogu aeg pinged ja huvi üleval, õppisime palju. 

 Põnev ja kaasahaarav. 

 Väga vahva lisategevus õhtupoolikul. 

 Hea idee ja aktiivsuse tekitamine. 

 Huvitav ja inspireeriv. 

 Ikka lahe. 

 Väikesed tehnilised viperused, muidu super :) 

 Põnev! 

 Pole kunagi kunstiteoseid nii põhjalikult uurinud: mis aastal loodud, kuidas nimetatud, kas pudel 

ujub meres jne. 

 Oli õhinat pakkuv tegevus. 

 Väga hea praktiline tegevus, sai lisaks istumisele ka liikuda. 

 Lihtne ja kiire. Kindlasti meelelahutuslik, kuid kas ka hariv? 

 Vahva! 

 Vinge! Teinekordki võiks sisse tuua mingi HT-de jaoks neutraalse ent samas intrigeeriva 

dimensiooni. 

 Väga huvitav ja koolitöös rakendatav. 

 Jaht oli nii innukas, et maalide imetlemiseks jäi natuke vähe aega. 

 Super-puper! 
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 Väga super idee. TÄNUD! Hästi juhitud. 

 Väga hea idee, kuidas kasutada ära olemasolev ning kaasata see koolituspäeva juurde. Päris 

mitmed maalid ja autorid jäid meelde ja tekitasid huvi. 

 Väga äge! 

 Meeldis väga. 

 Sai teha midagi. 

 Põnev. 

 Midagi sarnast muude asjadega. 

 Mäng huvitav, kuid liiga vähesed vihjed tekitasid frustratsiooni. Tulemustest ei saanud infot. 

 Uus mäng - pandud kõrva taha. 

 Suurepärane. 

 Hitt. 

 Väga huvitav ja inspireeriv! 

 Väga vahva ja tore mõte, mida oma õpilastega ka teha. 

Hinnang Karel Zova poolt juhitud sessioonile "Uued leiud vol2 " 

 

Kommentaarid sessioonile "Uued leiud vol2" 

 Hea on uutest leidudest teada saada. Puhkuste aeg on töörühma liikmetega kontakteerumisel 

kohati keeruline. 

 Väga asjalik ja vajalik. 

 Oli mitu huvitavat asja. 

 Silmaringi laiendav. 

 Minu jaoks igav formaat. 

 Liiga palju infot, ilmselt kodus järel seedides oleks hinnang kõrgem. 



  Haridustehnoloogide suvekool 2014 tagasiside   

12 
 

 Sai palju uut appe. 

 Juba eeltöö oli väga hariv. 

 Vajalik igas suve-talvekoolis. 

 Igaüks leidis vast omale midagi uut. Sellised asjad kindlasti peaksid jääma, kogemuste vahetamine 

on parim praktika. 

 Positiivne, et jätkuvalt leidub uusi leide :) Tegelikult juba esitlusel 3 korda. 

 Leiud lahedad. Rühmad võiks olla väiksemad (paljud olid vaid nimed tabelis), ja järgmine kord võiks 

kohe juhend ka tehtud olla :) 

 Töötuba huvitav, kuid Karel peaks olema enesekindlam ning rolli hoidma. Tubli, kuid elamust jäi 

väheks. 

 Paljud leiud olid tegelikult juba tuttavad, aga põnevad sellegipoolest. 

 Väga head esitused ning meeldis ka see, et rohkem meeldinud (hääli saanud) vahendeid õpetati 

kohe ka kasutama. 

 Väga hea oli see, et sai kiiresti ja kontsentreeritult mitme uue vahendi kohta infot. Aga lõpuks tuli 

seda infot liiga palju :) 

 Hästi ohjes hoitud. Meeldiv. 

 Sai ideid, mida oma koolis tutvustada. 

 Reegel nagu oli, et Koolielus olevaid leide enam ei tutvustata - see nagu väga ei toiminud. Kui 

uued, siis võiks ikka ka UUED olla. 

 Palju uusi ÄPPE :) 

 Interneti puudumine pärssis tegevusi, inimesed olid passiivsed. 

 Veidi konarlikult planeeritud, tegijate vetteviskamine. 

 Liiga rutakas. Huvitavad leiud. 

 Iga osaleja panus on tähtis. 

 Nüüd võiks sellega pisikese vahe teha, et inimesed jõuaksid uusi asju vastavalt vajadusele endale 

selgeks teha. Praegu oli see kuidagi kunstlik ja otsitud (peab ju midagi tegema). Sestap ka mõnel 

juhul pealiskaudne. 

 Tundub, et see on mingiks ajaks end ammendanud. Peaks veidi pausi. 

 Oleks võinud leide kohapeal valida ja grupid leida. 

 Kuigi ettevalmistus läks konarlikult, sai uusi ja huvitavaid vahendeid natukegi läbi vaadatud. 

 Hea on saada kiire ülevaade erinevatest vahenditest ja nende rakendamisest. 

 Leidude jagajad võiksid ka näited tekitada. 

 Palju toredaid äppe. 

 Rühmiti uute leidude otsimine pole hea. Leide võiks tutvustada üksikisikud, kes teavad mingit head 

appi ja on seda kasutanud ja jagaks ka kasutamise kogemusi (k.a. kuidas õppijad sellest kasu said). 

Hetkel jäi õppija üldse kõrvale. 

 Sai palju uut ja praktilist. Väga tore, et sai kohapeal õppida ja katsetada :) 

 OK. Neist sessioonidest, nagu ka enamikust seminaridest-konverentsidest tervikuna, on enda jaoks 

midagi üles noppida. Veidi üllatav oli otsus/valik lasta paremateks osutunud vahendite osas 

koolitada. See oleks võinud olla eelinfos -- see mõjutanuks väljapakutud vahendi valikut ;-) 

 Uued leiud tuleb alati üle vaadata ja kaardistada 

 Said teada palju huvitavaid äppe ja programme. 
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 Nägi huvitavaid asju. 

 Leitud vahendid olid head, kuid sessioon ise oleks võinud olla ülesehituselt huvitavam. 

Hinnang Marko Puusaare poolt juhitud töötoale „Ekraanisalvestamine“ 

 

Kommentaarid töötoale „Ekraanisalvestamine“ 

 Kahjuks ei saanud uut. 

 Probleemiks ikka see internet, mida ei jätkunud. 

 Et seda internetti ikka oleks. Natuke jäi teoreetiliseks. 

 Hea ülevaate sai. 

 Wifi vedas alt ja ei saanus kõike kaasa teha 

 Probleem ikka selles va wifis :-( Oleks ju tahtnud ise proovida. 

 Peamine puudus oli see, et neti ühendust samal ajal ei olnud. Palju kannatas selles ka lektor. 

 Polnud wifit ja ei saanud asju katsetada. 

 Kahjuks interneti polnud, kõike ei näinud. 

 Ainsaks miinuseks oli netiühenduse puudumine, mistõttu ei saanud kohapeal katsetada :( 

 Ülevaade oli väga hea, natuke häiris, et netiühendus oli katkendlik. 
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Hinnang Anneli Rummi ja Ingrid Maadvere poolt juhitud töötoale „Liitreaalsus“ 

 

Kommentaarid töötoale „Liitreaalsus“ 

 Oleks soovinud praktiliselt mõne liitreaalsuse valmis teha. 

 Töötuba oli huvitav, kahjuks ei lasknud internet nii palju läbi proovida kui oleks tahtnud ja asi jäi 

seetõttu natuke arusaamatuks. 

 Väga huvitav töötuba, kuid kahjuks vedas internet natuke alt. 

 Internet segas väga palju, oleks tahtnud ikka proovida ka. nüüd on kodutöö. 

 Uus teema ning vajab veel mõtlemist ning mõistmist. 

 Kahju oli, et internet kord oli, kord mitte ja see pani ka piirangud töötoas näidatava ja tehtava kohta. 

Töötubadeaeg oleks võinud olla hommikupoolikul, kui kõik olid värsked ja erksad (vahetuses Uute 

leidudega). 

 Uus ja huvitav, aga nett ei toiminud ja proovida eriti ei saanud. Usun, et see on tulevikuteema. 

 Targad koolitajad. Huvitav sisu. 

 Lahe, hästi läbiviidud 

 Internetipuudus. Küll aga oleks võinud reaalselt midagi kohe ära teha (nt etteantud pildile kihid 

juurde teha). 

 Sain palju uusi ideid. 

 Midagi uut, väga meeldis. 

 Kahju, et nett jumpsis. Teema oli huvitav. Kodus uurin lähemalt. 

 Minu jaoks väga uus teema, läksin natuke ähmi. 

 Valisin endale suure tüki. Oli väga uus asi minu jaoks ja väga põnev. 

 Pani mõtlema. Ja ideid otsima liitreaalsuse osas. 
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Hinnang Raivo Selli poolt juhitud töötoale „Raspberry PI ja Arduino“ 

 

Kommentaarid töötoale „Raspberry PI ja Arduino“ 

 Eelinfo põhjal ootasin töötuba. Pakutu oli arduinot ja rasperryt pinnapealselt tutvustav reklaamüritus 

(mis iseenesest ka asjalik ja vajalik, kuid mõte see mis reklaamiti) 

 Valisin vale töötoa. :( 

 Liialt tehniline, ootasin praktikumi. 

 Väga tehniline ja üldine, oleks tahtnud töörühma hiljem vahetada. 

 Loeng, mitte töötuba. Lektor aga suutis oma teemat vaatamata loengu stiilile huvitavalt ja 

innustavalt rääkida. 

 Vähe praktilist tegevust. 

 Natuke liiga teoreetiline, näpud sügelesid praktilise töö järele. 

 Oleks oodanud praktilist toimetamist teadasaamisele 

 Jäi liiga teoreetiliseks, oleks tahtnud käed külge panna 

 Ei saanud ise midagi proovida/teha 

 Lootsin praktilist töötuba - oleks teadnud, et loenguna, siis oleks valinud midagi muud. 

 Minule see teema kirjelduses tundus huvitavana, kohapeal mitte. Siis liikusin Liitreaalsuse töörühma 

ja see väga meeldis. Oli väga huvitav. 

 Oleks tahtnud midagi praktiliselt ka meisterdada, aga avardas teemat. 

 Uus ja huvitav info. 

 Oli väga huvitav ja töötuba vastas ootustele. 
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Hinnang Marko Petersoni poolt juhitud sessioonile "Mobiilirakenduste ehk 
äppide loomine" 

 

Kommentaarid sessioonile "Mobiilirakenduste ehk äppide loomine" 

 Praktilisem oleks võinud olla. 

 Huvitav. 

 Esimene osa oli liiga pikk, oleks võinud olla hommiku poole ja ühe lisa pausiga. 

 Soovisin natuke ise rakendust luua 

 Praktiline vajadus puudus. 

 Liiga keeruline ja loenguline. Rühmatöö väga huvitav. 

 Algus tundus rohkem enesereklaam kui koolitus. Teisel päeval oli huvitavam näha, mida annab 

teha. 

 Teoreetilist osa oli natuke raske jälgida, kokkuvõttes sai siiski palju "terasid" tema sessioonist välja 

noppida. 

 Kohati läks väga tehniliseks, väikseid skeeme oli keeruline ekraanilt jälgida. 

 Huvitav, kuid esinejad vähe kinnistamise, me ei saanud oma rühma korralikult tööle. 

 Algul ei tulnud ideid, kuid kokkuvõttes oli täitsa tore midagi ise välja mõelda. Oleks hea, kui kõik 

rakendused viidaks ellu, mitte ainult need kaks, mis Markole meeldisid. 

 See oli liiga teoreetiline, kuid ilmselt asjakohane. 

 Ääretul hea oli äppi idee väljamõtlemise protsessis osaleda. 

 Liiga detailne, ei puuduta enamust. Tegemist ei ole koolitajaga. 

 Tore ettevõtmine oli arukalt ja visandamisel. Hommikune ülevaade aga liialt kauge ja keerukas. 

 OK, aga pagana pikk. 

 Kahju oli sellest, et ajavahe oli nii lühike (eile õhtu/täna hommik) ja seetõttu jäid osad ideed justkui 

analüüsimata. 

 Väga teoreetiline ja raskesti jälgitav loeng. 
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 Vahva oli koos rühmakaaslastega leida idee, mida hakata teostama. 

 Saan aru, et loomine pole naljaasi, aga miskit nagu oleks tahtnud ise teha. 

 Kummaline lähenemine. 

 Lootsin ikka jõuda äppide valmistamise juurde ka. 

 Oleks võinud keskenduda enam äpi loomise praktilisele osale (sisaldas liigselt kõrvalist infot, mida 

progemistaustaga kuulajad juba teadsid, samas algajatele jäi sama jutt arusaamatuks). 

 Oleks tahtnud ka ise äppi luua, kasvõi midagi hästi lihtsat. 

 Väga raske. 

 Tundus, et tutvustab oma valdkonda ja ka rakenduse loomise taust tundus veidi kuidagi kallutatud. 

Mingit prototüüpi ka tegelikult ju ei tekkinudki, puslepaigutamise saab teha niisama veebiski. 

 Heade rakenduste välja mõtlemine ja nii mõnegi välja töötamine. 

 Liiga palju juttu. Jutt oleks võinud olla võib olla rohkem seotud nende hilisemate ülesannete 

osadega. Ikka sama mõte. Tahaks teha ise, mitte kuulata teoreetilist tausta infot. 

 Arendusetapid olid huvitavad, aga samas oleks jälle lootnud pigem praktilisemat (ehk ise teha). 

 Ootus olu veidi teine - oleks tahtnud praktilist töötuba, mitte programmeerimiskeele juttu kuulata. 

See osa oli veidi pettumus. 

 Väga huvitav oli, vajaks ilmselt rohkem aega tegemiseks. 

 Huvitav, tekst läks osaliselt kaduma. 

Hinnang Kai Pata poolt juhitud sessioonile "Õpianalüütika" 

 

Kommentaarid sessioonile "Õpianalüütika" 

 Liiga palju teoreetilist materjale. 

 Tegelikult ma väga ei kuulanud, sest just kevadsemestril võtsin ülikoolis sama ainet. 

 Jäi kaugeks. 
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 Jälle neti puudumine segas. 

 Jäi vajaka aktiivsest ja kaasavast protsessist. Kohapealse võrgustiku oleks võinud kohe siiski ära 

teha (kasvõi esmase). 

 Ka tulevikuteema. 

 Ülesehituselt natuke kehva, et kui pidi tegelema aktiivselt lauas mingi ülesandega, siis paralleelselt 

hakati rääkima asja olemusest, nii et väga hästi lõpuks ei saanudki aru teemast. Tundus ka, et palju 

jäi rääkimata. 

 Jäi segaseks. 

 Huvitav valdkond, privaatsus. 

 Liiga teoreetiline 

 Sellega peaks süvendatult tegelema, et saaks konkreetsed võimalused ka Moodlesse. 

 Võib-olla liiga akadeemiline viimase päeva algusse. 

 Teema on aktuaalne, kuid ei suutnud hoida kuulamas. Oleks tahtnud näha lõpptulemust 

kaardistusest. 

 Sain üllatavalt palju uusi mõtteid, mida tahaks ise ka rakendada. 

 Esitlus jättis soovida. 

 Kuidagi hajuv oli? 

 Vajalik teema. 

 Olin teemaga tuttav, seega oli lihtsam asjadest aru saada. 

 Päris mahukas materjal, vajaks enam aega süüvimiseks. 

 Keeruline ja teaduslik. 

 Kahju et aega väheks jäi ja internet kiusas. Teema ise on huvitav. 

 Pole rakendamiseks valmis. 

 Täitsa uus ja põnev teema minu jaoks. Kai rääkis väga selgelt, sain palju uusi ideid ja mõtteid oma 

õppeprotsessi korraldamiseks. 
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Hinnang Ingrid Maadvere poolt juhitud sessioonile "Haridustehnoloogide 
võrgustiku tegemised" 

 

Kommentaar sessioonile "Haridustehnoloogide võrgustiku tegemised" 

 Asjalik. 

 Mõtete jagamine. 

 Väga hästi juhitud! 

 Konkreetne, konstruktiivne, produktiivne. 

 Kena, tempokas ja aktiivne ja tundub, et sai palju kirja pandud, tagasiside annab suuna ja ka 

võimalikud lahendused edasiseks. 

 Meeldis, et Google docs sebis nagu sipelgapesa ning oli täis anonüümseid härgi, rohtjäneseid jmt. 

 Ülivajalik ja hea võimalus kõikidel kaasa rääkida. 

 Hea efektiivsusega sessioon. 

 Palju head infot! 

 Palju infot, see on hea. 

 Kuidas teeb antud võrgustik koostööd teiste aineühendustega. Infotehnoloogia seob kõiki aineid. 

 Vajalik. 

 Väga põhjalik ning ideedeküllane kokkuvõte ning juba mõeldud ka tuleviku peale. 

 Sai teada asju, oli kaasav. 

 Hästi kaasav. 

 Hoogne vedamine. 

 Ülevaatlik, positiivne, kaasav. 

 Hea ülevaade. 

 Sain väga hea ülevaate, millega võrgustik tegeleb. Pani mõtted tööle, kuidas ise aktiivsemalt kaasa 

lüüa. 
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 Aktiivne. 

 Hea, innustav. 

 Ingridi juhtimine oli innustav ja tekkis julgus ennastki mõnesse kohta pakkuda. Tundus, et selles 

sessioonis olid kõik saalis väga erksad. 

 Väga hea algatus, loodame, et viime oma lubadused ellu ka :) 

 Suurepärane. 

 Hea on kuulata inimest, kes on ise nii selle asja sees. Hästi tasakaalustatud jutu ja rühmatööde 

vahel. 

Hinnang meelelahutuslikule show-le "Palume lavale" 

 

Kommentaar mängule "Palume lavale" 

 Naljakas. 

 Väga toredasti mõeldud ja lahendatud! :) Osalised oleks võinud valida siiski kuidagi teisiti, et laval 

olnud need, kes seda ei pelga. Oli näha ja tajuda, et kõik ei olnud väga hea meelega seal. 

 Vinge idee ja korraldus! 

 Suurepärane meelelahutus. 

 Tänud! 

 Super. tänud tegijatele. 

 Meeleolukas vaheldus 

 Tänan julged ja hea huumoriga osalejaid 

 See oli üks kolme päeva kolmas supernael minu jaoks. Tänan, et nii väga kenasti arvestatakse 

HITSA poolt ka alusharidust. See on suur tunnustus, et meid märgatakse ja toetatakse. Mul oli hea 

meel ja kogemus lausa võistkonnas osaleda. 

 SUPER! 
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 Super! 

 Lahe! Vägev! Naljakas! 

 Ei vaja selgitamist 

 Väga vahva, sai palju naerda. 

 Võrratult vahva. 

 Hea pähkel osalejatele. 

 Lahe. 

 Aitäh, korraldajatele! Tore ja vahva idee ning teostus. 

 Järgmine kord jälle midagi naeruteraapiaks. 

 Vaheldus! 

 Selline üritus ühendab toredasti kõiki. 

 Suur aitäh korraldajatele ja esinejatele! 

 Igati lahe mõte ! 

 Humoorikas. Uus ht termin: meeste tehnoloogiline vahend = riistvara 

 Väga lõbus! 

 Super-puper! 

 Tubli töö! Parem, kui oli oodata. 

 Väga lahe oli! 

 Taseme meelelahutus. 

 Fun! 

 Suurepärane! 

 Järgmine kord jälle. 

 Väga lõbus. 

 Meeldis, oli humoorikas, loodetavasti ka laval olijatele. 

Sinupoolne kokkuvõte suvekoolile 

 Sain suvekoolis palju häid mõtteid ja ideid. 

 Uued vahendid, liitreaalsus, äppide loomine, maalijaht, uued tuttavad!!!! Ja palju veel. Olen õnnelik, 

et osalesin ja uut energiat täis, et taas oma kolleege innustama suunduda. Ma pole sellega hästi 

hakkama saanud, ehk nüüd õnnestub paremini. TÄNUD KORRALDAJATELE! 

 Tõeliselt mõnus suvekool, sain uusi kogemusi ja infot nii korraldajatelt kui ka kolleegidelt. Suur tänu! 

 Jäin rahule, edu edaspidiseks! 

 Väga hea, tänan teid ülivahva ettevõtmise eest! 

 Täitsa huvitav üritus :) 

 


