Urve Jõgi (2013)
Digitaalsete bioloogia õppematerjalide analüüs lähtuvalt riiklikest õppekavadest ja õpetajate vajadustest

Uurimisküsimused

Millistele riikliku õppekava teemadele
vastavad olemasolevad bioloogia
valdkonna digitaalsed õppematerjalid?

Probleem

Õppematerjalide koostamise ja jagamise
keskkonnad leiavad küll õpetajate poolt
üha suuremat kasutamist, kuid samas on
ebaselge, kas need õppematerjalid
vastavad ka vajadusele.

Eesmärk

Millist tüüpi bioloogia valdkonna
digitaalseid õppematerjale on õpetajad
enim loonud ja jaganud?

Uurimistöö eesmärk on välja selgitada
olemasolevate bioloogia õppematerjalide
vastavus 2011. aastal rakendunud
õppekavadele ja õpetajate vajadustele.
Kuidas olemasolevad bioloogia valdkonna
digitaalsed õppematerjalid vastavad
õpetajate vajadustele?

Milline on bioloogia õpetajate valmisolek
ise digitaalseid õppematerjale luua ja
jagada?

http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/get_file.php?id=208&name=urve_jogi.pdf

Hettel Sõrmus (2012)
Ennastjuhtiva õppija toetamine organisatsioonis Põhja-Eesti Regionaalhaigla näitel
Eesmärgid
Teha ülevaade kirjanduse põhjal
ennastjuhtiva õppija kontseptsioonist
õppiva organisatsiooni ning
teadmusjuhtimise kontekstis.

Probleem

Uurida kirjanduse põhjal, millised on
edukad näited ja praktikad ennastjuhtiva
õppija toetamisel haiglates mujal
maailmas.
Uurimisküsimused

Haigla peab leidma võimalusi, kuidas
säilitada ja suurendada
organisatsiooniliikmete teadmisi, oskusi ja
pädevusi ning kuidas toetada tööle
tulevate uute õdede väljaõpet.*

Uurida organisatsiooni Põhja-Eesti
Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku
näitel, milline on õdede valmidus
enesejuhitavaks õppeks.

Kaardistada Põhja-Eesti Regionaalhaigla
sisehaiguste kliiniku näitel õdede
enesetäiendamisvõimalused ja
organisatsioonipoolne tugi ning õdede
ootused organisatsioonile toetamaks
nende enesetäiendamisvõimalusi.

Luua kontseptsioon toetamaks
enesejuhitavat õpet organisatsioonis.
* Probleemi sõnastus on kohandatud skeemi jaoks
http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/get_file.php?id=179&name=hettel_s6rmus.pdf

Kuivõrd õed on ennastjuhtivad õppijad?

Milliseid enesetäiendamise võimalusi õed
hetkel tajuvad ning aktiivselt kasutavad?

Millised on õdede ootused haigla poolt
pakutavatele
enesetäiendamisvõimalustele?

Millised on potentsiaalsed tehnoloogilised
lahendused õdede
enesetäiendamisvõimaluste toetamiseks?

Eve Tagavälja (2011)
Uurivat õpet toetava sotsiaalsel tarkvaral põhineva õpikeskkonna kontseptuaalne disain
Eesmärgid

Selgitada välja Web 2.0 vahendite
funktsionaalsused toetamaks uurivat
õppimist.

Uurimisküsimused

Millised Web 2.0 vahendite
funktsionaalsused toetavad
uuriva õppimise meetodit?

Ülesanded
Viia läbi kirjanduse analüüs
eesmärgiga selgitada erinevatest
õpiteooriatest välja need aspektid,
mis on vajalikud uurimusliku õppe
läbiviimiseks.

Probleem

Uues põhikooli ja gümnaasiumi
riiklikus õppekavas on suurt
rõhku pandud probleemipõhisele
õppele, samuti on õppekavasse
sisse toodud sotsiaalse tarkvara
kasutamisoskuse arendamine.*

Disainida uurivat õppimist toetavad
sotsiaalse tarkvara õpimaastike
prototüübid, tegevusstsenaariumid
ning õppematerjalid nende
kasutamiseks. Leida Web 2.0
vahendite omavahelised
kombineerimisviisid uurimusliku
õpikeskkonna loomise eesmärgil.

Evalveerida uuriva õppimise Web
2.0 õpimaastikke ja
tegevusstsenaariume formatiivselt
õpetajate seisukohast, et selgitada
välja sotsiaalse tarkvara eelised ja
puudused uurivaks õppimiseks
pedagoogilisest ja tehnilisest
aspektist.

* Probleemi sõnastus on kohandatud skeemi jaoks
http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/get_file.php?id=71&name=eve_tagavalja.pdf

Millised hajutatud Web 2.0
õpimaastike tüüpe saab uuriva
õppimise toetamiseks
optimaalselt kombineerida?

Analüüsida Web 2.0 vahendite
võimalusi toetada uuriva õppimise
etappe ning teha kindlaks vahendite
omavahelised kombineerimisviisid,
et luua uurivat õppimist toetavad
Web 2.0 õpimaastike prototüübid ja
illustreeritud tegevusstsenaariumid.

Koostada õppematerjalid sotsiaalse
tarkvara vahendite kasutamiseks
toetamaks õpetajatel antud
õppemeetodit rakendada.
Millised on õpetajate arvates
uuriva õppimise hajutatud Web
2.0 õpimaastike eelised ja
kitsaskohad pedagoogilisest
ning tehnilisest aspektist?

Viia läbi intervjuud õpetajatega, et
selgitada välja, milliseid teemasid
saaks käsitleda erinevates
õppeainetes uuriva õppe
läbiviimiseks ning milliseid eeliseid
ja puudusi nad näevad antud
õppemeetodi juures.

Jaanika Meigas (2010)
Kursuse “Apple‘i tarkvara kasutamine koolis” väljatöötamine

Ülesanded

Uurida kirjanduse analüüsi põhjal Apple ́i
tarkvara kasutusvõimalusi koolis

Probleem
Olemasolevad eraldi lühikursused ei anna
terviklikku ülevaadet kogu Apple‘i tarkvara
kasutusvõimalustest ja teevad
keerulisemaks olukorra, kus oleks vaja
kasutada mõnes eelnevas moodulis
töödeldud meediat või rakendada
eelnevalt õpitud teadmisi. *

Eesmärk
Töötada välja kursuse arendamise
metoodika
Magistritöö eesmärgiks on välja töötada
sobiv kursus Apple ́i tarkvara
kasutamiseks üldhariduskoolis.
Koostada moodulite tunnikavad ja
õppematerjal

Viia läbi tagasisideküsitlus ning vastavalt
tulemustele parandada kursust

* Probleemi sõnastus on kohandatud skeemi jaoks
http://www.cs.tlu.ee/instituut/opilaste_tood/magistri_tood/2010_kevad/jaanika_meigas_magistritoo.pdf

Tuuli Pentjärv (2010)
Äriprotsesside modelleerimine Eesti Energia näitel
Eesmärgid

Uurimisküsimused

Mis on protsessijuhtimine ja mida see
suurettevõttele annab?
Anda ülevaade protsessijuhtimisest ja
luua raamistik, millele tugineb protsesside
kaardistamine Eesti Energias
Kuidas on lahendatud protsessijuhtimine
Eesti Energias?
Probleem

Käesoleva magistritöö probleemiks on, et
suurettevõttes on keeruline saada
terviklikku ülevaadet äriprotsessidest.

Valida Eesti Energiale sobiv äriprotsesside
kirjeldamise meetod

Millised on enimlevinud äriprotsesside
kirjeldamise meetodid?

Koostada valitud äriprotsesside
kirjeldamise meetodi rakenduspõhimõtted
Eesti Energias

Kuidas rakendada valitud äriprotsesside
meetodit Eesti Energias?

Analüüsida valitud äriprotsesside
kirjeldamise meetodi rakendamist Eesti
Energias

Millised puudused ilmnesid valitud
äriprotsesside modelleerimismeetodi
rakendamisel ja kuidas need lahendati?

http://www.cs.tlu.ee/instituut/opilaste_tood/magistri_tood/2010_kevad/tuuli_pentjarv_magistritoo.pdf

