„Tehnika on hariduses
väärtuslik vahend: tehnika
kasutamine täiendab ja
parandab rakendatavat
metodoloogiat”
(Federico Carozzi,
haridusvaldkonna ärijuht,
Acer EMEA).

Veebileht: http://netbooks.eun.org
Kontakt: info-netbooks@eun.org

Teave European Schoolneti kohta
European Schoolnet ühendab 30 haridusministeeriumi
Euroopas ja kaugemal. European Schoolnet on loodud üle
kümne aasta tagasi, et uuendada õpetamis- ja
õppimismeetodeid koostöös haridusministeeriumide, koolide
ning teadlastega.

www.europeanschoolnet.org

Juhtprojektis kasutatakse tahvelarvuteid
Acer Iconia W500, millel on AMD protsessor.

Teave Aceri kohta
Alates oma loomisaastast 1976 on Acer saavutanud eesmärgi
murda barjäär inimese ja tehnika vahel. Acer on maailmas nr 2
ettevõte arvutite täislahenduste ja sülearvutite valdkonnas. Aceril
oli au olla ülemaailmne partner olümpialiikumises 2010. a
Vancouveri taliolümpiamängudel ja ta jätkab sama tegevust 2012.
a Londoni olümpial.

www.acer-group.com

Aceri ja
European Schoolneti
tahvelarvuti juhtprojekt
„Tablet Pilot”
Kuidas kasutada
tahvelarvutit hariduses?

Aceri ja European Schoolneti
tahvelarvuti juhtprojekt
„Tablet Pilot”

Eesmärgid

Pärast edukat minisülearvutite haridusprojekti
„Netbook Pilot” korraldavad Acer ja European
Schoolnet uut uuringut tahvelarvuti kasutamise
kohta, mis peaks edendama õpetamis- ja
õppimistavasid.

❱ selgitada kaheksa
riigi põhjal kasulikud
kogemused, mis on
seotud tahvelarvutite
kasutamisega koolis;

Tahvelarvuti juhtprojektis uuritakse lähemalt uute tehnoloogiavõimaluste kasutamist koolides ja üha enam levivat suundumust kasutada üks-ühele-pedagoogikat (1
: 1), mis põhineb projektis „Netbook Pilot” saadud kogemustel. Tahvelarvuti on uus kaasaskantavate arvutite
liik, mis võib pakkuda õpetajatele ja õpilastele erinevaid
hüvesid. Tahvelarvutit on lihtne kasutada tänu selle mitmefunktsioonilisele puutetundlikule kuvarile. Selline arvuti on parim vahend põhitegevusteks, nagu teksti ja
muu sisu sirvimine ning lugemine, internetis surfimine,
sõrmede abil joonistamine või kirjutamine. Selle tulemusena
võib tahvelarvuti olla
noortele õpilastele
ideaalne kaasaskantav
õppevahend.

❱ anda stsenaariuminäiteid
koolidele, kes kaaluvad
sellise tehnoloogia
kasutamist, sh soovitused
põhikoolidele ja
gümnaasiumidele;

Tahvelarvuti
juhtprojekti „Tablet
Pilot” eesmärgid:

❱ uurida võtmetegureid, mis on vajalikud
IKT edukaks lõimimiseks koolides.

Tegevuspiirkond
Juhtprojekti tegevust korraldatakse kaheksas
Euroopa riigis: Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal,
Itaalias, Portugalis, Hispaanias, Türgis ja
Ühendkuningriigis.
Õpetajatele ja õpilastele antakse kokku 400
tahvelarvutit. 244 õpetajat 62 koolist saavad enda
käsutusse tahvelarvuti ning juhtisik jälgib, kuidas
seda õppetöös uuenduslikult kasutatakse. Lisaks
antakse tahvelarvutid viiele klassile (umbes 150
õpilasele), et uurida nende arvutikasutamist.
Juhtprojekt algas novembris 2011 ja lõpeb juunis
2012. Lõplik hindamisaruanne avaldatakse
septembris 2012.

Taustteave
Aceri ja European Schoolneti haridusalase
minisülearvuti juhtprojekti eesmärk oli uurida ja
dokumenteerida, kuidas õpilased ja õpetajad
saavad kasutada hariduse eri valdkondades minining tavasülearvuteid. Uuriti seda, kuidas
minisülearvutite tutvustamine ja 1 : 1 pedagoogika
mõjutab õpetamist ja teisi õppeprotsesse.
Jaanuarist 2010 kuni juulini 2011 varustati 240
klassi kuues Euroopa riigis (Prantsusmaa,
Saksamaa,
Hispaania,
Itaalia,
Türgi
ja
Ühendkuningriik) mini- ja tavasülearvutitega. Selle
projekti lõpparuanne on saadaval internetiaadressil

http://netbooks.eun.org

