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ERINEVAD ÕPPETÖÖ VORMID: 
TÜ TEADUSKOOLI ÕPILASTE HOIAKUD 

ÕPILASTE SEAS LÄBI VIIDUD KÜSITLUSE TULEMUSED 2011 KEVADEL 

2010/11 õppeaastal viidi teaduskoolis läbi 36 kaugõppekursust erinevates ainevaldkondades, 
millest 14 kursust toimus tavaposti teel ja 22 arvutipõhiselt (sh üks veebitoega auditoorne 
kursus). Kokku alustas 2010/11 õa sügisel teaduskooli kursustel õppimist 1315 õppijat 186-st 
koolist üle Eesti: e-kursustel 574, postikursustel 717, ja auditoorsel kursusel 24. 

 

 

2011. aasta mais viisime läbi küsitluse, et selgitada välja TÜ teaduskooli kursuste õppijate 
hoiakuid tavaposti teel toimuva ja arvutipõhise õppevormi suhtes. Uurisime lisaks ka õpilaste 
arvuti- ja internetikasutamise võimaluste, oskuste ja eelistuste kohta. 
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Küsitlus saadeti 1044 teaduskooli kaugõppekursustel osalenule, kellest vastas kokku 315 
(vastanute protsent 30%).  

Umbes pooled vastajatest õpivad Eesti kuues suuremas linnas asuvas koolis, ülejäänud on 
väiksemate linnade ja asulate koolide õpilased. 

  

Uurisime, millised arvuti- ja interneti, printimise ja skaneerimise võimalused on meie 
õpilastel. Nende vastuste tulemused ületasid ootused – tuleb välja, et igapäevane arvuti ja 
interneti kasutamise võimalus on olemas suurel enamusel vastajatest (96%) ning suur osa 
õpilastest saab arvutit kasutada oma kodus (99%). 
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Vastajate hulgas oli kõige suurem arv neid õpilasi, kes on osa võtnud ainult posti teel 
toimuvatest kursustest (40%), ainult e-kursustel osalemise kogemusega õpilaste arv oli veidi 
väiksem (28%). Ligi kolmandik vastajatest on osa võtnud nii e- kui ka postikursustest. 
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Küsitlusele vastanud õpilased on osa võtnud erinevate valdkondade kursustest teaduskoolis – 
osad õpilased vaid ühe valdkonna kursustest, teised mitme erineva valdkonna kursustest. 

 

Küsisime õpilastelt, millise õppevormiga kursusest nad eelistaksid osa võtta – kas 
arvutipõhistest või postikursustest. Tulemused erinesid suures osas vastavalt sellele, millist 
tüüpi kursustega õpilased olid varem kokku puutunud. Kõige rohkem (61%) eelistavad posti 
teel õppimist need õpilased, kes on teaduskoolis õppinud ainult posti teel toimuvatel 
kursustel. Arvutipõhiste kursuste eelistuse osakaal on suurem (35%) nende õpilaste hulgas, 
kes on osalenud nii posti- kui ka arvutipõhistel kursustel. Arvutipõhiseid kursuseid eelistavad 
enamjaolt need õpilased, kes on ainult arvutipõhistel kursustel osalenud (69%). Siiski on 
üllatavalt suur protsent ka ainult arvutipõhistest kursustest osavõtnuid, kes eelistaksid posti 
teel toimuvat õpet (14%). 
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Küsisime õpilastelt, et juhul, kui kõik teaduskooli kursused oleksid alates järgmisest 
õppeaastast e-kursused ja posti teel materjalide saatmist enam ei toimuks, kas nad osaleksid 
teaduskooli kursustel edaspidi. Vastajatest 64% osaleks, 27% ei osanud öelda ja 9% võttis 
seisukoha, et nad ei osaleks sel juhul edaspidi teaduskooli kursustel. 
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Õppematerjalide lugemisel ja kontrolltööde vormistamisel on rohkem kui pooltel õpilastel 
eelistus lugeda õppimaterjale väljatrükilt (69%) ja vormistada kontrolltöid käsitsi (55%). 
Ülejäänud eelistavad lugeda/vormistada arvuti abil või on märkinud oma vastuseks “ei ole 
eelistusi”. 

 

Palusime õpilastel hinnata oma oskust vormistada keerulisemaid matemaatika-, füüsika-, ja 
keemiavalemeid arvutiga. Kahjuks on neid, kes hästi oskavad arvuti abil valemeid 
vormistada, siiski vähe – 12% vastanutest. 35% arvab, et oskab valemeid vormistada enam-
vähem. Suur hulk on neid, kes ei oska või oskab vähe (kokku 53%).   

 

Ainult posti teel toimuvatel matemaatika-, füüsika- ja keemiakursustel osalenud õpilaste 
hulgas on valemeid hästi vormistada oskavaid õpilasi veelgi vähem (8%) ja mitteoskajate 
protsent suurem (29%). 
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Küsitletud õpilaste jaoks nõuab arvutiga lahenduste vormistamine täiendavat töö- ja ajakulu 
(49%) võrreldes käsitsi vormistamisega. Vaid 21% jaoks ei nõua arvutiga vormistamine 
suuremat töö- ja ajakulu, ülejäänud 30% vastanutest ei osanud seisukohta võtta. 
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ÕPILASTE KOMMENTAARID ERINEVATE ÕPPEVORMIDE KOHTA 

Postikursused 

POOLT VASTU 

• paberkandjalt on parem omandada 
teoreetilist materjali  

• paberikandjal õppematerjale ja 
kodutöid võib kaasa võtta kooli, 
lugeda bussis jne.  

• paberkandjal õppematerjali puhul on 
lihtsam saada konsultatsiooni või 
selgitust oma kooli aineõpetajalt; kui 
õppematerjal on arvutis, seda teha on 
raske 

• paberikandjal õppematerjalidel on 
võimalik teha ääremärkusi, markeerida 
tähtsamaid kohti 

• käsitsi kodutöö vormistamine on 
lihtsam, kiirem ning materjal kinnistub 
paremini 

• posti teel on mugavam lahendusi saata  
• tagasiside sooritatud töödele 

postikursustel on põhjalikum kui 
arvutipõhise kursuse puhul. 

• pole internetikatkestuste ohtu, 
skänneri, printeri või arvuti katki 
minemise ohtu 

• postikursustel õppimisel on võimalus 
säilitada ja arendada käsitsi kirjutamise 
oskust (tehnikamaailm on niigi meie 
üle võimu võtmas :)  

• paber ja pliiats on ikkagi kõige 
kindlam ja kiirem. 

• posti teel toimuv õpe on parem, kuna 
tänapäeval on niigi palju arvuti- ja 
internetipõhist tegevust 

• ülesannete lahendamine vihikusse, 
nende saatmine ning paranduste 
tagasisaamine paberkandjal on üks 
teaduskooli suurimatest võludest 

• Mulle väga meeldib posti teel toimiv 
süsteem 

• postikursuste puhul tuleb arvestada 
teatud postikulutustega 

• tuleb arvestada postikontorite 
lahtioleku aegadega 

• tavapost liigub liiga aeglaselt 
• ei ole nii palju lisamaterjale, mida 

võimaldab arvutipõhine kursus 
• uute õppematerjalide/teemade 

kättesaamine võtab rohkem aega kui 
veebikursusel 

• ilmastik võib mõjutada kättesaadavat 
kirja (postkastis läheb märjaks vms). 
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Arvutipõhised kursused 

POOLT VASTU 

• Arvutipõhised materjalid on kogu 
aeg internetis olemas, arvutipõhist 
informatsiooni on väga hea otsida ja 
on mugav kasutada 

• Arvutipõhine õppevorm on kiirem 
• arvutipõhised kursused annavad 

võimaluse kasutada väga mitmeid 
lisamaterjale, koostada huvitavad 
õppematerjalid, vaadata täiendavaid 
videoklippe, lisada viiteid, kasutada 
animatsioone. 

• arvutipõhine õppevorm on 
keskkonnasäästlikum, hoiab kokku 
paberit 

• oskus vormistada kontrolltöö arvuti 
abil tuleks kindlasti kasuks 

• saab foorumis arutada kodutööde 
teemadega seotud küsimusi 

• arvutipõhine õpe võimaldab 
tähtaegade suhtes paindlikkust 

• ei ole postikulutusi 
• Elu liigub edasi ja liikumine 

arvutipõhisele õppele on õigustatud. 

• üleminek arvutipõhiseks õpeks vajab 
päris pikalt harjumis 

• reaalainete valemite ja arvutuste 
vormistamine arvutis on raskem, kui 
käsitsi vormistamine posti teel toimuval 
kursusel, nõuab palju aega ja lisaoskusi  

• matemaatika lahenduste vormistamine 
arvutiga võtab kuni 4 korda rohkem 
aega kui käsitsi 

• arvutipõhisel kursusel esitatud töös 
õppejõud ei saa vigu parandada, 
õpilasele ei tule põhjalikku tagasisidet 
tehtud vigade kohta ning sellisel 
kursusel pole mõtet 

• reaalainete õppimisel ei saa rakendada 
lühivastuste süsteemi, see ei anna täit 
ülevaadet omandatud teadmistest ja 
oskustest ega võimalda ka põhjalikku 
tagasisidet ja vigade analüüsi 

• on oht, et arvutist võib materjal kaduma 
minna, kuna tavaliselt arvuti on peredes 
üldiseks kasutamiseks. 

• arvutipõhiseks  õppeks on vajalik kiire, 
uus ja efektiivne arvuti, mida kõigil ei 
ole. Kui seda ei ole, on palju mugavam 
posti teel materjale saata. 

• arvutis on palju segavaid faktoreid, mis 
ei lase ülesannete lahendamisele 
korralikult keskenduda ( nt 
sotsiaalmeedia ja muusika) 

• arvutipõhine õpe väsitab silmi; silmade 
säästmiseks teeksin õppetükke pigem 
käsitsi. 

• Ma kannan prille ja ei saa kasutada 
arvutit rohkem kui 1-2 t. paevas - 
silmad hakkavad valutama. Kursuste 
valikul ei tahtnud ma e-kursuseid just 
selle tõttu võtta. 

• kasvav arvutikasutus kahjustab tohutult 
silmanägemist ning soodustab istuvat 
eluviisi nelja seina vahel. 

• koolis ei õpetata õpilastele valemite ja 
jooniste vormistamist arvutis, kust  
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saada abi?  
• arvutipõhise kursuse puhul tööd ei saa 

igal pool kaasas kanda 
• ei ole võimalik kasutada arvutit nii 

kaua, et ülesanded korralikult 
vormistada. 

• arvuti võib minna katki, on viiruseoht 
• on vaja teha lisakulutusi arvutitarvikute 

(nt printeri, skänneri jms) ostmiseks 
• testidest on raske kiiresti aru saada eesti 

keeles 
• Internetis on umbes 20 000 korda 

raskem keskenduda, esineb miljoneid 
segavaid faktoreid 

• Ma siiralt loodan, et e-põhisele õppele 
üle ei minda. Arvan, et ma ei ole üksi 
sellel arvamusel 

• arvutipõhine teaduskool on väga, väga 
halb mõte! 

 

Õpilaste arvamused, mis tingimustel arvutipõhine õpe toimiks edukalt: 

sõltub ainevaldkonnast ja õppetöö vormist 

o arvutipõhine õppevorm sobib humanitaarainete ja bioloogia kursuste läbiviimiseks;  
reaalained, kus on palju valemeid ja skeeme, oleksid arvutipõhiselt aeganõudvad ning 
võiksid pigem jääda posti teel toimivateks. 

o arvutis on mugav täita ainult valikvastustega teste  
o arvutipõhine õppevorm võiks olla kursustel, kus õppematerjalide maht on väga suur 

või kui õppematerjalis on palju värvilisi jooniseid (nt bioloogiakursused)  
o arvutipõhine õppevorm on põhjendatud siis, kui toimuvad nt veebiseminarid vms 

o Võiks olla nii, et kursuse materjalid on saadavad ainult veebil, kuid õpilane saaks ise 
valida, kas ta saadab kontrolltöö vastused tavalise posti teel või elektrooniliselt, sest 
kontrolltöö vormistamine arvuti abil nõuab mõnikord palju aega ja lisaoskusi, 
materjalide väljatrükkimine (vajaduse korral) ei ole aga enamuse jaoks suur probleem. 

o arvutipõhisel õppel peaks olema ka kaasas õpetus, kuidas kirjutada arvutis 
keerulisemaid valemeid, sest paljud õpilased seda teha ei oska. 
 

sõltub õpilase pere võimalustest   
o arvutipõhine õppevorm toimib, kui kodus on olemas kiire/kaasaegne arvuti 
o arvutipõhine õppevorm toimib, kui on võimalus piisavalt tihti interneti kasutada 


