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Portaalid koostööks ja 
õppematerjalide otsimiseks_1

Koolielu (Tiigrihüppe haridusportaal), 
www.koolielu.ee

Lisavõimalusi registreerunud kasutajale:
• isikliku töölaua kujundamine (Minu 

Koolielu)
• osalemine e-kursustel (õpikogukonnas) või 

oma kogukonna (nt kursuse) loomine
• õppematerjali pakkumine avaldamiseks
• oma kollektsioonide loomine

http://www.koolielu.ee/


  

Mis paistab – enda sättida!



  

Portaalid koostööks ja 
õppematerjalide otsimiseks_2

eTwinningu portaal (Euroopa) 
http://www.etwinning.net/et/pub/index.htm 

Lisavõimalusi registreerunud ja kinnitatud 
projektiga kasutajale (TwinSpace):

• Falide üleslaadimine, kodulehe ja wiki 
loomine, foorum, online sõnumivahetus 
(messanger), õpetajate tuba, õpilaste 
“nurk” tutvumiseks ja omavaheliseks 
suhtluseks.

http://www.etwinning.net/et/pub/index.htm


  

Otsi partnereid, osale e-õppes, uuri 
õppematerjale; projektitegemise 

keskkond



  

Blogi ehk ajaveeb
Veebipäevik, käsitletav ka kodulehena – nt 

õppematerjalide avaldamiseks;
Võimalik projekti-ja rühmablogina;
Illustreerimiseks meediaelemente (pildid, helifailid, 

videod, uudistevood);
Võimalik blogi otsepostitus vaid e-maili saates;
• Blogger (Google kontoga): www.blogger.com (

näide õpilastööst)
• Wordpress www.wordpress.com (näide)
• jne

http://www.blogger.com/
http://tehnomaria.blogspot.com/
http://www.wordpress.com/
http://urmastokko.wordpress.com/


  

Wiki (“Wikiwiki” on Hawai keeles ”kiire”)

Iga wiki kirjutaja on samaaegselt nii selle toimetaja 
kui ka lehekülgede organiseerija. 

Õpetajal on soovitav luua esialgne wiki struktuur.
• Ühistöö veebis, õppematerjalide hoidla
• Rühma ja projekti kodulehena
• PbWorks: www.pbworks.com (

näide õpilastöödest)
• Wikispaces: http://www.wikispaces.com/ (

näide õpilastöödest)

http://www.pbworks.com/
http://ttg9bevol.pbworks.com/
http://www.wikispaces.com/
http://tamme.wikispaces.com/


  

Keemiaõpetaja (K. Soika) tutvustab 
õpiprogrammi



  

Õpilaste rühmatööd



  

Esitluste hoidlad ja helindamine 

• SlideShare: http://www.slideshare.net/  (
näide1, näide2)

• SlideBurner (www.slideburner.com), 
• VoiceThread: http://voicethread.com/    (

näide1; näide2). Helinda või kommenteeri 
oma estlust kirjalikult.

Kõigist neist tasub otsida ka õppematerjale!

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/Statistikaamet/keskkond-arvudes-2009
http://www.slideshare.net/tokko/suomi-xii09-e-twinning
http://www.slideburner.com/
http://voicethread.com/
http://voicethread.com/
http://voicethread.com/
http://voicethread.com/


  

Ajajooned. Mõistekaardid.
Ajajooned: õppematerjal, tööülesanne või 

tegevuste kronoloogia loomine
• xTimeline: http://xtimeline.com/ (näide).
• Dipity.com (näide), jt
Mõistekaardi tarkvara: ajurünnak, mõtete 

korrastamine, plaani koostamine, tagasiside…
• MindMeister.com
• LovelyCharts.com
• Spicynodes.org  
• Uuri rohkem võimalusi SIIT

http://xtimeline.com/index.aspx
http://xtimeline.com/index.aspx
http://www.xtimeline.com/timeline/Geologic-Time-Scale-17
http://www.dipity.com/danica_kim/Russian-History/
http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/search/label/m%C3%B5ttekaardid


  

Lihtsa kodulehe loomine
• Weebly: http://www.weebly.com/ (näide1, 

näide2)
Juhend: weeblyjuhend.wikispaces.com
• Google Sites (Google kontoga): 

sites.google.com (näide); (Juhend)
• Sauropol: www.sauropol.com (näide)
Juhend: http://ingridikt.sauropol.com
• Edicy: http://www.edicy.com/ (näide)

Vt lisa: http://www.e-uni.ee/juhendid/?page_id=70 

http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/
http://ohtlikavastus.weebly.com/
http://weeblyjuhend.wikispaces.com/
http://sites.google.com/site/sobralik/
http://3fahug.havike.eenet.ee/ekursus/wp-content/uploads/2009/04/GoogleSites.pdf
http://www.sauropol.com/
http://tokko.sauropol.com/
http://ingridikt.sauropol.com/
http://www.edicy.com/
http://www.edicy.com/
http://www.muinasmaja.edicypages.com/
http://www.e-uni.ee/juhendid/?page_id=70


  

Kohtumisajad või vastusevalikud: 
Doodle (www.doodle.com)

http://www.doodle.com/


  

Küsitluse koostamine

• http://docs.google.com  (sisselogimine 
Google kontoga, nt GMail). Valida: 
Create… Forms

• Google Forms näide: 
http://tinyurl.com/n2idisnali

• Tagasiside analüüsitav Exceliga

http://docs.google.com/
http://tinyurl.com/n2idisnali


  

Küsimusetüüpide näiteid (Google Forms)



  

Teisi Google teenuseid

Ühistöö veebis: esitlused, tekstifailid, tabelid
Jagamine sõpradega, kaastoimetajate 

kutsumine
• Google Docs (näide)
• Google Maps (näide), sh oma kohtade ja 

nende kirjelduste lisamine. Vabavarana 
allalaetav Google SketchUp - 3D 
modelleerimine.

• jne

https://docs.google.com/Doc?docid=0AVgWkQ5a2fzdZGdybXF3NW1fOGNkemZ6aGdn&hl=en
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=100581299970852968387.00048e3fb48d56d9a8895&z=19


  

Lemmikviidete hoidlad
Koonda oma lemmikviited veebist ühte kohta 

(muidu on lemmikud 
seotud vastava 
arvutiga). 
Võimalused:

a) jätta privaatseks või 
avalikuks

b) jagada sõpradega (e-
mail), moodustada 
gruppe

c) rühmitada viited 
(märksõnad/tags),

d) kanda oma arvutist 
kõik lemmikviited üle

• delicious.com 
• diigo.com (UTnäide)
• XMarks.com 

(UTn2ide)



  

nt Diigo – koonda ning rühmita õpilaste jt 
kodulehe vm aadressid



  

Hindamismudelid

• Eesti oma: 
http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/ 

Nt konkursitööde hindamiseks
• “Rubrics”, nt http://rubistar.4teachers.org/ 

http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/
http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/
http://rubistar.4teachers.org/


  

Kogumikke, teabeallikaid, määrajad

• Animatsioone: 
http://biology-animations.blogspot.com/ 

• Eesti e-Froora: 
http://www.ut.ee/ial5/keytonature/est/efloora.html 

• e-Elurikkus: http://elurikkus.ut.ee/
• Määrajad nutitelefonidele: http://www.walk-n-

learn.com/ ja ka veebis: 
http://www.ut.ee/ial5/keytonature/est/tool.html 

http://biology-animations.blogspot.com/
http://biology-animations.blogspot.com/
http://www.ut.ee/ial5/keytonature/est/efloora.html
http://elurikkus.ut.ee/


  

Mänguliselt…
• Purposegames: 

http://www.purposegames.com/ (
näide bioloogiast)

• Puslede loomine: 
http://www.jigsawplanet.com/

• Tekst kõneks: 
http://text-to-speech-translator.paralink.com/
 

• Koomiksi loomine, nt: www.toondoo.com 
(Vt ka näidet) 

http://www.purposegames.com/
http://www.purposegames.com/
http://www.purposegames.com/game/imetaja-siseehitus-quiz
http://www.jigsawplanet.com/
http://text-to-speech-translator.paralink.com/
http://www.toondoo.com/
http://www.toondoo.com/cartoon/4563252


  

Koomiks – ka keskkonnahariduses



  

Alati abiks…

• Tiigrihüppe haridustehnoloogi ajaveeb:
http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/

• Haridustehnoloogia käsiraamat: 
http://www.e-uni.ee/juhendid/ 

http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/
http://www.e-uni.ee/juhendid/
http://www.e-uni.ee/juhendid/


  

Digiandmekogujad
• Eestis levinumad Vernier 

(http://www.vernier.com/) ja Pasco 
(http://www.pasco.com/, kontakt: 
http://www.laboritugi.eu/

• Sensorite/andurite lai valik 
(http://www.total.ee, vaata siit)

• Tööjuhendi näidis: 
https://sites.google.com/site/digiandmekog
uja/
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