MTÜ IUVENTA

ÕPPIMISE JUHEND
MITTEFORMAALSES
HARIDUSES
INTERNETIS

ÕPPIMISE JUHEND
MITTEFORMAALSES
HARIDUSES
INTERNETIS

Euroopa Komisjoni toetus selle väljaande koostamisele ei tähenda sisu kinnitamist, mis kajastaks ainult autorite seisukohti, ning komisjoni
ei saa vastutada selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

2 MANUAL FOR ONLINE LEARNING IN NON-FORMAL
EDUCATION

SISSEJUHATUS
Digitaalne pädevus on õppimiseks, tööks ja ühiskonnas aktiivseks osalemiseks hädavajalik.
Üleilmastumisprotsess ja uute tehnoloogiate levik on meie õppemeetodeid revolutsiooniliselt
muutnud ning seetõttu tuleb meie õpetamis- ja noorsootöösüsteem põhjalikult läbi vaadata.
Tänapäeval ei saa haridussüsteem keskenduda ainult sisule, kuna see aegub väga kiiresti. Lisaks
peame koolitama õpilasi digioskuste alal, kuna need on võtmetähtsusega karjäärivõimaluste
õigeks arendamiseks maailmas, mis neid koolist lahkudes ees ootab.
Veebiõpe on haridus, mis toimub Interneti kaudu. Tihtipeale viidatakse sellele muude mõistete
hulgas ka e-õppele. Veebiõpe on siiski vaid üks kaugõppe liik - katusmõiste igale õppele, mis
toimub kaugõppes, mitte traditsioonilises klassiruumis.
Mitteametliku hariduse veebipõhise õppe juhend on osa projektist „Noorte veebipõhised
õppimisvõimalused - YOLO”, mida rahastatakse Euroopa Komisjoni raames põhimeetme kaks
„Suutlikkuse suurendamine noorsoovaldkonnas Lääne-Balkani akna all” raames. Erasmus+
programm "Aktiivsed noored".
Käsiraamat koosneb puu põhiosadest, kus on erinevad teemad, mis on omavahel ühendatud:
I.
mitteformaalse hariduse peamised vormid ja välja töötatavad sihtrühmad esimeses osas
sõnastatud,
II.
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) ja konkreetselt e-õpe, mis on osa
käsiraamatu teises jaotises ja III. digipädevus ja mitteformaalse hariduse veebipõhised tööriistad
olla osa kasutusjuhendi viimasest osast.
Mitteametliku hariduse veebipõhise õppe käsiraamatu eesmärk on koguda kokku kõik uued
tööriistad, mida saab veebipõhiseks õppimiseks kasutada mitteformaalne hariduses ja
noorsootöös. Seetõttu teavitatakse käsiraamatust mitteformaalne haridus noorsootöötajaid,
koolitajaid ja koolitajaid erinevatest olemasolevatest veebitööriistadest ja sellest, kuidas nad
saavad neid kasutada oma igapäevases töös noortega õppimise ja hariduse paremaks protsessiks.
Usume, et infotehnoloogia integreerimine haridusse ja ka noorsootöösse kiireneb veelgi, kus
veebipõhine õpe saab tulevikus iga hariduse lahutamatu osa.
Loodame, et Juhend teenindab kõiki noorsootöötajaid, koolitajaid ja koolitajaid mitteformaalne
hariduses ning et nad leiavad kasulikku teavet ja tööriistu, mis võiksid toetada nende
veebipõhistes programmides ja tegevustes osalevate noorte isiklikku ja sotsiaalset arengut.
Dijana Puskar, MTÜ Iuventa
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PROJEKTI
KOHTA
Seda projekti on rahastatud Euroopa Komisjoni ja programmi
Erasmus+ toel ning see kestab 24 kuud (15. detsember 2018 14. detsember 2020).
21. sajandi tehnoloogia peatamatu areng on toonud uhiuue
korra kõigis ühiskonna valdkondades, sealhulgas hariduses.
E-õppe arendamine on üks kõige kiiremini laienevaid haridusja
koolitusvaldkondi,
ka
mitteametliku
haridusja
koolitustegevuse osas. Noorsootöös on pidevalt vaja uusi
tööriistu, et olla kursis kiirete globaalsete muutustega, toetada
noorte osalemist ühiskonnas, kodanikuaktiivsust ja ennetada
sotsiaalse tõrjutuse uusi vorme.
Ajalooliselt on noorsootöötajad soovinud uusi suundumusi
omaks võtta, kuid uute IKT ja veebipõhiste tööriistade abil ei ole
nende uuenduslike lähenemisviiside kasutamise oskusteavet
lihtne saada ja isegi siis, kui mõnel noorsootöötajal on see
oskusteave olemas, on see pole hõlpsasti süvalaiendatud.
Seetõttu peame meie noorsootöötajad täiendama teadmisi IKT
ja veebitööriistade loovast kasutamisest oma töös. Vajame uusi
võimalusi noortega töötamiseks.
Selle
projekti
peamine
eesmärk
on
arendada
partnerorganisatsioonide
suutlikkust
veebivahendite
kasutamiseks
mitteformaalses
hariduses,
parandades
mitteformaalse hariduse ja noorsootöö kvaliteeti. Projekti
tegevused
suurendavad
samm-sammult
partnerriikide
noorsootöötajate, koolitajate ja noortejuhtide suutlikkust
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PROJEKTI KOHTA

EESMÄRGID:
✓

Uurida võimalusi olemasolevate tööriistade täiustamiseks ja uute loomiseks, et
muuta need interaktiivsemaks, kogemuslikumaks ja noorsootöös oluliste teadmiste,
oskuste, hoiakute ja väärtuste arendamiseks.

✓

Uurida veebipõhise õppimise eeliseid ja piiranguid mitteformaalne hariduse
kontekstis.

✓

Uute teadusasutuste innovatsiooni toomine, luues veebipõhiseks õppimiseks uusi
meetodeid, tehnikaid ja konkreetseid tööriistu.

✓

Ehitada koolitajate, noorsootöötajate suutlikkust, kes tegutsevad noorte
mitteformaalne hariduse valdkonnas veebipõhiste õppevahendite kasutamine
mitteformaalne hariduses.

✓

Luua ja rakendada veebikursusi riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.

✓

Luua e-õppe kursus, mis on seotud iga partneri noorte prioriteetidega.

PROJEKTI PARTNERID:
MTÜ Iuventa (Serbia)
Associazione TDM 2000
(Itaalia)
Beyond Barriers (Albaania)
Blink Kosova (BETTER LIFE IN KOSOVA)
(Kosovo)
Sal Fuera Elche (SAL FUERA ELX)
(Hispaania)
Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley (Bulgaaria)
Eesti People to People (Eesti)
SIEDAS SOCIAL INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
ASSOCIATION (Slovakkia)
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TEGEVUSKAVA
• Loo projekti visuaalne identiteet
• Projekti veebisaidi loomine
• Uuringud
• Kohtumise löömine
• Seminar „Mitteformaalne haridus ning IKT ja veebivahendid mitteformaalseks hariduseks - kus me oleme“
• Veebipõhise õppeplatvormi loomine
• Ümarlaud - igas partnerriigis
• 2. seminar - olemasolevate veebitööriistade täiustamine ja loomine
• Veebipõhine koolituskursus - e-õppe oskuste arendamine / sissejuhatus Moodle'i
• Kohalik tegevus: uute tööriistade ja veebi needuste testimine
• Veebiseminarid - 4 riiklikku veebiseminari teemal
• Mitteformaalse hariduse veebipõhise õppe juhend
• Konverents - veebipõhine õppimine ja veebitööriistad mitteformaalses hariduses
• Hindamiskoosolek
• Edendamine ja levitamine
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I MITTEFORMAALNE HARIDUS
1. Mitteformaalse hariduse ajalugu ja määratlus
Mitteformaalne haridus on suhteliselt uus mõiste, mis pärineb 1968. aastast, kui Coombs
hakkas esimest korda rääkima mitteformaalse hariduse kohta, mis ilmnes ebaõnnestunud
ametliku haridussüsteemi lünkadest.
Hiljem, 1974. aastal, määrasid haridusteadlased Coombs ja Ahmed vahet formaalse,
mitteformaalse ja informaalse hariduse vahel, öeldes: „Siin kasutatav ametlik haridus on
muidugi kõrgelt institutsionaliseeritud, kronoloogiliselt jaotatud ja hierarhiliselt
struktureeritud haridussüsteem, põhikooli ja ülikooli ülemjooksu hõlmav osa”.
Kuigi „mitteformaalne haridus ... on igasugune organiseeritud, süsteemne ja hariv
tegevus, mis toimub väljaspool ametliku süsteemi raamistikku, et pakkuda valitud tüüpi
õppimist nii elanikkonna, täiskasvanute kui ka laste teatud alarühmadele (Coombs ja
Ahmed 1974: 8)”.
Sõna „muidugi” kasutamine ametliku hariduse tsitaadis näitab, et eeldati, et kõik tunnevad
formaalset haridussüsteemi. Samal ajal tõlgendasid mittevormaalset haridust eri riigid
erinevalt. Mõne jaoks tähendas see kõiki haridusministeeriumi pakutavaid
haridusprogramme peale koolide ja kolledžite (nt täiskasvanute kirjaoskuse tunnid). Teiste
jaoks tähendas see haridusprogramme nagu koolituskursused, arutelufoorumid ja
valitsusväliste organisatsioonide pakutavad seminarid.
Mitteametliku hariduse määratlus oli pigem mitteametliku õppe kirjeldus, milles öeldi:
„Siinne mitteametlik haridus on elukestev protsess, mille käigus iga inimene omandab ja
kogub teadmisi, oskusi, hoiakuid ja teadmisi igapäevastest kogemustest ning
kokkupuutest keskkond - kodus, tööl, mängus; perekonna ja sõprade eeskujult ja
hoiakutest; reisidest, ajalehtede ja raamatute lugemine; või raadiot kuulates või filme või
televiisorit vaadates. Üldiselt on mitteametlik haridus korraldamata ja sageli süsteemitu;
ometi moodustab see suure osa kõigi inimeste kogu elu jooksul õppimisest, sealhulgas
isegi kõrgelt koolitatud inimeste õppimisest (Coombs and Ahmed 1974:8)”.
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Kõik kolm haridusvormi aitavad kaasa elukestvale õppimisprotsessile, millel kõigil on
oma tähtsus, eelised ja puudused. Järgmistes tabelites on toodud lühike ülevaade
kolme haridusvormi sarnasustest ja erinevustest:

Tänapäeval mitteformaalne haridus on kõige tihedamalt seotud vabaühenduste tööga,
eriti noortevaldkonnas. Kuna mitteformaalne õpe on noorsootöö põhielement,
vaatleme seda lähemalt selle peamiste eeliste ja puuduste, sihtrühmade ja
arengutega.
Noorsootegevuse mitteformaalne õpe on struktureeritud, planeeritud ja põhineb õppeeesmärkidel, mida toetab juhendaja või koolitaja. See on õppija nimel tahtlik, ehkki
vabatahtlik, seetõttu võime öelda, et mis tahes vormis noorsoovahetus, koolituskursus
või seminar, millel on eelnevalt kindlaks määratud õppekavaga õppe-eesmärgid, on
omamoodi mitteametlik haridus.
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Noorsootegevuse mitteformaalse õppimise põhimõtted on erinevad:
• õppimise vabatahtlik ja sageli ise organiseeritud olemus;
• mõeldud erinevate oskuste ja pädevuste parandamiseks;
• õppija sisemine motivatsioon;
• osalus ja õppijakeskne lähenemine;
• tihe seos noorte püüdluste ja huvidega;
• õppekavade avatud iseloom, struktuur ja paindlikkus;
• mitmekesine hindamisprotsess koos enesehindamise, kollektiivse / grupi hindamise
elementidega ilma individuaalse edu või ebaõnnestumise hindamiseta, andes õppijale
„õiguse teha vigu“ja „õppida tehes ja proovides“;
• koolitajate / juhendajate ja / või noorsootöötajate toetav keskkond;
• tulemuste jagamine ja mitmekordistamine ning võimalikud järelmeetmed, et saavutada
rohkem kaudsed kasusaajad.
Mitteametliku noorte tegevuse eesmärk on kaasata nii passiivseid kui ka aktiivseid
õppimisvõimalusi, nagu on määratletud Edgar Dale'i koonuses Õppimine (1969),
et tagada teadmiste, oskuste ja pädevuste jätkusuutlik areng.

Mitteformaalne koolituskursus, seminar ja noortevahetuse päevakavad sisaldavad hoolikalt
kavandatud, loogiliselt järgitavaid ja õppimiseesmärkidele suunatud sessioone, mis on
avatud ülesehitusega ja paindlikud ning mida saab vastavalt osalejate vajadustele kohandada.
See aitab kaasa osalejate, korraldajate ja juhendajate järgmiste oskuste, teadmiste
ja hoiakute arendamisele või parandamisele:
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2. Mitteformaalse hariduse peamised vormid ja sihtrühmad
Mitteformaalset haridustegevust saavad pakkuda erinevad osalejad erinevatele
sihtrühmadele. Mittetulundusühingute pakkujad võivad olla nii formaalsed
haridusstruktuurid kui ka mitteformaalsed haridusagendid, nagu valitsusvälised
organisatsioonid, kultuurikeskused, koolitusagentuurid ja ettevõtted jne.
Mitteformaalse hariduse tegevused, näiteks koolituskursused, seminarid,
arutelufoorumid või arutelud, võivad toimuda nii võrguühenduseta kui ka võrgus.
Noortevahetused on aga kõige kasulikumad, kui need korraldatakse väljaspool
ühendust, nii et kultuuri vahetamine ja informaalse õppimise kaasamine
mitteformaalsesse haridusprotsessi võib aidata kaasa uute teadmiste, oskuste ja
pädevuste omandamisele.
3. Mitteformaalse õppe tunnustamine
Kuigi paljud mitteformaalse hariduse tegevuses osalejad ütlevad, et… „Ma olen
sellest koolitusest nii palju õppinud” või „Ma õppisin selle teema kohta siin rohkem
kui kogu oma ametliku hariduse õpingute vältel”, on eeliste mõistmine endiselt
puudulik mitteametliku hariduse omandamine. Sellepärast on vaja tugevdada
ühiskonna, ettevõtluse ja poliitika võtmeisikute ja institutsioonide ning noorte endi
teadlikkust, et edendada mitteformaalset haridust kui õppimise lahutamatut osa ja
suurendada selle poliitilist, sotsiaalset ja vormiline tunnustamine.

Poliitiline tunnustus:
Mitteformaalne haridus pakkujate poliitiline tunnustamine on esimene vajalik samm.
Ühiskonna kõigi tasandite poliitilised struktuurid peavad tunnistama NFE-d pakkuvate inimeste
tähtsust. Valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid peaksid aktiivselt toetama uurimist,
kuidas NFE avaldab mõju nii üksikisiku kui ka kogu ühiskonna arengule. Järgmine samm on
noorteorganisatsioonide vajalik rahaline toetus, mis näitab nende pühendumust. See aitaks
kindlustada noorte vabaühenduste sektori jätkusuutlikkust ja arengut.

Sotsiaalne tunnustus:
On oluline, et institutsioonid ja üksikisikud kõigil ühiskonna tasanditel hakkaksid
muutma ja kohandama oma arusaamu NFE ja noorsootöö väärtusest üldiselt. ühiskonna
suhtumine haridusse peab muutuma senisest, kus formaalset haridust hinnatakse lisaks
mitteformaalsele haridusele, selliselt, kus mõlemaid haridusvorme kaalutakse võrdselt nende
pakutavate erinevate omaduste ning noortele pakutavate erinevate oskuste ja eeliste osas.
inimesed
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Ametlik tunnustus:
Peamised jõupingutused mitteformaalse õppe ametliku tunnustamise nimel tehti 2006. aastal
sisse viidud Noortepassi tunnistusega, mille eesmärk oli tunnustada Euroopa Komisjoni sel ajal programmi
Noored kaudu omandatud õpet. Noortepass sisaldab enesehindamise elemente noortevahetuste,
koolituskursuste ja Euroopa vabatahtliku teenistuse käigus välja töötatud või täiustatud võtmepädevuste
osalejate nimel koos mitteformaalse tegevuse üldise kirjeldusega koos eesmärkide ja
partnerorganisatsioonidega korraldajate poolt.
2005. aasta novembris võttis Euroopa Komisjon vastu soovituse ettepaneku elukestva õppe
põhipädevuste kohta. See soovitus esitas esmakordselt Euroopa tugivahendi võtmepädevuste kohta,
mida noored vajavad täiskasvanute eluks, edasiseks õppimiseks ja aktiivseks ühiskonnas osalemiseks.
Võrdlusraamistik seadis järgmised kaheksa põhipädevust, mis hiljem lisati Youthpass'i tunnistusele
enesehindamise elemendina:
1. Emakeelne suhtlus - oskus väljendada ja tõlgendada mõtteid, tundeid ja fakte nii suulises kui
ka kirjalikus vormis (kuulamine, rääkimine, lugemine ja kirjutamine) ning lingvistiline suhtlemine sobival viisil
kogu ühiskondlikus ja kultuurikontekstid - haridus ja koolitus, töö, kodu ja vaba aeg.
2. Suhtlus võõrkeeltes - võime mõista, väljendada ja tõlgendada mõtteid, tundeid ja fakte nii
suulises kui ka kirjalikus vormis (kuulamine, rääkimine, lugemine ja kirjutamine) sobivas ühiskondlikus
kontekstis - töö, kodu, vaba aeg, haridus ja koolitus - vastavalt inimese soovidele või vajadustele.
Võõrkeelses suhtluses on vaja ka selliseid oskusi nagu vahendus ja kultuuridevaheline mõistmine.
3. Matemaatiline kompetents ja põhipädevused loodusteadustes ja tehnoloogias –
A. Matemaatiline kompetents on võime arendada ja rakendada matemaatilist mõtlemist, et
lahendada igapäevases olukorras paljusid probleeme. See hõlmab erineval määral võimet ja tahet
kasutada loogilist ja ruumilist mõtlemist ja esitlust (valemid, mudelid, konstruktid, graafikud, diagrammid).
B. Teaduspädevus viitab võimele ja soovile kasutada looduse selgitamiseks kasutatud teadmisi
ja metoodikat, et teha kindlaks küsimused ja teha tõenduspõhiseid järeldusi. Teaduse ja tehnoloogia alane
pädevus hõlmab mõistmist muutustest, mis on põhjustatud inimtegevusest ja vastutusest
üksikkodanikuna.
4. Digitaalne kompetents - infoühiskonna tehnoloogia (IST) enesekindla ja kriitilise
kasutamise hõlbustamine tööl, vaba aja veetmisel ja suhtlemisel. Seda toetavad IKT
põhioskused: arvutite kasutamine teabe hankimiseks, hindamiseks, salvestamiseks,
tootmiseks, esitlemiseks ja vahetamiseks ning Interneti kaudu suhtlemiseks ja
koostöövõrgustikes osalemiseks.
5. Õppima õppimine - oskus jätkata ja püsida õppimises. Üksikisikud peaksid saama
ise korraldada oma õppimist, sealhulgas aja ja teabe tõhusa juhtimise kaudu nii individuaalselt
kui ka rühmades. See hõlmab teadlikkust oma õppeprotsessist ja vajadustest, olemasolevate
võimaluste väljaselgitamist ja oskust takistustega toime tulla, et edukalt õppida. See tähendab
nii uute teadmiste ja oskuste omandamist, töötlemist ja omastamist kui ka juhiste otsimist ja
kasutamist. Õppimine õpib õppijaid üles ehitama varasemale õppimisele ja elukogemustele,
et kasutada ja rakendada teadmisi ja oskusi erinevates kontekstides - kodus, tööl, hariduses
ja koolitusel. Motivatsioon ja enesekindlus on selle pädevuse jaoks üliolulised.
6. Inimestevahelised, kultuuridevahelised ja sotsiaalsed kompetentsid,
kodanikupädevus - need pädevused hõlmavad kõiki käitumisvorme, mis annavad
inimestele vajalikud teadmised ja oskused, mis on vajalikud tõhusaks ja konstruktiivseks
osalemiseks ühiskondlikus ja tööelus, eriti üha mitmekesisemas ühiskondades ja
vajadusel konflikte lahendada. Kodanikupädevus annab inimestele võimaluse osaleda
täielikult kodanikuelus, tuginedes teadmistele sotsiaalsetest ja poliitilistest
kontseptsioonidest ja struktuuridest ning pühendumisest aktiivsele ja demokraatlikule
osalemisele.
7. Algatusvõime ja ettevõtlikkus - viidates inimese võimele ideed teoks muuta. See
hõlmab loovust, innovaatilisust ja riskide võtmist ning oskust projekte kavandada ja juhtida
eesmärkide saavutamiseks. See toetab kõiki igapäevases elus kodus ja ühiskonnas,
töötajaid oma töö konteksti teadvustamisel ja võimaluste ärakasutamisel ning on alus
spetsiifilisemate oskuste ja teadmiste jaoks, mida vajavad ettevõtjad, kes loovad
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sotsiaalseid või ärilisi aktiivsus.
8. Kultuuriteadlikkus ja väljendus - ideede, kogemuste ja emotsioonide loomingulise
väljendamise tähtsuse hindamine mitmesugustes meediumides, sealhulgas muusika,
etenduskunst, kirjandus ja kujutav kunst.

Elukestva õppe võtmepädevuste raamistik vaadati üle 2018. aasta mais. Erasmus + puhul
ilmub uus raamistik kõikidele projektidele, mis on kantud Youthpassi andmebaasi 20. augustil
või hiljem. Muudatus ei mõjuta Erasmus + projekte, mis on enne seda kuupäeva Youthpassi
andmebaasi kantud, isegi kui hiljem sertifikaadid uuesti luuakse. Uued võtmepädevused
ilmuvad ka kõigil Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi Youthpass sertifikaatidel.
https://www.youthpass.eu/sk/help/faqs/keycompetences/

muudetud põhipädevused on:
1. Mitmekeelne pädevus - mitmekeelne pädevus on võime kasutada suhtlemiseks
erinevaid keeli ning mõista ja väljendada mõtteid, tundeid ja fakte suuliselt või
kirjalikult. Peaks tundma teatud keele grammatikat ja sõnavara. Oluline on ka võime
keelt erineval viisil õppida. Kultuurilise mitmekesisuse hindamine ja uudishimu
kultuuridevaheliseks suhtlemiseks on selle pädevusega seotud hoiakud.
2. Isiklik, sotsiaalne ja õppima õppimise pädevus - isiklik, sotsiaalne ja õppima õppimise
pädevus on võime õppida õppima, oma õppimist juhtima ja iseenda üle järele
mõtlema. See on aja- ja teabehaldus. sotsiaalne pädevus hõlmab konstruktiivset
koostööd teistega ja konfliktide toetavat juhtimist. Isiklikud pädevused hõlmavad
vastupidavust, võimet tulla toime ebakindluse ja keerukusega ning näidata üles
empaatiat. Füüsilise ja emotsionaalse heaolu toetamise oskus on oluline ka selles
pädevusvaldkonnas.
3. Kodakondsuspädevus - kodakondsuspädevus on võime tegutseda vastutustundlike
kodanikena ja osaleda täielikult kodaniku- ja ühiskonnaelus, tuginedes arusaamisele
sotsiaalsetest, majanduslikest, õiguslikest ja poliitilistest mõistetest, samuti
ülemaailmsetest arengutest ja jätkusuutlikkusest.
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4. Ettevõtluspädevus - ettevõtluspädevus tähendab võimet tegutseda võimaluste
järgi ja muuta ideed tegevusteks, millel on teiste jaoks väärtus. See hõlmab initsiatiivi,
loovust, innovatsiooni, kriitilist mõtlemist ja probleemide lahendamist. See nõuab
võimet teha koostööd ja kavandada kultuurilise, sotsiaalse või rahalise väärtusega
projekte.
5. Pädevus kultuuriteadlikkuse ja väljenduse osas - kompetents kultuuriteadlikkuse ja
väljenduse osas on arusaam sellest, kuidas ideid erinevates kultuurides erinevate kunstide
kaudu loovalt väljendatakse. See hõlmab enda ideede väljatöötamist ja väljendamist. See
nõuab kohalike, Euroopa ja globaalsete kultuuride tundmist ning võimet ideid ja emotsioone
avaldada erinevates kunsti- ja kultuurivormides. Avatus ja uudishimu on olulised hoiakud.
6. Digipädevus - digitaalne pädevus hõlmab digitaaltehnoloogiate vastutustundlikku
kasutamist; suhtlemine ja koostöö, meediakirjaoskus, digitaalse sisu loomine, ohutus,
intellektuaalomandiga seotud küsimused, probleemide lahendamine ja kriitiline
mõtlemine.
See
hõlmab
võimalust
kasutada
teavet
mitmesuguste
digitaaltehnoloogiate kaudu, saadaoleva teabe kahtluse alla seada; uudishimu ja
avatud suhtumine.
7. Matemaatiline
pädevus
ja
pädevus
teaduses,
tehnoloogias,
inseneriteadustes (STEM) - matemaatiline kompetents ja pädevus teaduses,
tehnoloogias, inseneritöös (sTEM) on võime kasutada matemaatilist mõtlemist
igapäevases olukorras probleemide lahendamiseks. Teaduse alane pädevus viitab
teadmiste kasutamise võimele; et teha kindlaks küsimused ja tugineda arvamustele
tõenditel. See hõlmab võimet kasutada loogilist ja kriitilist mõtlemist, käsitleda
tehnoloogilisi vahendeid ning edastada nende taga olevaid järeldusi ja põhjendusi.
8. Kirjaoskuse oskus - kirjaoskus on oskus mõista ja väljendada mõtteid, tundeid ja fakte
suuliselt, kirjalikult või muus vormis ning suhelda teistega. See on edasise õppimise alus. Avatus
kriitilisele ja konstruktiivsele dialoogile ning teadlikkus keele mõjust teistele on selle pädevuse
olulised elemendid.

Mis on Noortepass/Youthpass?
Youthpass on vahend noorsootöö ja solidaarsuse alaste tegevuste õpitulemuste
dokumenteerimiseks ja tunnustamiseks. See on saadaval projektide jaoks, mida rahastab
programm Erasmus+: Noored tegevuses ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmid. See on
osa Euroopa Komisjoni strateegiast edendada mitteformaalse õppe tunnustamist, rakendades
poliitikat praktikas ja praktikas poliitikat:
• Noortepassi tunnistuse loomisel koos tugiisikuga antakse projektis osalejatele võimalus
kirjeldada, mida nad on oma projektis teinud ja millised pädevused nad on omandanud.
Seega toetab Youthpass isikliku mitteformaalse õppeprotsessi ja tulemuste kajastamist.
• Noortepassi mitteformaalse õppimise üleeuroopalise tunnustamise vahendina
tugevdab noorsootöö sotsiaalset tunnustamist.
• Youthpass toetab noorte ja noorsootöötajate aktiivset Euroopa kodakondsust, kirjeldades
nende projekti lisaväärtust.
• Noortepassi eesmärk on ka toetada noorte ja noorsootöötajate tööalast konkurentsivõimet,
tõstes nende teadlikkust oma pädevustest ja aidates neid kirjeldada ning dokumenteerides
põhipädevuste omandamise tunnistusele.

15

Kes saavad kasutada Noortepassi?
Youthpass/Noortepassi tunnistused on saadaval igat tüüpi Erasmus+ programmide ja
tegevuste jaoks: Noored tegevuses ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmid.
Sertifikaate saab välja anda ka projektidele, mis anti välja eelmise programmi „Aktiivsed
noored“ (2007–2013) raames.
Kõigil nendes raamides heaks kiidetud projektides osalejatel on õigus saada Youthpassi
tunnistus ja seega tunnustus oma mitteformaalse õpiväljundi eest.
Vastutus väljastada noortepassi tunnistused osalejatele / vabatahtlikele, kui nad neid soovivad
saada, lasub organisatsioonil, kes allkirjastab Erasmus+ stipendiumi lepingu.

Miks Noortepass?
Noortepassi kasutamine võib anda lisaväärtust noorteprojektidele, kus seda
kasutatakse, mitmel viisil:
- Noortepassi protsessi kaudu muutub õppe kajastamine struktureeritumaks ja projekti
hariduslik väärtus tugevneb. See muudab osalejate õppimise teadlikumaks. Olles teadlikum
oma pädevustest, on osalejatel tulevikus neid lihtsam kasutada. Seega toetab Youthpass
noorte edasisi võimalusi.
- Pöörates rõhku noorsootöös toimuvatele õppeprotsessidele ja tulemustele, aitab YouthPassi
abil suurendada nn õppeoskust. See tõstab osalejate teadlikkust õppimisest erinevates
kontekstides ja aitab neil oma õpisoove ja -vajadusi kajastada.
- Noorteprojektides osalemisel välja töötatud pädevuste kirjeldus aitab samuti suurendada
noorsootöö - teie töö - väärtuse nähtavust!

Noortepass on
Noortepass ei ole
järelemõtlemisprotsess, mis aitab määratleda ja
kirjeldada
õpitulemusi
noorteprojektis,
mille midagi, mis annab õigused omanik
tulemuseks on tunnistus, mis neid õpitulemusi
dokumenteerib
kinnitus konkreetse tegevuse korraldajate osalemise
kohta
ametlik pädevuste akrediteerimine
tegevuse kirjeldus, kus isik osales
mis tahes ametliku kvalifikatsiooni
asendaja
konkreetsete läbiviidud tegevuste ja õpitulemuste
individuaalne kirjeldus

saadaval, et näidata programmi
YOUTH (mis lõppes 2006. aastal)
tegevuste õpitulemusi

tunnistus inimestele, kes osalevad programmides
Erasmus+: Noored tegevuses ja Euroopa
solidaarsuskorpuses toetatud tegevustes tööriist, mis
paneb põhipädevused elukestvaks
Õppimine praktikas
tuginedes kindlalt mitteformaalse hariduse
põhimõtetele ja õppimine
viis õppimise nähtavuse parandamiseks noorte- ja
solidaarsusprojektides
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Miks peaksid osalejad otsustama kasutada Noortepassi?
• Nad saavad kirjeldada, mida nad on projektis teinud ja õppinud
• Nad õpivad leidma sobivaid sõnu oma pädevuse kirjeldamiseks
• Nad mõistavad paremini oma oskusi
• Nad saavad paremini teada erinevatest kontekstidest ja viisidest, kuidas inimesed õpivad
• Nad saavad oma pädevusi teistele paremini näidata ja selgitada, näiteks tööintervjuul, koolis või edasiste
projektide jaoks
• Nad saavad teha edasisi plaane selle kohta, mida nad veel õppida tahaksid ja kuidas
• Neil on ametlik kinnitus projektis osalemise kohta
• Nad saavad seda oma sõpradele ja perele näidata!
4. Mitteformaalne haridus ja noorte veebipõhised õppimisvõimalused

Noorte veebipõhised õppimisvõimalused võivad olla nii formaalsed kui ka
mitteformaalsed, olenevalt neid pakkuvatest asutustest ning veebikursuse või
õppimisvõimaluse ametlikust või mitteformaalsest tunnustamisest. Kui ülikoolid, kolledžid,
koolid ja kutsehariduskeskused pakuvad kaugõpet, lõpeb mõne diplomiga või ainepunktiga,
mis antakse õppijale, see on ametlik YOLO. Valitsusvälised organisatsioonid või koolid,
kes pakuvad projektide raames veebipõhiseid õppimisvõimalusi, aitavad samuti kaasa õppija
oskuste, teadmiste ja pädevuste arendamisele. Need on mitteformaalsed meetmed, mis lõpevad
sageli mõne mitteformaalse tunnustamisvahendiga, nagu Youthpass, Europass või mõni
muu lõpetamistunnistus. Selle käsiraamatu järgmistes peatükkides on kirjeldatud palju
YOLO platvorme, mis pakuvad veebipõhiseid haridusvõimalusi ja kasulikke veebipõhiseid
tööriistu noortele õppijatele.
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II INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA (SIIN ISE IKT)
JA ERITI E-ÕPPE
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) ja eriti e-õpe on tänapäeval inimese ja
ühiskonna suhetes hädavajalik, mis on seotud nelja alamsüsteemiga, mida ühiskonnas
võib tunnustada ja mis on selle olemasolu jaoks hädavajalikud: poliitiline / õiguslik mõõde,
sotsiaalne mõõde, kultuuriline mõõde ja majanduslik mõõde ning see on tähistanud
ristmikku praegustes õppe- ja suhtlusparadigmades.
Lissaboni Euroopa Ülemkogu edendab õppijale suunatud lähenemisviisi, mis hõlmab uute
multimeediumtehnoloogiate ja Interneti kasutamist, et parandada õppimise kvaliteeti, hõlbustades
juurdepääsu ressurssidele ja teenustele, samuti kaugvahetust ja koostööd.
Täna on kahtlemata e-õpe arenev kontseptsioon, mis järgib tehnoloogilise innovatsiooni tempot
mõned eksperdid on e-õppe arengut pidanud õppeparadigma muutuseks.
See nõuab näiteks, et veebipõhise õppe pakkujad, julgustades nende tehnoloogiate aktiivset,
kriitilist ja mõistlikku kasutamist, säilitaksid samasuguse kvaliteeditaseme nagu muudegi
õppevormide puhul, eriti hariduse, e-demokraatia, teaduse ja koolituse mõistes küberkiusamise
vastu võitlemise protsess, Interneti haldamine, isikuandmete kaitse veebis.
Selles suhtes nähakse IKT-d kui uudset viisi uute hariduse meetodite ja vahendite
juurutamiseks ning suhteks õppija ja õpetaja / juhendajaga, et parandada hariduse kvaliteeti
kuni sisu edastamiseni.
Alt-üles perspektiivis saavad õpetajad ja organisatsioonid kasutada neid ressursse,
et jõuda suurema hulga noorteni, kasutades noortesõbralikke vahendeid, eriti neid,
kelle taust on vähem võimalusi, edendades uut suhtluskeskkonda, mis on
jätkusuutlikum arengu ja mõjuvõimu suurendamiseks.
Usume, et see lähenemisviis on väga oluline ja pakiline, et tulla toime info - ja
tehnoloogiavaldkonda ning tehnoloogiat käsitleva kaasavama koolitusstrateegia
väljakutsetega pädevuse arendamise tähtsus selles valdkonnas, eelkõige koolituse
kaudu hariduse kõigil tasanditel, ametlikus ja informaalses vormis ning kogu elu.
Need arengud kinnitavad ühelt poolt kasvavat huvi IKT kasutamise vastu teadmusühiskonna
arendamise vastu ja teiselt poolt edendavad ka veebipõhiste tööriistade kasutamise
muutust haridusotstarbel. Näiteks sellised e-õppe protsessides olulised mõisted nagu
„praktikakogukond” ja „eakaaslaste loodud sisu” on olulised ka mitteformaalse hariduse
protsesside jaoks. Enamik e-õppe infrastruktuure ja tarkvarasid sisaldavad tänapäeval
funktsioone, mis põhinevad konstruktivistlikul vaatenurgal haridusprotsessil, mis on ka
mitteformaalse õppe teooriate ja tavade alus.
Need sarnasused koos teistega võimaldasid viimastel aastatel e-õpet kasutada Euroopa
noorte peamiste sidusrühmade, näiteks Euroopa Nõukogu, SALTO, Euroopa
Komisjoni ja programmi Erasmus+ koolituspraktikates.
E-õpe mitteformaalsetes hariduskeskkondades
Hariduse praegune staatus peegeldab seda, kuidas formaalne haridussektor
muutub informaalseks, samas kui mitteformaalne õpe on samal ajal ka formaalsemaks
muutumas. See nõuab tungivalt hariduse ümbermõtestamist, et see vastaks veebiajastule,
kus uus meedia „demokratiseerib haridust“, annab noortele jõudu ja avab teed sallivusele
elada ja töötada multikultuurses Euroopas.
Piiride hägustumine ametliku, mitteformaalse ja informaalse vahel nõuab uusi
õpetamisoskusi ja noorsootöötajate või kooliõpetajate profiilide pidevat arengut.
Terviklik lähenemine haridus, individualiseeritud meetodid, professionaalne juhendamine
ja kogemuspõhine õpe innustaksid ka inimesi rutiinist samm tagasi astuma ja edendaksid
muutusi, kuigi kogu elu õppimise idee ei ole uus, on see viimase kahe aastakümne
jooksul rahvusvahelises hariduspoliitika diskursuses rohkem tähtsust omandanud.
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Elukestva õppe toetamiseks on välja töötatud palju programme. Nende programmide põhirõhk
on võimaldada inimestel otsida õppimisvõimalusi isiklikel või ametialastel põhjustel kogu elu.
Isiklik areng, tööalane konkurentsivõime, konkurentsivõime ja aktiivsem kodakondsus on
elukestva õppe programmi oodatavad tulemused.
Tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tähtsusele meie ühiskonnas on digitaalsel
kompetentsil elukestvas õppes oluline roll. Inimesed peaksid saama kasutada arvutit teabe
hankimiseks, hindamiseks, salvestamiseks, tootmiseks, esitlemiseks ja vahetamiseks ning
Interneti kaudu suhtlemiseks ja koostöövõrgustikes osalemiseks.
Sellegipoolest tekitavad õppeparadigmade muutused ja innovatsioon uued kvaliteedi ja
kaasatuse küsimused. Kas E-õppe pakkumine kajastab tänapäeval elamute õppes samu
kvaliteedistandardeid? Kas e-õpe on täna võimalikult kaasav? Kas e-õpe on efektiivne? Millistes
kontekstides? Millistele õppijate rühmadele? Kuidas erinevad õppijad reageerivad? Kas
sotsiaal-kultuuriline keskkond muudab midagi? Millised probleemid on e-õppel
kultuuridevahelises mitteformaalses haridus- ja koolitustegevuses? Need on küsimused, mis
elavdavad arutelu e-õppe üle ja kellele peame veel vastuseid leidma.
Eriti oluline on küsimus, kuidas e-õpe võib olla edukas, eriti selles ühiskonna faasis, mis liigub
kiiresti „varajase kasutuselevõtja” staadiumist üldisema pakkumise juurde ja on selles
küsimuses kriitilise tähtsusega, et mõista kvaliteeti e-õppes Euroopa haridusturul.
Siiani on välja töötatud palju erinevaid kontseptsioone ja lähenemisviise mitmel erineval
kontekstil ja eesmärgil. Kvaliteedi osas käib arutelu ka praktikute õppimise osas mitte ainult
formaalses hariduses, kus e-õppe valdkonda on üsna põhjalikult uuritud, vaid ka
mitteformaalsetes haridusprotsessides. arutelu on toimunud peamiselt standardite, põhimõtete,
teoreetilise aluse, väärtuste ja meetodite ühilduvuse osas.
E-õpe on ette nähtud laia rakenduste ja protsessidena, mis hõlmavad veebipõhist õpet
õppimine, arvutipõhine õpe, virtuaalsed klassiruumid ja digitaalne.
E-õppe arendamine on üks kiiremini laienevaid haridus- ja
kultuuridevahelise mitteformaalse hariduse ja koolituse valdkonnas.

koolitusvaldkondi

ka

E-õppe kohta on aga järjepidevate hindamisuuringute nappuse tõttu väga vähe teada. See on
väljakutse, mis on seotud eelkõige kvaliteedikriteeriumide kindlaksmääramise, pedagoogiliste
lähenemisviisidega e-õppes ja kultuuridevahelise mõjuga mitteformaalses hariduses
koolitustegevuses.
E-õppe kasutamine on tänapäeval muutumas mitteformaalsetes keskkondades tavaliseks
tavaks, inimesed, kes ikka veel koole ja ülikoole külastavad, on kuidagi harjunud
multimeediatehnoloogia ja Internetiga kui vahendi õppimise parandamiseks ja hõlbustamiseks.
Sama ei kehti inimeste kohta, kes on juba koolist lahkunud või ülikooli lõpetanud. mõned neist
tunnevad end e-õppe stsenaariumites isegi ebamugavalt, eriti kui nad peavad valima
klassikalise / traditsioonilise õppeviisi ja e-õppe vahel.
Kuigi nad tunnistavad, et veebipõhised õppevahendid võivad nende õppeprotsessi hõlbustada
ja kiirendada, ei näi nad neid tööriistu kasutavat.
Digitaalne lõhe, digitaalsed kirjaoskus ja mitteformaalne haridus
Kuigi paljud inimesed saavad arvutit kasutada, on digipädevus üksikisikute vahel ebavõrdne. Hiljutiste uuringute kohaselt
on võimalik tuvastada „digitaalsed põliselanikud“ (inimesed, kes on sündinud ja kasvanud ümbritsetud arvutite, e-kirjade,
Interneti, mobiiltelefonide ja kõigi teiste digitaalajastu tehnoloogiate ümbruses ning kasutavad neid) ja „digitaalsed
immigrandid“ (inimesed, kes pole sündinud digitaalses maailmas, kuid võtsid kasutusele ja õppisid uute tehnoloogiate
kasutamist hilisemas elus). Põhjalikuma analüüsi põhjal saame eristada inimesi, kes suudavad digitaalse ajastu tehnoloogiate
abil teavet vahetada, neile juurde pääseda ja neid avaldada, või mitte. Digitaalsel kompetentsil on kirjaoskuse erinevad
tasemed sarnaselt lugemisele ja kirjutamisele. Võttes arvesse tänapäevase ühiskonna erinevaid vaatenurki digitaalse lõhe
osas, on kindel, et osa elanikkonnast jääb digipädevusest kõrvale. Kindlasti on vanus, arvutiseadmete kättesaadavus ja
juurdepääs Internetile olulised tegurid, kuid digipädevus tähendab mõista ja osata hinnata IKT kasutamise võimalusi ja
eeliseid.
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Digitaalse pädevuse arendamise toetusena mängib olulist rolli hariduslik keskkond - formaalne, mitteformaalne või
mitteformaalne.
Haridust ja koolitust, mis ei kuulu tavapärase koolide, kolledžite ja ülikoolide süsteemi juurde, kuid millel on struktureeritud
eesmärgid, loetakse mitteformaalseks hariduseks. Seda tüüpi haridus ei too kaasa peamiselt sertifitseerimist, vaid enamasti
õppimise tunnustamist ja kinnitamist katsetamise ja õppija vahel kogemuste jagamise kaudu.

Võimalikud raskused e-õppevahendite kasutuselevõtmisel ja rakendamisel
- Mitteametlikus hariduskeskkonnas on probleeme:
- Eelarve: väikesed vabaharidusasutused töötavad tavaliselt väikese eelarvega. Nad peavad
endiselt investeerima raha personali koolitamiseks ja tehnoloogiliste seadmete
korrastamiseks, kuid eeldatavasti on investeeringutel võimalikult kiiresti positiivseid tulemusi.
- Personal: see on sageli piiratud ja viib olukorrani, kus üks inimene vastutab lisaks
tavapärastele ka uute uute ülesannete eest, nagu sisu loomine, kujundamine ja juhendamine.
- Õppijad: kui nad tajuvad e-õppe keskkonda lihtsalt keskmise muutusena, on tõenäoline, et
nad vähemalt spontaanselt ei osale.
- Muud muutujad: kommertskeelekoolid erinevad suuruse, huvi ja kvaliteedi poolest. Isegi kui
e-õppe projekt eelarvesse mahub, võib kooli juhtkond valida, kas seda ei rakendata.

E-õppevahendite kasutamise eelised
➢

mõned elemendid, mida meie digiõppe projektis osalejad mainivad, on need elemendid e-õppe
tööriistade kasutamise eelistena:

➢

See on paindlik ja mugav, saate juurde pääseda igal ajal, kui soovite, ja igast kohast, mis on
Internetiga ühendatud;

➢

See annab valikuvabaduse, sest allikaid saab valida õppija, süsteem on kohandatud iga inimese
jaoks.

➢

See soodustab laiemat enesehindamise ja tagasiside ruumi;

➢

See on interaktiivne ja see annab tunde olla osalusrohkem ja huvitavam ning ressursid on piiramatud
ja neid on lihtne teiste eakaaslastega jagada;

➢

See on ilmselt keskkonnasõbralikum.

➢

See on paindlik ja mugav, saate juurde pääseda igal ajal, kui soovite, ja igast
kohast, mis on Internetiga ühendatud;

➢

See annab valikuvabaduse, sest allikaid saab valida õppija, süsteem on kohandatud
iga inimese jaoks.

➢

See soodustab laiemat enesehindamise ja tagasiside ruumi;

➢

See on interaktiivne ja see annab tunde olla osalusrohkem ja huvitavam ning
ressursid on piiramatud ja neid on lihtne teiste eakaaslastega jagada;

➢

See on ilmselt keskkonnasõbralikum.
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III DIGITAALNE PÄDEVUS JA TÖÖRIISTAD
MITTEFORMAALSES HARIDUSES
Digitaalse pädevuse mõiste on tekkinud samaaegselt tehnoloogia arenguga ja ühiskond on
teadnud vajadust uute pädevuste järele. Tehnoloogia areng võimaldab ja loob pidevalt uusi
tegevusi ja eesmärke ning seetõttu on digitaalse kompetentsuse tähtsus pidevalt muutuv ning
seda tuleb alati vaadelda seoses praeguse tehnoloogia ja selle rakendamisega.
Ehkki arvutite, mobiiltelefonide ja interneti kasutamine suureneb peaaegu kõigi inimrühmade
seas, ei tähenda see tingimata, et nad arendaksid oskusi ja saaksid sellest elu paljudes
erinevates aspektides kasu saada. Uuringud on näidanud, et suur hulk arvuti, mobiili ja
Interneti kasutamist aitab digitaalsetele oskustele kaasa ainult operatiivtasemel. Kõrgem
kognitiivne võime teabe kriitiliseks otsimiseks ja valimiseks ei ole suurema tarbimise tagajärg.
kasutajad saavad lihtsalt püsida samal tasemel ja kasutada ainult mõnda konkreetset
rakendust. Seetõttu ei tohiks tehnoloogia suurt tarbimist kui sellist pidada digitaalse pädevuse
tõendiks (Van Deursen, 2010).

Digitaalse pädevuse määratlus
Digipädevus on teadmiste, oskuste ja hoiakute kombinatsioon seoses tehnoloogia
kasutamisega ülesannete täitmiseks, probleemide lahendamiseks, suhtlemiseks, teabe
haldamiseks, koostööks, samuti sisu tõhusaks, asjakohaseks, turvaliseks, kriitiliseks, loovaks
loomiseks ja jagamiseks. iseseisvalt ja eetiliselt.

Digitaalne kompetentsiraamistik õpetajatele (DigCompEdu)
Õpetajate ametid seisavad silmitsi kiiresti muutuvate nõudmistega, mis nõuavad varasemast
uut, laiemat ja keerukamat pädevuste kogumit. Eelkõige digitaalseadmete ja -rakenduste
üldlevimus nõuab õpetajatelt oma digipädevuse arendamist.
Koolitajate digitaalse pädevuse Euroopa raamistik (DigCompEdu) on teaduslikult
usaldusväärne raamistik, mis kirjeldab, mida tähendab koolitajate digitaalne pädevus. See on
üldine võrdlusraamistik, et toetada koolitajate spetsiifiliste digipädevuste arengut Euroopas.
DigCompEdu on suunatud haridustöötajatele kõigil haridustasemetel, alates varases
lapsepõlvest kuni kõrg- ja täiskasvanuhariduse, sealhulgas üld- ja kutsehariduse,
erivajadustega inimeste hariduse ja mitteformaalse õppe kontekstini.
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DigCompEdu kirjeldab 22 pädevust, mis on korraldatud kuues valdkonnas. Keskendutakse mitte
tehnilistele oskustele. Pigem on raamistiku eesmärk täpsustada, kuidas saab digitehnoloogiaid kasutada
hariduse ja koolituse edendamiseks ja uuendamiseks.
DigCompEdu uuring tugineb varasemale tööle, mis tehti kodanike digitaalse pädevuse ja digitaalselt
kompetentsete haridusorganisatsioonide (DigCompOrg) määratlemiseks. See aitab kaasa komisjoni hiljuti
heaks kiidetud Euroopa oskuste tegevuskavale ja Euroopa 2020. aasta juhtalgatusele Uute töökohtade
uute oskuste kava.

Mis on kodanike digitaalse pädevuse raamistik ja miks seda vaja on?
Eurooplased elavad üha keerukamas digitaalses maailmas, mis muudab revolutsiooniliselt
seda, kuidas nad töötavad, teevad äri, õpivad ja käituvad tänapäeva ühiskonnas aktiivsete
kodanikena. Ükskõik, kas tegemist on veebipõhise töökoha avalduse täitmisega, ekaubanduse abil poodlemiseks või pangateenuste abil rakenduse kaudu, vajavad inimesed
digitaalrevolutsiooni maksimaalseks kasutamiseks oskusi, teadmisi ja enesekindlust.
Digitaalsete oskuste puudumine võib sügavalt mõjutada inimeste üldised eluvõimalused ja
tööalane konkurentsivõime.
Ligikaudu 40% -l Euroopa Liidu (EL) elanikest on ebapiisav digitaalsete oskuste tase –
neist 22% -l puuduvad üldse oskused. Need on sageli vanemad kodanikud, vähem haritud
noored, madalama sissetulekuga pered ja sisserändajad. Veelgi enam, 32% ELi tööjõust on
ebapiisavad digitaalsed oskused ning 13% hinnangul puuduvad need üldse (1). Samuti tuleb
märkida, et kogu ELis on tööturul passiivsed 42% arvutioskusteta kodanikest.
EL on täiesti teadlik sellest, et paljudel kodanikel puudub võime oma igapäevaelus
digitehnoloogia kõiki võimalusi ära kasutada. Lisaks ei ole ühtset arusaama sellest, mis on
digitaalsed oskused või kuidas neid hinnata. Seetõttu on Euroopa Komisjon välja töötanud
kodanike Euroopa digitaalse pädevuse raamistiku - tuntud kui DigComp - ja sellega seotud
enesehindamise tööriista.
Põhimõtteliselt määratleb raamistik 21 pädevust viies võtmevaldkonnas, kirjeldades, mida
tähendab olla digitaalselt nutikas. Inimestel peab olema töö, tööalase konkurentsivõime,
õppimise, vaba aja veetmise ja ühiskonnas osalemisega seotud eesmärkide saavutamiseks
kõigis nendes valdkondades pädevus.
Digitaalselt pädev olemine on enamat kui oskus kasutada uusimat nutitelefoni või arvutitarkvara
- see seisneb selles, et saaksite selliseid digitaaltehnoloogiaid kasutada kriitiliselt, koostöös ja
loominguliselt. Seetõttu palub DigComp inimestel mõelda mitmetele küsimustele, nagu teabe
salvestamine, oma digitaalse identiteedi kaitsmine, digitaalse sisu arendamine ja „Netikett“.
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KES SAAB KASUTADA DIGCOMP?
Raamistikku saavad digitaalsed pädevused hinnata paljud inimesed ja organisatsioonid.
Kehvade digitaalsete oskustega eli kodanikud saavad seda kasutada, et tuvastada
ühiskonnas aktiivsemaks muutmiseks vajalikke teadmisi. keegi, kes on töötu ja otsib tööd,
saab DigCompi abil tuvastada juba olemasolevad digitaalsed oskused ning lisada selle teabe
oma CV-sse ja töökohataotlustesse. Lisaks võib raamistik aidata neil tuvastada puuduvad
oskused, hõlbustades õigete arengu- ja õppimisvõimaluste otsimist.
Uut personali otsivad tööandjad saavad DigCompi abil täpselt määratleda ametijuhendi
koostamiseks või vaba töökoha täitmiseks vajalikud kompetentsid ja kvalifikatsioonid.
Tööhõivetalitused saavad raamistiku abil vahetada asjakohast tööturuteavet - näiteks CV-sid
ja vabu töökohti - ning pakkuda tööotsijatele teadlikku karjäärinõustamist kõigi tööde jaoks,
mis vajavad digitaalseid oskusi, kuid mis ei ole IKT-alased ametid.
DigComp on õppenõuete juhend, mis tähendab, et see on ka väärtuslik ressurss haridus- ja
koolitussektorile. Näiteks saavad õpetajad seda kasutada kursuste arendamiseks ja õpilaste
edusammude hindamiseks, kui nad töötavad oma digipädevuste parandamise nimel.
Õpetajad peavad olema ka digitaalselt pädevad.
KUIDAS DIGCOMP TÖÖTAB?
DigCompi raamistikul põhineva Europassi enesehindamise tööriista kaudu saab igaüks vabalt
kirjeldada oma digitaalset pädevust 27 keeles (https://europass.cedefop.europa.Eu/ et/about).
Europass on ELi teenus, mis võimaldab tööotsijatel näidata oma oskusi ja kvalifikatsiooni kogu
Euroopas hõlpsasti mõistetavates vormingutes.
Kodanike digitaalse pädevuse raamistiku töötas välja tööhõive, sotsiaalküsimuste ja
sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi tellimusel ELi ühine teaduskeskus. Lisateavet leiate
aadressilt http://ec.europa.eu/jrc/digcomp
Interneti-tööriistad ja -meetodid digitaalse noorsootöö jaoks ja võrgus töötamine
mitteformaalne haridus
Avatud lähtekoodiga õpihaldussüsteem (LMs) = MOODLE
Moodle on tasuta ja avatud lähtekoodiga õpihaldussüsteem (LM), mis on kirjutatud PHP-s ja mida levitatakse GNu üldise
avaliku litsentsi alusel. Pedagoogilistel põhimõtetel välja töötatud Moodle'i kasutatakse segaõppes, kaugõppes, klassiruumis
ja muudes e-õppe projektides koolides, ülikoolides, töökohtades ja muudes sektorites.
Moodle töötas algselt välja Martin Dougiamas, et aidata õpetajatel luua veebikursusi, keskendudes interaktsioonile ja sisu
koostööl põhinevale kursusele ning see on pidevas arengus. Moodle'i esimene versioon ilmus 20. augustil 2002
Moodle'i projekti juhib ja koordineerib 50 arendajast koosnev Austraalia ettevõte Moodle HQ, mida toetab rahaliselt
kaheksakümne nelja Moodle Partneri teenindusettevõtte võrgustik kogu maailmas. Moodle'i arengut on aidanud ka avatud
lähtekoodiga programmeerijate töö.
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Moodle on õppeplatvorm, mida kasutatakse olemasolevate õpikeskkondade veebi laiendamiseks ja
teisaldamiseks. E-õppe tööriistana töötas Moodle välja mitmeid funktsioone, mida nüüd peetakse õppimise
juhtimissüsteemide jaoks standardseks, nagu kalender ja hinneteraamat. Moodle on virtuaalne
õppekeskkond ja seda saab kasutada mitut tüüpi keskkondades, näiteks hariduses, koolituses,
arendustegevuses ja äriettevõtetes.
Lisateave https://moodle.org/
Interneti-sidetööriistad
Tõhus suhtlemine on eduka õpetamise ja õppimise võti, olgu see siis füüsilises või virtuaalses
klassiruumis. Veebisuhtluse säilitamine mitte ühe, vaid üle kahekümne õpilasega on aga kahtlemata
keeruline. Suhtlusplatvormid aitavad sellest üle saada; need võimaldavad suhelda suuremate
gruppidega videokonverentside, kiirsõnumite, helikõnede, virtuaalsete ruumide ja muu abil, mis
tahes seadmega ja kõikjalt. Mõned nõudlikud tööriistad on:
* Zoom
* Ms Teams
* Skype
* Google Meet
Zoom - kui COVID-19 pandeemia ajal töötavad meeskonnad üle kogu maailma, on
videokonverentside tööriistad, näiteks suum, muutunud ülipopulaarseks.
suum aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel oma meeskondi hõõrdumatus keskkonnas kokku
viia, et rohkem teha. Lihtne ja usaldusväärne video-, hääle-, sisujagamis- ja
vestluspilviplatvorm töötab mobiilseadmetes, lauaarvutites, telefonides ja toasüsteemides. Zoom
on Nasdaqi (zM) kaudu avalikult kaubeldav ja peakontor asub Californias San Joses.
Zoom on pilvepõhine videokonverentside tööriist, mis võimaldab hõlpsasti korraldada
virtuaalseid üks-ühele või meeskonna koosolekuid. Võimsate heli-, video- ja
koostööfunktsioonide abil ühendab see kaugsuhtlustööriist meeskonna kaugliikmed omavahel.
suumi peamised funktsioonid on järgmised:
HD videovestlus ja konverentsid
VoIP (Voice over Internet Protocol) abil helikonverentsid
Kiirsõnumid
Videokõnede virtuaalne taust
Ekraani jagamine ja koostöötahvlid
Video-veebiseminaride majutamine,
Ms Teams
Microsoft Teams on pilvepõhine meeskonnatöö tarkvara, mis on osa Office 365
rakenduste komplektist. Microsoft Teami põhivõimalused hõlmavad ärisõnumeid, helistamist,
videokoosolekuid ja failide jagamist. Teamsit saavad kasutada igas suuruses ettevõtted.
Teams on Microsofti põhiline pilvepõhine ühendatud sidepakkumine ja see konkureerib
sarnaseid tooteid nagu Slack, Cisco Webex Teams ja Google Hangouts. Ärina suhtlusrakendus
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Teams võimaldab kohalikel ja kaugtöötajatel teha sisu osas reaalajas ja peaaegu reaalajas
koostööd erinevates seadmetes, sealhulgas sülearvutites ja mobiilseadmetes. Microsoft Teams
integreerub teiste Office 365 rakendustega, sealhulgas Exchange, PowerPoint ja SharePoint.
Microsoft Teams käivitus 2017. aasta märtsis. 2017. aasta septembris teatas Microsoft, et Teams
asendab Skype for Business Online'i Office 365-s. Microsoft on viimase mitme kuu jooksul
valminud Skype for Business Online'i funktsioonid meeskondadeks, sealhulgas sõnumside,
koosolekute ja helistamisvõimalused. Uusi funktsioone lisatakse meeskondadele sageli.
Skype
skype on telekommunikatsioonirakendus, mis on spetsialiseerunud arvutivõrkude, tahvelarvutite,
mobiilseadmete, Xbox One konsooli ja nutikellade Interneti kaudu videovestluste ja häälkõnede
pakkumisele. skype pakub ka kiirsuhtlusteenuseid. kasutajad võivad edastada teksti, videot, heli
ja pilte. skype lubab videokonverentskõnesid.
Kuigi skype on kommertstoode, kasutatakse selle tasuta versiooni üha sagedamini
ülemaailmsete
haridusprojektide
vastu
huvitatud
õpetajate,
koolide
ja
heategevusorganisatsioonide seas
Google Meet
Google Meet (endise nimega Hangouts Meet) on Google'i välja töötatud videosuhtlusteenus. See
on üks kahest rakendusest, mis asendavad Google Hangoutsi, teine on Google Chat. Google
plaanib hakata Google Hangoutsi pensionile jääma 2019. aasta oktoobris.
Google Meet'i funktsioonide hulka kuuluvad:
Kahe- ja mitmepoolsed heli- ja videokõned eraldusvõimega kuni 720p
Kaasnev vestlus
Kõigi krüptimine kõigi kasutajate vahel [8]
Mürasummutav helifilter
Video hämaras režiimis
Võimalus liituda koosolekutega veebibrauseri või Androidi või iOS-i rakenduste kaudu
Integreerimine Google'i kalendri ja Google'i kontaktidega ühe klõpsuga koosolekukõnede jaoks
ekraanijagamine dokumentide, arvutustabelite, esitluste esitamiseks või (kui kasutatakse a
brauser) muud brauseri vahelehed
Võimalus kutsuda koosolekuid sissehelistamisnumbri abil
Hostid saavad kõne ajal sisenemise keelata ja kasutajaid eemaldada.
Google Meet (endise nimega Hangouts Meet) on Google'i välja töötatud videosuhtlusteenus. See
on üks kahest rakendusest, mis asendavad Google Hangoutsi, teine on Google Chat.
turvaliselt ühendage, tehke koostööd ja tähistage kõikjalt. Google Meetiga saavad kõik turvaliselt
luua ja liituda kvaliteetsete videokoosolekutega kuni 250-liikmelistele gruppidele.
alates mai algusest 2020 saavad kõik e-posti aadressiga liituda teenuses Meet ja nautida paljusid
samu funktsioone, mis on saadaval meie äri- ja hariduskasutajatele, nagu lihtne ajastamine ja
ekraani jagamine, reaalajas tiitrid ja paigutused, mis sobivad teie eelistus, sealhulgas laiendatud
paanivaade.
Lisateave: https://meet.google.com/
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ONLINE WHITEBOARDS
Veebitahvlid või digitaalsed tahvlid aitavad õpilastega jäljendada klassiruumi tahvli / tahvli
kogemust. Enamik neist tööriistadest pakub lõpmatut kujunditeekidega lõuendit erinevat tüüpi
diagrammide, diagrammide, graafikute ja muude visualiseerimise eesmärkide loomiseks
(st plakatite, graafiliste korraldajate jms loomiseks).
Creately kasutab haridustöötajad laialdaselt mitmesugustel eesmärkidel. Visuaalne tööruum
meeskonna koostööks (planeerimine, ajurünnak või visuaalne kujundamine, vooskeemide,
diagrammide, mõttekaartide ja muu joonistamine) Creately on üks lihtsamaid viise visuaalselt
töötamiseks ja meeskonnaga koostöö tegemiseks - kontseptsioonide visandamisest,
protsesside analüüsimisest ajurünnakuplaanideni, kasutage visuaalselt mõtlemiseks ja
koostööks loo Diagrammid. Lisateave: https://creately.com/
Jamboard on G suite'i digitaalne tahvel, mis pakub meeskondadele ja klassiruumidele rikkalikku
koostöökogemust. Jälgige, kuidas teie loovus areneb: saate luua moosi, muuta seda oma
seadmest ja jagada seda teistega. Kõik saavad moosiga koostööd teha igal ajal ja igal pool.
Jamboardi riistvara kasutavate ettevõtete ja koolide jaoks saate oma telefoni või tahvelarvuti
abil lähedal asuva tahvliga moosi ühendada või avada. https://edu.google.com/products/jamboard/
TÖÖPLANEERIMISE TÖÖRIISTAD
Töögraafiku säilitamine on veelgi olulisem, kui töötate kodus; eriti stressirohketel aegadel
võib kindel rutiin aidata maksimaalselt ära kasutada teie aega. Sujuvamaks muutmiseks
saate kasutada ajahalduse ja ajastamise rakendusi, nagu Google Calendar ja Calendly.
Calendly aitab teil koosolekuid ajastada ilma edasi-tagasi meilideta
Calendly saab ühendust saada kuni kuue kalendriga, et automaatselt kontrollida saadavust
ja aidata teil suhelda oma parimate kontaktide, potentsiaalsete klientide ja klientidega.
https://calendly.com/
Dokumendihalduse tööriistad
Alates testdokumentidest kuni tunniplaanideni on palju dokumente,
mida õpetajad peavad regulaarselt hooldama. Kõigi nende
dokumentide hoidmiseks, korrastamiseks ja haldamiseks on keskne
asukoht, et neid nõuetekohaselt jälgida, eriti kui õpetate
kaugjuhtimise teel.
Sellised tööriistad nagu Gsuite, Ms office, OneDrive, Dropbox ja
Evernote lihtsustavad teile kuuluvate dokumentide säilitamise
protsessi. Salvestage kõik dokumendid, failid jms pilve, mis
võimaldab teil ja teie õpilastel neile juurdepääsu mis tahes
seadmega kõikjalt
Korrastage dokumendid asjakohastes kaustades ja alamkaustades,
hõlbustades nende otsimist.
Jagage faile ja dokumente kiiresti kõigiga, kellel on üks link või
failina. Samuti saate Gsuite'i rakendustes reguleerida lubade
seadeid, muutes need režiimiks Redigeerimine, Vaade ja
soovitusrežiim.
Tehke õpilastega koostööd dokumentide redigeerimise ja
ülevaatamise osas, lisage kommentaare ja ettepanekuid ning jälgige
muudatusi koos versiooniajalooga.
Lisateave: https://workspace.google.com/
https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/onedrive/online-cloudstorage
https://evernote.com/
https://evernote.com/
https://www.google.com/intl/en_in/drive/
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Veebivideotööriistad
YouTube ja Loom on suurepärased veebivideotööriistad videote loomiseks ja õpilastega
jagamiseks. Neid tööriistu saate kasutada mitmel viisil;
salvestage oma veebitunnid või loengud ja jagage neid õpilastega
õpilased saavad videoid uuesti vaadata, kui neid puudus või eksamite läbivaatamise ajal.
Samuti võite lasta video salvestada enne tundi ja lasta seda õpilastega jagada, kui olete
puhkusel.
Kui õpetate sama tundi erinevatele klassidele, saate korduva õpetamise vältimiseks kasutada
eelnevalt salvestatud õppetundi.
Julgustage õpilasi eelnevalt salvestatud videotundide abil iseseisvalt õppima. Õpilaste
võimalus mõistet paremini õppida on suurem, kui nad sellest ise aru saavad
jagage linke olemasolevatele videoressurssidele veebis https://www.loom.com/

Veebiviktoriini tegijad/ Online Quiz Makers
Sõltumata sellest, kas õpetate veebis, füüsilises klassiruumis või noorsootöös, on viktoriinid
suurepärane viis kontrollida õpilase ja abistaja tegevust. Veebiviktoriinide tegijad muudavad
selle lihtsaks
• Looge, vormindage ja jagage hinnanguid veebis
• Looge vastuste lehed, mis võimaldavad teil hõlpsalt jälgida ja skoorida iga õpilase vastuseid
- Kahoot: see on kõige kuulsam veebitööriist hariduse jaoks. Kui olete seda oma klassis
kasutama hakanud, olete tõenäoliselt kuulnud ka oma õpilasi, kes paluvad rohkem kui üks
kord mängida.
- Quizizz: viktoriin, mida saab võrrelda vähem tuntud, kuid tehniliselt suurepärase Kahootiga,
kus on palju küsimuste valikuid ja tõeliselt kaasahaarav meemifunktsioon.
Veebipõhine kodutöö platvorm
Kodust õpetades on kõige keerulisem õpilaste kodutööde jälgimine.
Kodutööd võivad olla erineval kujul; esseed, sõnavõtud, testid jne. Võite kasutada ülaltoodud
platvormide kombinatsiooni, et panna õpilasi oma kodutöid esitama.
• Google Docs - esseede ja muude kirjalike ülesannete jaoks
• Zoom, Skype ja muud videokonverentsirakendused - suuliste ülesannete jaoks
• Loom, YouTube, Prezi, Google'i slaidid - videote ja esitluste jaoks
• Google Classroom - levitage ülesandeid, hinnake ja saatke tagasisidet
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Loominguline tööriistad –
graafilise kujunduse tegemine, esitlus- ja fototöötlus

PIKTOART

CANVA

Piktochart
on
veebipõhine
ifograafiarakendus, mis võimaldab
graafilise disainerina intensiivse
kogemuseta kasutajatel temaatiliste
mallide
abil
hõlpsasti
luua
professionaalse
kvaliteediga
infograafikat. Piktocharti oluline
omadus on HTML Publishing võimalus, mis loob kasutajatele
mitmel
klõpsatava
elemendiga
veebis vaadatavad infograafikud.
Lisaks pakub programm tööriistu
interaktiivsete
kaartide,
diagrammide, videote ja hüperlinkide
lisamiseks.

Canva on graafilise disaini platvorm,
mida kasutatakse sotsiaalmeedia
graafika,
esitluste,
plakatite,
dokumentide ja muu visuaalse sisu
loomiseks. Rakendus sisaldab juba
kasutajatele
mõeldud
malle.
Platvormi on tasuta kasutada, kuid
lisafunktsioonide
jaoks
pakub
tasulisi tellimusi nagu Canva Pro ja
Canva for Enterprise.

https://piktochart.com/

Canva on tööriist, mis on varustatud
piisavalt hõlpsasti kasutatavate
funktsioonide ja funktsioonidega,
mida igaüks saab luua mitmesugust
kaasahaaravat sisu, mida jagatakse.
https://www.canva.com /

PICMONKEY

VISME

PicMonkey on üks parimaid Canva
alternatiive, mis on veebitoimetaja ja
graafilise disaini tegija. Saate fotosid
redigeerida, mallide abil uusi
kujundusi luua ja kujunduse nullist
luua. See pakub teile 40+ fotofiltrit,
üle 4K graafika ja tekstuuri, mille
vahel valida, ja 300+ fonti.

Kui teil on PowerPointist kõrini,
pakub Visme teile kasutamiseks
mõningaid ilusaid esitlusmalle, millel
kõigil on oma slaidipaigutuste kogu.
Alates piltidest kuni infograafikute, eraamatute ja videoteni kasutavad
need
veebipõhised
tööriistad
eelnevalt koostatud malle koos
pukseerimisfunktsioonidega,
et
saaksite turundustegevuseks hoogu
luua terve hulga kaasahaaravat sisu.

https://www.picmonkey.com/

https://www.visme.co/
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MentiMeter
Mentimeter võimaldab teil muuta
koosolekud, õpitoad, koolitused,
konverentsid
või
tunnid
interaktiivseteks kogemusteks, mis
pakuvad rõõmu nii teile kui ka teie
osalejatele.
Looge
oma
publikumuljete põhjal sõnapilved,
esitage publikule hääletamiseks kiire
valikvastustega küsimus või andke
viktoriinivõistlusega energiat kogu
ruumile! Interaktiivsete esitluste
jaoks kasutab Mentimeterit juba üle
25 miljoni inimese üle kogu maailma.
https://www.mentimeter.com/

SLIDO
Slido
on
hõlpsasti
kasutatav
küsimuste ja vastuste ning küsitluste
platvorm. See aitab inimestel
koosolekutest
ja
üritustest
maksimumi võtta, vähendades lõhet
esinejate ja publiku vahel.
Alates
sisekommunikatsiooni
spetsialistidest kuni koolitajate,
meeskonnajuhtide, konverentside
korraldajate ja üksikute esinejateni Slidot kasutavad kõik, kes soovivad
võimaldada avatud vestlust otsekohtumisel, olgu see siis isiklik või
virtuaalne. https://www.sli.do/

AJU TULE
RAKENDUSED
KOOSTÖÖ
RÜHMADELE

TRELLO
Trello on visuaalse loendi tööriist, mida saab kasutada projektijuhtimiseks, koostööks ja palju
muuks! Kui Trello 2011. aastal turule tuli, kirjeldasid arendajad seda kui „veebileht, kuhu saate
luua hulga loendeid. Iga loend sisaldab kaarte. Iga kaart on asi, millega keegi võiks soovida
töötada ”. Iga kaardi tagaküljel on ruumi kirjelduse, vestluste, failimanuste, linkide, kontrollloendite, siltide ja muu lisamiseks. Miks siis seda kasutada, selle asemel, et märkmepostis
oma tahvel lihtsalt katta? Võite oma Trello tahvlil kutsuda teisi teiega koostööd tegema. Nii et
see tööriist on lõpuks kasulik grupiprojektide jaoks, koostööks kolleegidega jne
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Padlet

POPPlet

Padlet on Trelloga sarnane, kuid
lihtsustatud tööriist. See esitleb
pigem Pinteresti tahvlit, kuid ilma
igasuguse
segaduse
ja
reklaamideta.
Padleti
veebisait
kirjeldab tööriista järgmiselt: "Kusagil
dokumendi
ja
täieõigusliku
veebisaidi koostaja vahel annab
Padlet kõigile õiguse teha soovitud
sisu,
olgu
see
siis
kiire
teadetetahvel, ajaveeb või portfell".

Popplet on võib-olla kõige lihtsam
vahend ideede hõivamiseks ja
korrastamiseks. Mõne hiireklõpsuga
ekraanil saate teha hüpikaknad
(väikesed ruudud) ning lisada teksti
ja pilte. Poppletsi ühendamine,
nende ümberkorraldamine, nende
värvi muutmine ja isegi kuju
kohandamine on lihtne.

Padleti "tasuta" versioon on piisavalt
helde esitusega, et seda saaks
kasutada
klassiruumis
või
grupiprojektides. Padletis saate teha
koostööd
klassikaaslaste
või
kolleegidega, lihtsalt teades nende
e-posti aadressi.Võrreldes Trelloga,
mis on suunatud projektile, on Padlet
seadistatud
pigem
sotsiaalmeediasse
kasutaja
postitab teksti, linki või faili ja teised
kasutajad
võivad
postitust
kommenteerida,
lemmikutesse
lisada, järjestada või isegi hindeid
hinnata valitud seaded). Kasu on
see, et Padleti saab seadistada olla
privaatne.
Padlet
pakub
mobiilirakendusi
ja
võimalust
täielikku
jagada
või
manustadapardal
lõuendisse.
Praegu ei ole Canvase jaoks LTIintegreerimist, kuid Padlet annab
lihtsad
juhised
lõuendisse
manustamise kohta. Padleti seina
lisamise
hõlbustamiseks
on
saadaval ka mobiilirakendused ja
brauseri pistikprogrammid.

Popplet
sobib
suurepäraselt
klassiruumis ja kodus õppimiseks.
Õpilased
kasutavad
Poppleti
visuaalseks
mõtlemiseks
ja
õppimiseks. Õpilased õpivad uusi
ideid genereerima, jäädvustades
fakte, mõtteid ja pilte. Nad õpivad
tegema lihtsaid mõttekaarte vaid
mõne sammuga
https://www.popplet.com/

MIRO
MIRO on veebipõhine koostetahvli platvorm,
mis koondab meeskondi igal ajal ja igal pool.
Miro on lõputu virtuaalne tahvel visuaalsete
projektide ajurünnakuks ja üles kirjutamiseks.
Tahvlile saate lisada videoid YouTube'ist ja
Vimeost ning Google Docsist oma Google
Drive'ist.
Õpilased saavad teha meeskonnatööd
erinevates seadmetes. Nad saavad minivestlusega lisada väikeseid memosid ja
neid kommenteerida

!
https://padlet.com/

https://miro.com/
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iBrainstorm

Flipgrid

Õpilase loomemõtte jäädvustamine
ja jagamine pole kunagi varem olnud
nii lihtne. iBrainstorm võimaldab neil
ajurünnakuid teha kõige lihtsamal
viisil.

Flipgrid on lihtne, tasuta ja
juurdepääsetav
videovestluskogemus
PreK-le
doktorantidele,
õppijatele
ja
peredele. Looge teema ja kaasake
oma kogukonda ... koos!

Õpilased saavad kirjutada ja tahvlile
märkmeid lisada. Nad võivad
ajurünnakule osalema kutsuda kuni
kolm kaasõpilast.
http://www.ibrainstormapp.com/

PIAZZA
Piazza on tasuta ja hõlpsasti
kasutatav küsimuste ja vastuste
aruteluplatvorm
koolitajatele
ja
õpetajatele, et hallata klassis /
töökojas / koolitusel olevaid küsimusi
ja vastuseid. Õpilased ja osalejad
saavad postitada oma küsimused ja
teha koostööd neile küsimustele
vastuste muutmiseks. Juhendajad,
koolitajad ja õpetajad saavad ka
vastata
küsimustele,
kinnitada
õpilaste vastuseid ning redigeerida
või kustutada postitatud sisu.

Flipgrid on aktiivne sotsiaalne
õppeplatvorm, mis kaasab õppijaid
videopõhise
arutelu
kaudu.
Rakendus laiendab veebipõhist
keskkonda ja loob uued võimalused
mõtisklemiseks,
aruteluks,
tutvustamiseks ja koostööks. "
Juhendajad
loovad
teemaga
ruudustiku ja loovad lühikese (2,5
min või vähem) videoviiba, mida
klassiga jagada. Seejärel vastavad
õpilased oma videotega! Õpilased
võivad vastata teistele videotele
omaenda videotega (kuni 90
sekundit).
https://info.flipgrid.com/

Säästke aega ja aidake õpilastel
kogukonna
jõudu
kasutades
õppida

• Wiki stiilis vorming võimaldab koostööd ühes ruumis
• Funktsioonid LaTeX-i redaktor, esiletõstetud süntaks ja koodide blokeerimine
• Esiletõstetud on küsimused ja postitused, mis vajavad viivitamatut tegutsemist
• Juhendajad kinnitavad vastuseid, et klass püsiks õigel kursil
• Anonüümne postitamine julgustab kõiki õpilasi osalema
• Väga kohandatavad veebiküsitlused
https://piazza.com/
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