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Täna

• Sissejuhatus ja nö suur pilt – Aivar 

• Chromebooke - head ja vead – Imre 

Paus umbes 11.00-11.30

• Chromebookide haldamine jm – Imre 

• Hankes osalemine ja korradus – Katri ja Sille

• Arutelu



Milline näeb 10 aasta pärast välja 
koolis käimine?

Mis on tehnoloogia roll?



• Õppetöös koostöisemate ja 
probleemipõhiste õppemeetodite 
kasutuselevõtt

• Õppimise protsessi keskmes on 
personaalse õpitee kujundamine.
• Iseseisev õpe

• Suur fookus andmete kogumisel ja 
kasutamisel

• Õpiülesannete automaatne esitamine 
õpilasele vastavalt tema huvidele ja 
tasemele

• Õpetaja roll juhendajaks – suur väljakutse

• Fookus õppija-õpetaja suhtel



Personaliseeritud
õpiraja taristu



2019

Krativärgi prototüüpimine

2020

Taristu arenduse algus

2021...

Juurutamine

60 miljonit “õpijälge” päevas

2025

Kuhu edasi?

2021

Krativärgi taristu

•Positiivne tagasiside

•Õpiradade korjamise teenus on testimisjärgus

• Lahendused valmis individuaalsete õpiradade jagamiseks

•Esimesed koolid valmis pilootprojektiks



Infoühiskonnaaegne õppesüsteem

Õpetaja

Õppealajuhataja

KoolijuhtKoondamine 
ja analüütika

Õpilane

Uute (individuaalsete)
ülesannete pakkumine 
vastavalt kooli õppekavale 

Sajad muud (sh keskkondade välised 
tegevused)

Kooli 
õppekava





Paradigma muutus individualiseerimise suunas

Vajame häid hariduse eralahendusi

Koolidele ressurss keskkondade litsentside soetamiseks ja 
seadmete ostuks

Õpetaja roll veelgi tähtsam – juhendaja ja toetajana

Klassiruumid muutuvad avatud õpialadeks



ÕPETAMISE JA ÕPETAJA 
KESKNE



ÕPPIMISE JA ÕPILASE 
KESKNE



Google,
Chromebookid
ja üks-ühele
seadmekasutus



Miks Chromebookid?

soodsad

aku kestab terve koolipäeva 

turvalised

lihtsalt käsitletavad

kiire käivitus



Üks-ühele seadmekasutus

Põhjamaades on umbes pooled koolid (omavalitsused) minemas 
üks-ühele seadmekasutuse teed – valdavalt Chromebookid

Esimesed Eesti KOV-id vaatamas samas suunas. Vajalik koolide
lokaalvõrkude vastupidavuse tõstmine (digitaristu kaasajastamise 
programm) ja personali valmisolekus veendumine.

Kasutuspraktika ja riigipoolse taristu välja töötamine - kohustus 
ei saa olla riiklikul tasandil, 3 või 4 aastased seadmevahetuse 
tsüklid



Üks-ühele seadmekasutuse piloot

Tehnoloogia Seadmevalik
Seadmehaldus ja 

vahetustsüklid

Tugi ja muud 
süsteemi 

komponendid

Arendamise 
kaardistus

Organisatsioon Rollid Vastutus Personal Koordineerimine

Strateegia Eesmärgid Põhimõtted Prioriteedid Ressursid

Muutused 
koolis

Kasutustingimused
Koolisisesed 
protseduurid

Kasutuse 
julgustamise 

meetmed
Sisekorra muutused
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Õppe personaliseerimine ja iseseisev õpe - Roostiku kool




