
Uurimistöö eesmärk on välja 
selgitada olemasolevate bioloogia 
õppematerjalide vastavus 2011. 
aastal rakendunud õppekavadele 
ja õpetajate vajadustele.

Millistele riikliku õppekava 
teemadele vastavad olemasolevad 
bioloogia valdkonna digitaalsed 
õppematerjalid?

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

Kuidas olemasolevad bioloogia 
valdkonna digitaalsed 
õppematerjalid vastavad õpetajate 
vajadustele?

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

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

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

Probleem Eesmärk Uurimisküsimused



iTEC õpiloo "Mängu loomine" rakendamise evalveerimine
Ingrid Maadvere (2013)

Probleem Eesmärgid Uurimisküsimused

Uuringud (Kõiv ja teised, 2010) 
näitavad, et õpetajad vajavad 
läbivate teemade rakendamisel 
materjale ja tuge. Oodatud on head 
näited ja erinevad koolitused.

iTEC õpiloo „Mängu loomine“ 
formatiivne evalveermine 
tegevusteooria raamistiku abil

Selgitada välja, millised probleemid 
on õpetajatel õpiloo rakendamisel

Selgitada välja, kuidas aitab 
rakendamisele kaasa iTEC 3. tsükli 
ajaveeb

Lähtudes leitud probleemidest 
kohandada õpilugu vastavaks Eesti 
õpetajate vajadustele

Millised õpiloo elemendid 
rakendusid koolis õpiloo 
juurutamisel?

Millised probleemid ilmnevad 
õpiloo rakendamisel koolis?

Kuidas aitas rakendamisele kaasa 
iTEC 3. tsükli ajaveeb?

Milliseid muudatusi on vaja teha 
õpiloos ja selle rakendamise 
toetamisel?



Vanemliku järelevalve tarkvara roll lapse turvalise internetikasutamise tagamisel. Lapsevanemate nägemus.
Arkadi Bojaršinov (2014)

Probleem Eesmärk Uurimisküsimused

Vanemliku järelevalve tarkvara 
kasutamine Eestis on vähe 
arutletud ja uuritud teema, kuigi 
interneti mõjust ja laste 
internetiturvalisust on meedias 
kirjutatud palju enam rohkem.

Magistritöö eesmärk on välja 
selgitada, millisena tajuvad 
lapsevanemad vanemliku 
järelevalve tarkvara rolli laste 
internetiturvalisuse tagamisel

Milliseid riske lapsevanemad 
tajuvad ja peavad probleemseks 
seoses laste internetis viibimisega?

Milliseid järelevalvestrateegiaid 
kasutavad lapsevanemad, et 
kaitsta oma last online-riskide 
eest?

Millisena näevad lapsevanemad 
vanemliku järelevalve tarkvara rolli 
võrreldes teiste 
järelevalvestrateegiatega?



Tahvelarvutite rakendusstsenaariumid Eesti koolidele
Kristi Rahn (2014)

Probleem Eesmärk Uurimisküsimused

Eestis puudub 
väljakujunenud praktika 
tahvelarvutite 
rakendamiseks 
koolitöös.

Selle töö eesmärk on 
välja töötada 
tahvelarvutite 
rakendusstsenaariumid, 
mille abil saavad 
erinevad Eesti koolid 
otsustada, kuidas on 
kõige otstarbekam neid 
seadmeid hankida, 
hallata ja kuidas saaks 
neid õppetöös kasutada.

Millised on tahvelarvutite 
peamised 
rakendusvõimalused 
õppetöös iPadi näitel?

Millised on Eesti ja teiste 
maade senised 
kogemused 
tahvelarvutite 
rakendamisel 
üldhariduskoolide 
õppetöös?

Millised on erinevad 
võimalikud 
stsenaariumid 
tahvelarvutite 
rakendamiseks Eesti 
koolides?

Ülesanded

Informatsiooni kogumine 
iPadide kasutamise 
kohta õppetöös Eestis ja 
välismaal

Erinevate hariduslike 
rakenduste 
kasutusvõimaluste 
leidmine õppetööks

Stsenaariumite-põhise 
disaini põhimõtteid 
järgides tahvelarvutite 
rakendumisstsenaariumi
te loomine Eesti 
koolidele

Koostatud 
stsenaariumite 
rakendatavuse 
hindamine ekspertide, 
koolijuhtide, õpetajate, 
lapsevanemate ja 
õpilastega ning nende 
kogu avaldamine veebis



Koolieelse lasteasutuse õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste kujunemise toetamine õpetajakoolituses
TLÜ Pedagoogilise Seminari näitel
Kaire Kollom (2014)

Probleem Eesmärk Uurimisküsimused

Eelpool väljatoodu põhjal tõstatub 
uurimisprobleemina 
lasteaiaõpetajate 
haridustehnoloogiliste pädevuste 
kujunemine info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
rakendamiseks koolieelsete 
lasteasutuse õppeprotsessis ning 
õpetajakoolituse rolli määratlemine 
lasteaiaõpetajate 
haridustehnoloogiliste pädevuste 
kujunemisel.

Käesoleva uurimuse eesmärgiks 
on välja selgitada lasteaia 
õpetajaks õppivate üliõpilaste 
haridustehnoloogiliste pädevuste 
tase ning analüüsida 
õpetajakoolituse esmaõppe rolli 
lasteaia õpetajate 
haridustehnoloogiliste pädevuste 
kujunemisel.

Millistena hindavad oma 
haridustehnoloogilise pädevusi 
lasteaia õpetajaks õppivad 
üliõpilased?

Millised on lasteaia õpetajaks 
õppivate üliõpilaste oskused ja 
hoiakud IKT kasutamiseks 
õppeprotsessis?

Kuidas toetab õpetajakoolitus 
tulevaste lasteaiaõpetajate 
haridustehnoloogiliste pädevuste 
kujunemist?



Õpianalüütika lahendused töökohal õppes
Tuuli Perolainen (2015)

Probleem Eesmärk Uurimisküsimused Ülesanded

Eelnevast tulenevalt sai 
magistritöö teema 
valimise aluseks reaalne 
vajadus leida lahendus, 
kuidas 
õpihaldussüsteemi 
väliselt õppesisu jagada, 
selle kasutamist jälgida 
ja analüüsida.

Töö eesmärgiks on 
analüüsida xAPI 
spetsifikatsiooni 
võimalusi õppematerjali 
kasutuse jälgimiseks 
töökohal õppes ning 
leida lahendus 
õpianalüütika 
teostamiseks ettevõtte 
õpihaldussüsteemi 
välise õpikirjehoidla (ingl 
Learning Record Store, 
LRS) abil.

Millised on tehnilised 
võimalused töökohal 
toimuva õppimise 
analüüsimiseks?

Millistele tingimustele 
peab vastama 
õpianalüütika kogumist 
võimaldav 
õppematerjal?

Kuidas siduda 
õppematerjal 
õpianalüütika kogumise 
vahenditega?

Mil määral vastavad 
õpikirjehoidla analüütika 
valmislahendused 
ettevõtte vajadusele?

Teemakohase 
kirjanduse uurimine: 
õpianalüütika 
töökohalõppes, xAPI 
spetsifikatsioon

Õppematerjali nõuete 
analüüsi läbiviimine, 
autorvahendi valik ja 
õppematerjali prototüübi 
koostamine

Õppematerjali 
õpianalüütika lahenduse 
väljatöötamine

Lahenduse hindamine



Digitaalse narratiivi kasutamise võimalused lasteaias
Kärt Kase (2016)

Probleem Eesmärk Alameesmärgid Uurimisküsimused

Uurimisprobleem on 
püsititatud järgnevalt: 
pole teada, millised 
digitaalse narratiivi 
stsenaariumid on 
sobivad lasteaias 
kasutamiseks.

Töö eesmärgiks on luua 
lasteaias kasutamiseks 
sobivad digitaalse 
narratiivi stsenaariumid

Luua kirjanduse ning 
praktilise kogemuse 
põhjal lasteaia digitaalse 
narratiivi loomise 
stsenaariumid

Formatiivselt 
evalveerida erinevate 
digitaalsete narratiivide 
loomise stsenaariume 
lasteaias

Millised on erinevate 
osapoolte (õpetaja, laps, 
lapsevanem) hinnangud 
digitaalse narratiivi 
kasutamisele lasteaias?

Millised digitaalse 
narratiivi stsenaariumid 
sobivad lasteaias 
kasutamiseks?

Millised on Eesti 
lasteaias diginarratiivi 
rakendamise edasised 
võimalused ja hetke 
kitsaskohad?



Õpimärkide rakendamine kujundaval hindamisel üldhariduskoolis
Tiina Treibold (2017)

Probleem Eesmärk Uurimisküsimused

See magistritöö lähtub probleemist, 
et üha laienev kujundava 
hindamise ja digivahendite 
kasutuselevõtt suunaga avatud 
haridusele ei mahu enam 
senistesse tavadesse ja ootab 
perspektiivseid hindamislahendusi.

Magistritöö eesmärgiks on 
rakendada õpimärkidega 
üldpädevuspõhist kujundavat 
hindamist üldhariduskoolis, 
näidates kehtivate 
hindamismudelite kõrval teed 
võimalikule hindamisuuendusele.

Milline on avatud hariduse, 
kujundava hindamise ja õpimärkide 
tähendus haridusuuenduse 
taustal?

Millised võimalused on õpimärkide 
süsteemi kavandamisel III 
kooliastmes?

Kuidas rakendada õpimärkidega 
kujundavat hindamist 
õppeprotsessis?

Milliseid tulemusi annab 
õpimärgiga hinnatav kursus?


