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Minu õpileping 

Eesmärgid 

Kui alustasin sellel kursusel õpinguid, siis püstitasin endale eesmärgi läbida; seostada 

olemasolevad õpetamismeetodid ja oskused haridustehnoloogiliste teadmiste ja oskustega,  

Hetkel olen lõpusirgel ja tundub, et olen kursuse läbinud; et omandatut kinnitada, selleks olen 

õppetundides aktiivselt kasutanud koolis õpitut ja olen aru saanud, et minu tunnid meeldivad 

põhikoolijärgsetele õpilastele rohkem kui eelnevalt. Olen täiesti veendunud, et see kõik on 

aidanud õpilastel omandada ka paremaid teadmisi. 

*saada juurde uut teadmist, koguda ideid nii enda töö korraldamiseks kui ka tulevikus kolleegide nõustamiseks; 

Läbi kolledžis õpitu on tekkinud palju uusi ideid ja mõtteid, mida soovitada kolleegidele. 

Mõnda olen ka siiski neile soovitanud, kas nad ka kasutavad, see jääb nende teada. 

*seoses sellega tajuda nimetatud valdkonnas kitsaskohti, püüda neid lahendada ning olla toeks abivajajatele; 

Kitsaskohaks pean siiani ikka koolis nutiseadmete vähesust. Õpilased küll kasutavad ka omi 

nutiseadmeid, aga see ei ole päris õige. Materiaalne baas peaks koolide jaoks arenema sama 

kiiresti, kui hetkel areneb edasi õpetamise metoodika. 

* vajajatele pakkuda tuge, aga selleks juurde õppida nõustamistehnikaid. 

Tuge olen pakkunud pigem täiskasvanud õppijale ja neile, kellel on huvi.  

2. Strateegiad:  

Pean vajalikuks kursusel osalemist, kaasõppijatega koostööd; loen aktiivselt seda, mida on avalikult avaldanud 

kaasõppijad; samuti on oluline teha koostööd töötavate haridustehnoloogidega; uurida haridustehnoloogide 
veebilehte ja avastada sealt uut. 

Kursusel olen osalenud korralikult, kodutöid püüan  teha ka õigeks ajaks ja ülesannet 

jälgides; kaasõpilaste blogi postituste aktiivne lugeja ma ei ole ja seda ajapuudusel, aga loen 

ja leian enda jaoks palju kasulikku. Koostööd tegin koolis töötava haridustehnoloogiga ja 

temalt sain ma palju abi juba enne kolledžisse õppima asumist. Samuti olen uurinud teiste 

haridustehnoloogide veebilehti ja vahel ka otse kontakti võtnud. 

3. Vahendid:  

Oluline on lugeda lisatud õppematerjale, toetuda kursusekaaslaste koostööle, uurida erinevaid veebikeskkondi; 
õige tehnoloogia. 

Kõik lisatud õppematerjalid loen läbi, huvitav on; välja on kujunenud inimesed, kellega teen 

tihedamat koostööd. Rühma- ja paaristöödes osalen. 

4. Hindamine:  

Oma eesmärgid olen saavutanud, kui 

*oskan oma kolleege nõustada ja abi pakkuda, 

Vajadusel oskan nõustada oma kolleege valdkonnas, mille olen ise selgeks saanud; kui on asi 

ebaselge, siis küsin abi oma kooli kolleegidelt – arvutiõpetajatelt või siis kooli 

haridustehnoloogilt. 

*oskan otsida ja julgen katsetada uusi keskkondi, 
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Uusi keskkondi otsin aktiivselt; katsetan ka tasulisi vastavalt sellele, kuidas antakse tasuta 

kasutamise võimalus. Kui leian endale huvitava keskkonna, siis olen ka valmis investeerima.  

*olen panustanud rühmatöödesse, 

Rühmatöödesse panustan vastavalt oma oskustele, aga rühmatöö on mulle olnud väga 

kasulik. 

*olen esitanud õigeaegselt oma kodutööd ja läbinud kursuse. 

Kodutööd olen esitanud õigeaegselt ja seega ka läbinud kursuse. 

 


