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Sissejuhatus
Taustteave ja eesmärgid
Pärast edukat haridusalast minisülearvuti juhtprojekti aastail
2010/2011 otsustasid Acer ja European Schoolnet korraldada
2012. aastal uue juhtprojekti, mille eesmärk oli parandada
tahvelarvutite kasutamisega õppetööd koolides. Acer varustas
tahvelarvutitega Acer Iconia W500 263 õpetajat, kes on pärit
8st Euroopa riigist 63 koolist. Projekti olid kaasatud Eesti,
Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Portugal, Hispaania, Türgi ja
Ühendkuningriik. Lisaks said tahvelarvuti 116 õpilast, ühe klassi
jagu tahvelarvuteid anti ÜK koolile (26 arvutit klassi kohta) ja 3
klassi jagu arvuteid läks (30 klassi kohta) Hispaaniasse. Projekti
eesmärk oli saada parem ettekujutus, kuidas õpetajad kasutavad
tahvelarvutit selleks, et õpilastele õppeaineid paremini edasi
anda. Juhul kui tahvelarvuti anti kasutada kõigile õpilastele, oli
projekti eesmärk uurida edasi 1:1 õpet. Täpsemalt olid projekti
eesmärgid järgmised:
•
•
•
•

uurida ja dokumenteerida, kuidas õpetajad tahvelarvutit kodus ning koolis kasutavad;
selgitada head tahvelarvuti kasutamise praktikanäited ja
edendada õpetajate ideede vahetamist;
anda juhtnööre, kuidas sellist tehnoloogiat koolides rakendada;
uurida võtmetegureid, mis aitavad tahvelarvutiõpet edukalt
kooli õppekavva lõimida.

Acer rahastas koolidele jagatava varustuse ostmist ja juhtprojekti
elluviimisega seotud tegevust. Projekti koordineeris ja hindas
European Schoolnet (EUN). Juhtkoolidele anti tehnilist ja
pedagoogilist abi ning juhtnööre Euroopa tasandil, et seda
projekti igas riigis rakendada. 1:1 veebileht (www.1to1.eun.org)
pakkus õpetajatele õppevahendeid ja pedagoogilisi stsenaariume,
võimalust osaleda 1:1 pedagoogikaga seotud õpetajate kogukonna
töös ja veebiseminaridel, õppepraktikakogemuste vahetamist ning
regulaarset projektiteavet.

Metodoloogia
Aceri ja European Schoolneti tahvelarvuti juhtprojekti onlinehindamise üldeesmärk oli dokumenteerida õpetajate tahvelarvuti
kasutamise tavad.
Juhtprojektis osalenud õpetajate online-uuringul oli kaks eesmärki:
1)

saada teavet juhtprojektis osalevate õpetajate kohta: nende
IKT kogemused kuus kuud enne projektiga liitumist (koolis
ja kodus), IKT koostöö ja tööalane areng, nende hinnatav

IKT pädevus, üldine suhtumine IKTsse enne tahvelarvuti
rakendamist;
rakendamist
2)

dokumenteerida õpetajate tahvelarvuti kasutamise harjumused koolis ja kodus, õpetajate tahvelarvutialane koostöö
ja tööalane areng, nende tahvelarvutipädevust ja selle mõju
õpetamisele ning õppimisele juhtprojekti elluviimise
ajal.
ajal

Sel eesmärgil saadeti juhtprojekti õpetajatele kaks onlineküsimustikku: eelhindamise küsimustik (IKT uuring) juhtprojekti
alguses (veebruar 2012) ja lõppküsimustik (tahvelarvutiuuring)
juhtprojekti lõpus (juuli 2012).
Enamik (umbes 80%) juhtprojekti õpetajatest on vastanud
mõlemale küsimustikule (IKT uuring: n=216; tahvelarvutiuuring:
n=221). Kuna osalevate õpetajate arv riigiti suuresti erineb (nt
12 Hispaania õpetajat ja 65 Saksamaa õpetajat), siis näitab
uuring peamiselt üldisi õpetajavalimi tulemusi ja analüüsib neid
kirjeldavalt. Mõnel juhul esitletakse tulemusi ka riigi tasandil, et
näidata, mille poolest eri riikide õpetajad erinevad.
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Hindamise tulemused
Õpetajate suhtumine IKTsse
ja nende IKT-tavad enne
juhtprojekti rakendamist
Juhtprojekti õpetajad on IKT kogenud kasutajad
Enamik õpetajaid, kes osales Aceri ja European Schoolneti
tahvelarvutiprojektis, on kogemustega töötajad, kellel on üle
kümne aasta staaži. Nad õpetavad eri õppeaineid gümnaasiumis.
Peaaegu kõik juhtprojekti õpetajad arvavad, et nende koolis
toetatakse IKT kasutamist. IKT ei ole õpetajatele midagi uut;
enamik neist oli enne juhtprojekti rakendamist kasutanud IKTd
vähemalt neli aastat. Õpetajatest pooled oli kasutanud IKTd enne
juhtprojekti rohkem kui 50% õppetundides. Enamik õpetajaid
oli kasutanud laua-, süle- või minisülearvutit viimase kuue kuu
jooksul. Kolmveerand õpetajatest oli kasutanud ka interaktiivset
valgetahvlit ja sellega seotud tarkvara. Pooled olid kasutanud
viimase kuue kuu jooksul ka tahvelarvutit.

Juhtprojekti õpetajad on enesekindlad ja
pädevad IKT kasutajad
Juhtprojekti õpetajad tunnevad end kindlalt, kui kasutavad IKTd
õppetundide kavandamiseks ja nende edasiandmiseks ning
haldusülesannete täitmiseks. Vähem õpetajaid kasutab IKTd
enda tööalaseks arendamiseks ja õpilaste hindamiseks. Enamik
õpetajaid oskab kasutada internetti ja IKT põhirakendusi, õpetades
tehnika abil (IKT pedagoogiline kasutamine) ja kasutades selleks
vastavat seadet või tehnoloogiat (tehnoloogia kasutamine).
Vähesed õpetajad oskavad kasutada virtuaalseid õpikeskkondi ja
ühiskondlikke võrgutööriistu.

Enamik juhtprojekti õpetajaid kasutas IKTd
selleks, et internetist õppevahendeid otsida,
ning tegi kodus ja koolis sarnaseid IKT-põhiseid
tegevusi
Õpetajate IKT-põhine tegevus koolis ei erine kuigivõrd kodusest
arvutikäitumisest. Veidi rohkem õpetajaid valmistab IKT abil
õppetunde ette kodus. Üldiselt tehakse mõnda IKT-põhist
tegevust sagedamini kui teisi. Enamik õpetajaid kasutab IKTd
internetist õppematerjali otsimiseks, vähem pedagooge kasutab
IKT lastevanematega suhtlemiseks (koolis ja kodus).

Juhtprojekti õpetajad said IKT-koolitust iga
6–12 kuu tagant
Umbes pooled juhtprojekti õpetajatest osalesid IKT-koolitusel iga
6–12 kuu tagant, saades nii lisateadmisi interneti kasutamise ja
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arvuti põhirakenduste, IKT pedagoogilise kasutamise või riistvara
kohta. Ligikaudu pooled õpetajad osalesid iga nädal aruteludes,
mis olid seotud õpilaste individuaalse arengu, õppematerjali
sisu ja selle jagamise või IKT-teemade vahendamisega. 40%
õpetajatest ei vaadelnud kunagi teiste õpetajate tegemisi, et neile
tagasisidet anda, ega osalenud võrgukogukondades (meililistid,
Twitter, blogid), et kolleegidega töövestlusi pidada.

Juhtprojekti õpetajad kasutasid erinevaid IKTpõhiseid ja muid õppemeetodeid
Peaaegu kõik õpetajad rakendasid tavapäraseid õppemeetodeid
IKT abil või ilma, kuid üle kolmveerandi õpetajatest edendas
õpilaste koostööd või rakendas õpilaskeskset õppeviisi IKT abil või
ilma selleta.

Juhtprojekti õpetajad suhtuvad IKTsse ja selle
mõjusse hästi
Juhtprojekti õpetajad on üldiselt veendunud IKT positiivses
mõjus. Mõnes valdkonnas, näiteks õpetamismeetodid, kooli
õhkkond ja õppimine, on IKT mõju suurem kui muudel aladel,
nagu IKT abil hindamine, ajavõit IKT kasutamisel õppetundide
ettevalmistamiseks või hilisemaks täiendamiseks ning suhtlemine
kolleegide, õpilaste ja nende vanematega.

Li
Lisaks
algatati tahvelarvutiprojekt soodsas pinnases: õpetajad
os
osalesid projektis vabatahtlikult, nad olid motiveeritud ja IKTs
pä
pädevad, tundsid end tööülesandeid täites kindlalt ning suhtusid
IK
IKT mõjusse hästi. Veelgi enam, õpetajatel oli juba varasemast
juurdepääs mitmesugustele IKT vahenditele, peamiselt laua- ja
sülearvutitele ning interaktiivsetele valgetahvlitele. See kajastub
juhtprojekti rakendamise ajal ilmnenud IKT kasutamistavades,
praktikas ja positiivses suhtumises.

Õpetajate tahvelarvuti
kasutamise tavad juhtprojekti
rakendamise ajal
Tahvelarvutit kasutati mitmesuguste õppeainete
õpetamiseks
Tahvelarvutit kasutati mitmesuguste õppeainete edasiandmiseks.
Seega ei saa öelda, et mingis aines läheb arvutit rohkem vaja
kui teistes. Enamik õpetajaid kasutas tahvelarvutit peamiselt
internetist õppematerjali otsimiseks ja sirvimiseks või esitluste
tegemiseks. Seda tüüpi praktika näitab, et tahvelarvutis
on tööriistad ja funktsioonid, mida saab kasutada kõigis
õppeainetes.

Tahvelarvutit kasutati peamiselt õppetundide
ettevalmistamiseks ja klassiruumi tegevusteks
Õpetajad kasutasid tahvelarvutit peamiselt koos õpilastega
klassiruumis. Lisaks sobitati tahvelarvuti traditsioonilisema
õppefookusega ning kasutati seda õppetundide ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Muudes valdkondades, nagu hindamine ja suhtlemine, kasutati tahvelarvutit vähem. Siiski on
häid praktikanäiteid ka nendest valdkondadest juhtumiuuringu
näol. Tahvelarvuti kasutamise eeluuringu andmetest nähtub, et
IKTd kasutati kõige vähem hindamiseks ja suhtlemiseks.
Õpetajad kasutasid IKTd haridusega seotud eesmärkidel koolis
ja kodus ühtemoodi, kuid oli ka kerge suundumus teha teatud
tegevusi pigem koolis. Interneti lehitsemine õppetundide jaoks
ja esitluste tegemine olid kaks kõige populaarsemat IKT-põhist
tegevust, mida õpetajad koolis ja kodus tegid.

Tahvelarvutid lõimitakse järk-järgult
olemasolevasse IKT keskkonda
Enamik õpetajaid kasutas juhtprojekti ajal tahvelarvutit. Enne
projekti olid tahvelarvutit kasutanud ainult pooled õpetajad.
Tulemused näitavad, et tahvelarvutid lõimitakse IKT süsteemi
järk-järgult ja neid kasutatakse koos teiste IKT vahenditega
rohkem kui 50% õppetundides, kuid mitte veel iga päev ja mitte
kõik õpetajad.

Tahvelarvuti pakub rohkem tööalase arengu
võimalusi
Projekti rakendamine annab õpetajatele rohkem tööalase
arengu võimalusi. Mõnes valdkonnas, nagu IKT-oskuste
arendamine või seadmepõhine koolitus, on õpetajad saanud
projekti rakendamise ajal sagedasemat väljaõpet. Teistele
koolitusvaldkondadele, näiteks tahvelarvuti kasutamine
pedagoogilises töös, õppeainespetsiifilised rakendused ning
ühiskondlikud võrgutööriistad või virtuaalsed õpikeskkonnad,
peab tulevikus rohkem tähelepanu pöörama.

Tahvelarvuti kui osa koolide IKT visioonist ja
õppematerjali jagamise toetaja
Kõige levinum koostöövorm oli õppematerjali jagamine
kolleegidega või koolitöötajate koosolekute korraldamine, et
arutada tahvelarvutitega seotud visiooni koolis. Viimane viitab
juhtprojektis osalenud koolide e-küpsusele, sest tahvelarvuti on
seotud kogu kooli IKT-poliitikaga. Vaatlusega seotud tegevust,
nagu teiste õpetajate tunni jälgimine ja neile tagasiside andmine
või teiste klasside õpetajate ühistegevusse kaasamine, korraldas
üks kolmandik õpetajaid 1–3 kuu arvestuses. Seda tüüpi
õppetegevust ei korraldanud umbes pooled õpetajad ei üldise
IKT-praktika ega tahvelarvuti projekti raames. Üldiselt vajatakse
selliste koostöövormide juurutamiseks aega ja enesekindlust.
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Mitteametlikud tahvelarvutiteemalised
mõttevahetused
Koostööd ja tööalast arengut kajastavatest tulemustest ilmneb,
et projekti juhtisid koolide õpetajad, keda toetas direktor.
Õpetajatel oli seega projekti elluviimisel palju vabadust. Nad
kasutasid peamiselt vaba silmast-silma-arutelu või IKTpõhiseid diskussioone, et rääkida tahvelarvutite teemal.
Juhtprojekti abitegevuste kavandamisel peaks edendama vaba
mõttevahetust (näost näkku või IKT-põhised).

paranemine. Õpetajad teavad, millist õppesisu tahvelarvutiga
kasutada ja kuidas lõimida arvuti nende õppemeetoditesse.
Siiski on mõned valdkonnad, kus tahvelarvuti mõju ei ole veel
nii ilmne. See näitab, et vaja on rohkem aega ja lõimimist.
Sel juhul räägitakse tahvelarvuti kasutamise mõjust õpilaste
tööde hindamisel ning suhtlemisel õpetajate, õpilaste ja nende
vanematega. Need on ka valdkonnad, kus õpetajad kasutasid
tahvelarvutit kõige vähem.

Õpetajad kasutasid tahvelarvutiga õpetamisel
vahelduvalt erinevaid õppemeetodeid
Hindamisaruanne näitab, et õpetajad kasutasid tahvelarvutiga
õpetamisel erinevaid õppemeetodeid, vaheldades tavalahendusi,
koostööd soosivat ja individuaalset õppetööd. IKT-uuring näitab, et
paljud õpetajad kasutasid selliseid õppemeetodeid juba enne juhtprojekti (IKT abil või ilma selleta) ja tõenäoliselt rakendasid samu
võtteid tahvelarvutiga töötades. Õpetajad kaasasid õpilased eri õppetegevustesse: individuaalne ja koostöö, online- ja offline-tegevus.

Õpetajate vs. õpilaste digitaalvahendite
kasutamise tavad
Enamik õpetajaid kasutas õpilaste õpetamisel peamiselt
võrgumaterjali (tavaliselt internetist või riigi/piirkonna
haridusallikastest). Rohkem kui üks kolmandik juhtprojekti
õpetajaid kasutas elektroonset offline-materjali. Seevastu
enamik õpetajaid mainis, et tahvelarvutiga õpetamisel kasutasid
õpilased paberil õppematerjali (nt töövihikud, prinditud
harjutused). Poolte õpetajate õpilased kasutasid online-materjali
ja 40% nimetas õppeainespetsiifilisi arvutirakendusi. Kuigi
pooled õpetajad olid enne lubanud õpilastel kasutada onlineõppevahendeid, kasutati õppetundides valdavalt siiski paberil
õppematerjali; õpilastel oli halvem ligipääs internetimaterjalile
kui õpetajatel (kellel olid tahvelarvutid).

Tahvelarvutid parandavad õpetajate pädevust
Enamik õpetajaid väitis, et pärast tahvelarvuti kasutamist oli
nende üldine IKT kasutamise ja seadme/sisseseade tundmise
oskus väga hea või hea. Peaaegu pooled õpetajatest hindasid
oma teadmisi ühiskondlikest võrgutööriistadest või virtuaalsetest
õpikeskkondadest rahuldavaks või kasinaks. Viimased on ka
valdkonnad, milles pooled õpetajad ei ole saanud projekti kestel
ega enne seda koolitust. Edaspidi peaks pöörama rohkem
tähelepanu väljaõppele ja sellega seotud praktikale.

Õpetajate digitaalpädevuse ja õppemeetodite
mõju
Õpetajate hinnangul on projektil positiivne üldmõju mitmes
valdkonnas, näiteks nende digitaalpädevuse ja õppemeetodite
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Tugiteenuste kasulikkus ja suurte piirangute
puudumine juhtprojekti rakendamisel
Hindamise tulemused näitavad, et üldiselt jäid õpetajad
tahvelarvuti ehituse, kuvari ja klahvistikuga rahule. Ei ilmnenud
suuri probleeme, mis oleksid takistanud õpetajatel tahvelarvutit
kasutada. Ükski arvuti ei läinud katki ja kodune internetiühendus
toimis piisavalt. Edaspidi peaks rohkem tähelepanu pöörama
üldistele tehnikaprobleemidele ja sellele, kuidas sobitada
tahvelarvuti olemasoleva IKT taristuga koolis.
Enamik juhtprojekti õpetajaid kasutas korrapäraselt Euroopa
tasandil pakutavaid tugiteenuseid. Õpetajad olid rahul, et neile
pakuti abi õppevahendite leidmisel (1:1 õppestsenaariumid,
teave teiste projektide ja vahendite kohta) ja anti teavet
projekti arengu kohta (uudised, uuendused). Kasu oli ka
tahvelarvutiprojekti kogemuste vahetamisest ja õpetajate
blogist, mis oli osa 1:1 kogukonnast.

Juhtprojekti rakendamise soovitused
1 Kui rakendatakse juhtprojekti, mis
hõlmab uute seadmete kasutamist,
siis peaks arvestama õpetajate
profiili (motivatsioon, suhtumine ja
enesekindlus) ning IKT-põhist õpetamis- ja õppimiskeskkonda, et kavandada sobivad tugivahendid ja pakkuda õpetajatele projekti rakendamise
ajal abi ja väljaõpet.
2 Lähtudes tahvelarvuti mobiilsusest,
peaksid õpetajad edendama arvutikasutamist ka muudes õpikeskkondades, nagu välitööd, klassiruumist
väljaspool toimuv tegevus (nt raamatukogu) või muud ametlikud/mitteametlikud keskkonnad. Uurimusest
nähtub, et praktika, kus tahvelarvutit
kasutatakse selleks, et viia õppetöö
ka klassiruumist väljapoole, tähendab suuremaid muudatusi õpetamises ja õppimises.
3 Õpetajaid peab toetama pikka aega
ning pakkuma neile uusi kogemusi,
praktikastsenaariume ja tööalase
arengu jaoks vajalikku tegevust, et
kasutada tahvelarvutit klassiruumist
väljaspool, näiteks hindamiseks ning
tõhusa suhtlusvahendina kolleegide,
õpilaste ja lastevanematega. Teadmiste baas vabahariduse võimaluste
kohta võiks hõlmata uusi stsenaariume, mis hõlbustavad klassivälist
õppetööd, nagu tegevus- ja projektipõhine õpe.

4 Tööalase arengu laiem teemaring
toetaks uusi tahvelarvuti ja üldise IKT
praktikavõimalusi. Sellega seoses
tuleb ka tagada, et kõik juhtprojektis
osalevad õpetajad saavad väljaõpet
tahvelarvuti kasutamiseks õppetöös.
5 Hindamise tulemuste järgi soovitatakse kohandada tööalase arengu
tegevuste liik ja sagedus õpetajate
tegeliku praktikaga (nagu ka enesekindlus selles valdkonnas). Seega
peaks olemasoleva praktika muutmiseks toetama õpetajaid nendes valdkondades, mida soovitakse muuta,
tööalase arengu tegevuse kaudu.
6 Õpetajaid peaks julgustama vahendeid teistega jagama, praktikat dokumenteerima ja õppetunni stsenaariume looma. Veelgi enam, koostööd
tõhustavat tegevust, nagu õppetundide vaatlemine, peaks edendama,
katsetades koolis uusi seadmeid ja
tööriistu, sest need tagavad teabele
vajaduspõhise ligipääsu. Näited 1:1
algatuste kohta näitavad, õpetajadmentorid on edukalt toetanud selliste
koostöövormide juurutamist.

7 Teiste selle valdkonna juhtprojektide
rakendamisel tuleb arvestada õpetajate üldist ja IKT-põhist õppepraktikat. Olenevalt õpetajate suhtumisest
IKTsse ja nende õpetamisstiilist saab
õpetajatele pakkuda eriabivahendeid,
arvestades nende tausta ja näidates
neile eri käsitlusviiside võimalusi.
8 Õpetajatele on kasulik võimaldada
õpilastel kasutada koolis samu või
sarnaseid seadmeid ning piisavalt
kiiret internetiühendust, nagu on
õpetajatel (individuaalne või rühma
juurdepääs oma seadmele), sest siis
saab toetada ja täiustada klassis antavaid juhiseid ning rikastada õppematerjali, millega õpilased töötavad.
9 Tugiteenuseid on vaja selleks, et
tõhustada juhtprojektiga seotud
õpetajate mõttevahetust. Õpetajate
pideva mõttevahetuse edendamine
väljaspool projekti rakendamist vajab lisastiimulit, et kaasata õpetajad
veebikogukonda pikaks ajaks. Õppestsenaariumid on õpetajatele vajalikud. Need peaks kirjeldama, kuidas
kasutada digitaalvahendeid, et toetada õpistrateegiate üleküllust. Õpetajad märkavad ka kasu, mis tuleneb
silmast silma mõtete vahetamisest,
näiteks õpikoda, mille European Schoolnet juhtprojekti lõpus korraldas.
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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

Teavet Aceri kohta
1976. aastal asutatud Acer on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõte, kes on pühendunud uurimistööle, disainimisele,
turustamisele, müügile ja uuenduslike toodete toetamisele, mis
parandavad inimeste elu. Aceri roheline tarneahel toodab keskkonnasäästlikke lauaarvuteid, kuvareid, projektoreid, servereid,
tahvelarvuteid ja nutitelefone – vahendeid, mida meie kliendid
vajavad selleks, et tagada piiranguteta uurimisvõimalused ja kogemused. 3. järgu sülearvutite tarvis annab Acer (IDC 2012) tööd
8000 inimesele ja Aceri 2011. aasta kasum oli 15,7 biljonit USA
dollarit. www.acer.com

Uuringu täielik aruanne on kättesaadav veebist
aadressil: http://1to1.eun.org

