Avastage oma kooli digitaalne potentsiaal

Lugupeetud koolipoolne SELFIE koordinaator,
Käesolevast dokumendist leiate kõik väited ja küsimused, mida SELFIE hetkel iga kooliastme kohta sisaldab.
Mõned küsimused (helesinistes kastides) on ühised kõigile koolidele ja pole muudetavad. Teised (helerohelistes kastides) on valikulised — nende puhul on
Teil endal võimalik otsustada, kas need on Teie kooli puhul relevantsed või soovite need eemaldada. Samuti on Teil võimalik ise sõnastada ja lisada kuni
kümme täiendavat küsimust, kui leiate, et midagi olulist on puudu.
Pange tähele, et 2. kooliastme õpilastele on küsimusi vähem ning need on esitatud lihtsamal kujul. Samuti on kohandatud mõningate küsimuste sõnastust
kutsekoolide puhul, et sobitada need paremini tööelu kontekstiga.
Peaaegu kõik SELFIE küsimused esitatakse vastamiseks 5-punkti skaala kujul (sh need, mille Te ise oma koolile vastamiseks loote)
1. Kindlasti ei nõustu - ma/me/nad ei tegele sellega // Kindlasti ei nõustu - minu kogemuste põhjal ei pea see
absoluutselt paika
2. Ei nõustu
3. Pigem nõustun
4. Nõustun
5. Kindlasti nõustun - sellega tegeletakse väga heal tasemel // Kindlasti nõustun – minu kogemuste põhjal peab see
kindlasti paika
Olemas on ka vastusevariant 'Vastus puudub'
Juhul, kui mõni vastuseskaala on teistsugune, osutatakse sellele allmärkuses.
Täiendavat informatsiooni ja juhendeid leiate SELFIE koduleheküljelt: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital
Vaadake küsimusi:
Kooliastmele
Kooliastmele ja gümnaasiumile
Kutsekoolidele
Küsimustikud kutsekoolidele, Praktiline õpe

SELFIE meeskond

Küsimustikud 2. kooliastmele

Valdkond A: Juhtimine
See valdkond on seotud juhtimise rolliga digitaalsete tehnoloogiate kooliülesel lõimimisel ja nende tõhusal kasutamisel kooli põhitöös: õpetamine ja
õppimine.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood1

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

A1

Digistrateegia

Meie koolis on olemas digistrateegia

Meie koolis on olemas digistrateegia

A2

Strateegia
väljatöötamine koos
õpetajatega

Töötame välja digistrateegia oma kooli jaoks
koos õpetajatega

Meie kooli juhid kaasavad meid kui õpetajaid
kooli digistrateegia väljatöötamisse

A3

Uued õpetamisviisid

Toetame õpetajaid, et nad prooviksid uusi
digitehnoloogiaga õpetamise viise

Meie kooli juhid toetavad mind uute
digitehnoloogiaga õpetamise viiside
proovimisel

A4 OP

Aeg digiõppe
katsetamiseks

A5 OP

Autoriõiguse ja
litsentsidega seotud
reeglid

1

Meie koolis on õpetajatel aega uurida ja
katsetada, kuidas täiustada oma õpetamist
digitehnoloogiaga
Rakendame oma koolis õppetöös
digitehnoloogia kasutamisel autoriõigust ja
litsentse järgivaid reegleid

Seda koodi kasutatakse ka SELFIE kooli aruandes küsimuste tähistamiseks

Mul on meie koolis aega proovida, kuidas
täiustada oma õpetamist digitehnoloogiaga
Rakendame oma koolis õppetöös
digitehnoloogia kasutamisel autoriõigust ja
litsentse järgivaid reegleid

ÕPILASED

Valdkond B: Koostöö ja võrgustikud
See valdkond on seotud meetmetega, mille koolid võivad valida koostööd ja suhtlust soosiva kultuuri toetamiseks, et jagada kogemusi ja õppida
tulemuslikult nii koolis kui ka mujal.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood1

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

B1

Arendustgevuse
aruanne

Me jälgime oma koolis edusamme
digitehnoloogiaga õpetamisel ja õppimisel

Me jälgime oma koolis edusamme
digitehnoloogiaga õpetamisel ja õppimisel

B2

Tehnoloogia
kasutamist käsitlev
arutelu

Me arutame oma koolis digitehnoloogiaga
õpetamise ja õppimise eeliseid ja puuduseid

Me arutame oma koolis digitehnoloogiaga
õpetamise ja õppimise eeliseid ja puuduseid

B3

Partnerlused

Kasutame oma koolis digitehnoloogiat
koostöös teiste organisatsioonidega

Kasutame oma koolis digitehnoloogiat
koostöös teiste organisatsioonidega

B4 OP

Põimõppega seotud
koostöö

Meie kool teeb koostööd teiste koolide ja/või
organisatsioonidega, et toetada
digitehnoloogia kasutamist.

Meie kool teeb koostööd teiste koolide ja/või
organisatsioonidega, et toetada
digitehnoloogia kasutamist.

ÕPILASED

Me räägime oma koolis õpetajatega
õppimiseks tehnoloogia kasutamise eelistest ja
puudustest

Valdkond C: Taristu ja seadmed
See valdkond puudutab piisava, usaldusväärse ja turvalise taristu (nagu seadmed, tarkvara, teaberessursid, internetiühendus, tehniline tugi või füüsilised
ruumid) omamist. See võib võimaldada ja hõlbustada uuenduslikke õpetamise, õppimise ja hindamise tavasid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

C1

Taristu

Meie koolis toetab digitaalne taristu
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist

Meie koolis toetab digitaalne taristu
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist

C2

Digitaalsed seadmed
õpetamiseks

Meie koolis on digiseadmed, mida saab
õpetamisel kasutada

Meie koolis on digiseadmed, mida ma saan
õpetamisel kasutada

C3

Internetiühendus

Meie koolis on juurdepääs internetile
õpetamise ja õppimise eesmärgil

Meie koolis on juurdepääs internetile
õpetamise ja õppimise eesmärgil

Mul on oma koolis juurdepääs internetile
õppimise eesmärgil

C5

Tehniline tugi

Meie koolis on olemas tehniline tugi, kui
digitehnoloogiaga tekib probleeme

Meie koolis on olemas tehniline tugi, kui
digitehnoloogiaga tekib probleeme

Meie koolis on olemas tehniline tugi, kui mul
tekib tehnoloogiaga probleeme

C7

Andmekaitse

Meie koolis on olemas andmekaitse süsteemid

Meie koolis on olemas andmekaitse süsteemid

C8

Digitaalsed seadmed
õppimiseks

C10 OP

Õpilastele
kättesaadavad kooli
seadmed

C11 OP

DIGILÕHE:
probleemide
tuvastamise meetmed

Meie koolis on olemas koolile kuuluvad või
kooli hallatavad digiseadmed, mida õpilased
saavad vajaduse korral kasutada
Meie koolil on kaasaskantavad seadmed, mida
õpilased võivad vajaduse korral koju kaasa
võtta.
Meie kool on võtnud meetmed, et tuvastada
põimõppes tekkivad probleemid, mis on seotud
õpilaste õppevajaduste ja sotsiaalmajandusliku taustaga.
Meie koolis on olemas plaan, kuidas aidata
õpetajatel tulla toime õpilaste õppevajaduste
ja sotsiaal-majandusliku taustaga seotud
probleemidega, mis võivad põimõppes tekkida.

Meie koolis on olemas koolile kuuluvad või
kooli hallatavad digiseadmed, mida õpilased
saavad vajaduse korral kasutada
Meie koolil on kaasaskantavad seadmed, mida
õpilased võivad vajaduse korral koju kaasa
võtta.
Meie kool on võtnud meetmed, et tuvastada
põimõppes tekkivad probleemid, mis on seotud
õpilaste õppevajaduste ja sotsiaalmajandusliku taustaga.
Meie koolis on olemas plaan, kuidas aidata
õpetajatel tulla toime õpilaste õppevajaduste
ja sotsiaal-majandusliku taustaga seotud
probleemidega, mis võivad põimõppes tekkida.

C12 OP

DIGILÕHE: abi
probleemide
lahendamiseks

ÕPILASED

Meie koolis on arvutid või tahvelarvutid, mida
ma saan kasutada
Meie koolis on olemas kaasaskantavad
seadmed, mida ma saan vajaduse korral koju
kaasa võtta.

Valdkond C: Taristu ja seadmed
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

C13 OP

Oma seadme
kaasavõtmine

Meie koolis võtavad õpilased kaasa ja
kasutavad tundide ajal isiklikke nutiseadmeid

Meie koolis võtavad õpilased kaasa ja
kasutavad tundide ajal isiklikke nutiseadmeid

C14 OP

Füüsilised ruumid

Meie koolis toetavad füüsilised ruumid
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist

Meie koolis toetavad füüsilised ruumid
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist

C15 OP

Tugitehnoloogia

Meie koolis on erituge vajavatel õpilastel
juurdepääs tugitehnoloogiale

Meie koolis on erituge vajavatel õpilastel
juurdepääs tugitehnoloogiale

C16 OP

Digiõppevara

Meie koolis on veebiülesed teegid ja hoidlad,
mis sisaldavad õpetamis- ja õppematerjale

Meie koolis on veebiülesed teegid ja hoidlad,
mis sisaldavad õpetamis- ja õppematerjale

ÕPILASED

Va
Infr

Eq

Vast
punk
p

Valdkond D: Pidev kutsealane areng
Selle valdkonna all vaadeldakse, kas kool hõlbustab oma töötajate kutsealast arengut igal tasandil ja investeerib sellesse või mitte. Täienduskoolitus võib
toetada uute õpetamis- ja õppeviiside arendamist ja lõimimist, mille puhul rakendatakse digitehnoloogiat, et saavutada paremad õpiväljundid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

D1

Täienduskoolituse
vajadused

D2

Täienduskoolituses
osalemine

D3

Kogemuste jagamine

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

Me arutame oma õpetajatega nende
täienduskoolituse vajadusi digitehnoloogia abil
õpetamiseks
Meie õpetajatel on võimalused osaleda
täienduskoolituses, et õpetada ja õppida
digitehnoloogia abil
Me toetame oma õpetajaid, et nad jagaksid
kooli kogukonnas kogemusi digitehnoloogiaga
õpetamise vallas

Meie kooli juhid arutavad meiega meie pideva
kutsealase arengu vajadusi digitehnoloogia
abil õpetamiseks
Mul on võimalused osaleda pidevas
kutsealases arengus, et õpetada ja õppida
digitehnoloogia abil
Meie kooli juhid toetavad meid koolis
kogemuste jagamisel digitehnoloogia abil
õpetamise kohta

ÕPILASED

Valdkond D: Pidev kutsealane areng – 2. osa
Vastusevariandid: Täiesti kasutu; Kasutu; Natuke kasulik; Kasulik; Väga kasulik; Ei osalenud
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

-

Pideva kutsealase
arenguga seotud
tegevuse kasulikkus

Kui olete viimase aasta jooksul osalenud
mõnes järgmises pideva kutsealase arengu
tegevuses, mis käsitleb digitehnoloogia
õppetöös kasutamist, märkige nende
kasulikkus teie jaoks.

-

Tavapärane kutsealane
õpe

Koolitused, seminarid või konverentsid
väljaspool kooli

-

Veebiülene kutsealane
õpe

Veebikursused, veebiseminarid või veebiülesed
konverentsid

-

Õppimine koostöö
kaudu

Õppimine teistelt oma kooli õpetajatelt
veebiülese või -välise koostöö kaudu

-

Õppimine kutsealaste
võrgustike kaudu

Õppimine teistelt õpetajatelt õpetajate
veebivõrgustike või tavade jagamise ekogukondade (nt eTwinningu) kaudu

-

Koolisisene
mentorlus/juhendamine
(coaching)

Koolisisene mentorlus või juhendamine
(coaching) kooli ametliku töökorralduse osana

-

Muu koolisisene
koolitus

Muud koolisisesed ja kooli korraldatud
koolitused (näiteks õpikojad IKT
koordinaatoriga või kolleegide õpetamise
jälgimine)

-

Õppekäigud

Õppekäigud (näiteks teistesse koolidesse,
ettevõtetesse või organisatsioonidesse)

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

Valdkond D: Pidev kutsealane areng – 2. osa
Vastusevariandid: Täiesti kasutu; Kasutu; Natuke kasulik; Kasulik; Väga kasulik; Ei osalenud
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

-

Akrediteeritud
koolitusprogrammid

Akrediteeritud koolitusprogrammid (näiteks
ümberõppe kursused, magistriõpe)

-

Muud pideva kutsealase
arengu võimalused

Muud pideva kutsealase arengu võimalused
seoses digitehnoloogia abil õpetamisega
(täpsustage)

Avatud
küsimus

Tõhusa kutsealase
arenguga seotud
tegevuse näited

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

Tooge näide pideva kutsealase arengu tegevuse kohta, mis puudutab digitehnoloogia kasutamist
õppetöös ja mida te peate eriti tõhusaks.

ÕPILASED

Valdkond E: Pedagoogika: abivahendid ja ressursid
See valdkond on seotud ettevalmistumisega digitehnoloogia kasutamiseks õppetöös, milleks ajakohastatakse ja uuendatakse õpetamise ja õppimise
tavasid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

E1

Veebiülesed
õppematerjalid

Meie õpetajad teevad veebiotsinguid
digitaalsete õppematerjalide leidmiseks

Teen veebiotsinguid digitaalsete
õppematerjalide leidmiseks

Meie õpetajad koostavad digitaalseid
õppematerjale oma õpetamise toetamiseks

Koostan digitaalseid õppematerjale oma
õpetamise toetamiseks

Meie õpetajad kasutavad õpilastega
virtuaalseid õppekeskkondi

Kasutan õpilastega virtuaalseid
õppekeskkondi

E2

E3

Digitaalsete
õppematerjalide
loomine
Virtuaalsete
õpikeskkondade
kasutamine

E4

Suhtlus kooli
kogukonnaga

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat
kooliga seotud suhtluseks

Kasutan digitehnoloogiat kooliga seotud
suhtluseks

E5 OP

Avatud õppematerjalid

Meie õpetajad kasutavad avatud
õppematerjale

Kasutan avatud õppematerjale

Avatud
küsimus

Õpetamiseks
tehnoloogia
kasutamine

Tooge näide digitehnoloogia kohta (seade,
tarkvara, platvorm, vahend vm), mida peate
õpetamisel eriti kasulikuks

ÕPILASED

Valdkond F: Pedagoogika: rakendamine klassiruumis
See valdkond on seotud digitehnoloogia kasutuselevõtuga klassiruumis, milleks ajakohastatakse ja uuendatakse õpetamise ja õppimise tavasid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

F1

Õpilaste vajadustega
kohandamine

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat oma
õpetamise kohandamiseks õpilaste
individuaalsete vajadustega

Kasutan digitehnoloogiat oma õpetamise
kohandamiseks õpilaste individuaalsete
vajadustega

Meie koolis annavad õpetajad meile erinevaid
ülesandeid, mida täidetakse tehnoloogiat
kasutades ja mis vastavad meie vajadustele

F3

Loovuse edendamine

Meie õpetajad kasutavad digitaalseid
õppetegevusi, mis edendavad õpilaste loovust

Kasutan digitehnoloogiat õpilaste loovuse
ergutamiseks

F4

Õpilaste kaasamine

Meie õpetajad loovad õppetegevusi, mis
kaasavad õpilasi

Loon õppetegevusi, mis kaasavad õpilasi

Ma osalen oma koolis rohkem, kui me
kasutame tehnoloogiat

F5

Õpilaste koostöö

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat, et
hõlbustada õpilaste koostööd

Kasutan digitehnoloogiat, et hõlbustada
õpilaste koostööd

Meie koolis kasutatakse tehnoloogiat
rühmatööks

F6

Õppekavaülesed
projektid

Meie õpetajad kaasavad õpilasi digitehnoloogia
kasutamisse eri õppeaineid lõimivatess
õpiprojektides

Kaasan õpilasi digitehnoloogia kasutamisse eri
õppeaineid lõimivatess õpiprojektides

Valdkond G: Hindamistavad
See valdkond on seotud meetmetega, mida koolid võivad kaaluda, et minna tavapärastelt hindamiselt sammhaaval üle põhjalikumatele hindamistavadele.
Need hõlmavad tehnoloogiapõhiseid hindamistavasid, mis keskenduvad õpilastele ning on isikustatud ja autentsed.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

G1

Oskuste hindamine

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat
õpilaste oskuste hindamiseks

Kasutan digitehnoloogiat õpilaste oskuste
hindamiseks

G3

Õigeaegne tagasiside

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat, et
anda õpilastele kiiret tagasisidet

Kasutan digitehnoloogiat, et anda õpilastele
kiiret tagasisidet

G5

Enda õppimise
hindamine

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat, et
võimaldada õpilastel ise oma õppimist hinnata

Kasutan digitehnoloogiat, et võimaldada
õpilastel ise oma õppimist hinnata

G6

Tagasiside teistele
õpilastele

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat, et
võimaldada õpilastel anda tagasisidet teiste
õpilaste tööle

Kasutan digitehnoloogiat, et võimaldada
õpilastel anda tagasisidet teiste õpilaste tööle

G7 OP

Digitaalne hindamine

Me toetame õpetajaid hindamisel
digitehnoloogia kasutamisel

Meie kooli juhid toetavad mind hindamisel
digitehnoloogia kasutamisel

G8 OP

Õppimise
dokumenteerimine

G9 OP

Andmete kasutamine
õppimise täiustamiseks

G10 OP

Väljaspool kooli
arendatud oskuste
hindamine

Meie õpetajad võimaldavad õpilastel kasutada
digitehnoloogiat, et dokumenteerida nende
õppimist
Meie õpetajad kasutavad digitaalseid
andmeid individuaalsete õpilaste kohta, et
täiustada nende õppekogemust
Meie õpetajad hindavad digioskuseid, mille
õpilased on omandanud väljaspool kooli

Võimaldan õpilastel kasutada digitehnoloogiat,
et dokumenteerida nende õppimist
Kasutan digitaalseid andmeid individuaalsete
õpilaste kohta, et täiustada nende
õppekogemust
Hindan digioskuseid, mille õpilased on
omandanud väljaspool kooli

ÕPILASED

Valdkond H: Õpilaste digipädevus
See valdkond on seotud oskuste, teadmiste ja seisukohtade kogumiga, mis võimaldab õpilastel kasutada digitehnoloogiat enesekindlalt, loovalt ja
kriitiliselt.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

H1

Ohutu käitumine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
veebis ohutult käituda

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
veebis ohutult käituda

Õpin oma koolis seda, kuidas veebis ohutult
käituda

H3

Vastutustundlik
käitumine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas veebis
vastutustundlikult käituda

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas veebis
vastutustundlikult käituda

Õpin oma koolis seda, kuidas veebis
vastutustundlikult käituda ja teisi austada

H4

Teabe kvaliteedi
kontrollimine
Teiste isikute teostele
viitamine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
kontrollida, et veebist leitud teave on
usaldusväärne ja asjakohane
Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
viidata teiste isikute teostele, mille nad on
veebist leidnud

Õpin oma koolis seda, kuidas kontrollida, et
veebist leitud teave on usaldusväärne ja
asjakohane

H6

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
kontrollida, et veebist leitud teave on
usaldusväärne ja asjakohane
Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
viidata teiste isikute teostele, mille nad on
veebist leidnud

H7

Digitaalse sisu loomine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas luua
digisisu

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas luua
digisisu

H8

Digisuhtluse õppimine

Meie koolis õpivad õpilased suhtlema
digitehnoloogiat kasutades

Meie koolis õpivad õpilased suhtlema
digitehnoloogiat kasutades

H10 OP

Digioskused eri
õppeainetes

Me tagame, et õpilased arendaksid oma
digioskuseid kõikides õppeainetes

Meie kooli juhid tagavad, et õpilased
arendaksid oma digioskuseid kõikides
õppeainetes

Kasutan oma koolis tehnoloogiat eri
õppeainetes

H11 OP

Programmeerimise
õppimine

Meie koolis õpivad õpilased programmeerimist

Meie koolis õpivad õpilased programmeerimist

Õpin oma koolis programmeerimist

H13 OP

Tehniliste probleemide
lahendamine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
lahendada tehnilisi probleeme
digitehnoloogiat kasutades

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
lahendada tehnilisi probleeme
digitehnoloogiat kasutades

Teie andmed
Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

Vanus

Vanus 2

Vanus 2

Mis aastal olete sündinud?

Sugu

Sugu

Sugu

Sugu

Töökogemus haridusvaldkonnas

Mitu aastat töökogemust (sh käesolev
õppeaasta) on teil haridusvaldkonnas kokku?3

Mitu aastat töökogemust (sh käesolev
õppeaasta) on teil haridusvaldkonnas kokku?3

Mis kirjeldab kõige paremini teie lähenemisviisi
digitehnoloogiaga õpetamise ja õppimise
kasutuselevõtul?4
Kas järgmised tegurid mõjutavad negatiivselt
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist teie
koolis?5

Mis kirjeldab kõige paremini teie lähenemisviisi
digitehnoloogiaga õpetamise ja õppimise
kasutuselevõtul?4
Kas järgmised tegurid mõjutavad negatiivselt
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist teie
koolis?5

Kas järgmised rakendavale põimõppele
negatiivset mõju?6

Kas järgmised rakendavale põimõppele
negatiivset mõju?6

Tehnoloogia kasutuselevõtt
Tehnoloogia kasutamise
negatiivsed tegurid
Kodus tehnoloogia kasutamise
(põimõppeg) negatiivsed tegurid
2

Alla 25; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60 või vanem; Ei soovi vastata
Alla 1 aasta; 1–2 aastat; 3–5 aastat; 6–10 aastat; 11–15 aastat; 16–20 aastat; Üle 20 aasta; Ei soovi vastata
4
Kipun võtma digitehnoloogiat kasutusele pärast enamikku oma kolleege; Kipun võtma digitehnoloogiat kasutusele enamiku oma kolleegide tempos; Kipun võtma
kasutusele varem, kui näen selgeid kasutegureid; Olen uue tehnoloogia proovimisel innovaatorite seas; Ei soovi vastata
5
Rahastamise puudumine; Ebapiisavad digiseadmed; Mitteusaldusväärne või aeglane internetiühendus; Kooli ruumipiirangud; Piiratud või puuduv tehniline tugi; Õpetajate
ajapuudus; Õpetajate vähene digipädevus; Õpilaste vähene digipädevus; Muu
6
Õpilaste juurdepääs digiseadmetele on piiratud; Õpilaste juurdepääs tõrgeteta internetiühendusele on piiratud; Perede digioskused on napid; Õpetajatel ei ole aega
põimõppematerjalide väljatöötamiseks. ; Õpetajatel ei ole aega anda õpilastele tagasisidet; Õpilasi on raske kaasata; Peredel ja/või eestkostjatel on õpilasi kaugõppega
toimetulemisel raske aidata; Muu
3

Teie andmed
Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

Kodus tehnoloogia kasutamise
(põimõppeg) positiivsed tegurid

Kas järgmised rakendavale põimõppele
positiivset mõju?7

Kas järgmised rakendavale põimõppele
positiivset mõju? 7

Kindlustunne tehnoloogia
kasutamisel

Tundide ettevalmistamine

Tundide ettevalmistamine mitmesuguste
digitaalsete õppevahendite kohandamise või
loomise kaudu (nt slaidid, pilt, audio- või
videomaterjal)
Klassiruumis õpetamine mitmesuguseid
seadmeid (nt interaktiivsed e-tahvlid,
videoprojektorid) ja materjale (nt veebipõhised
viktoriinid, mõistekaardid, simulatsioonid)
kasutades8

Klassiruumis õpetamine

Õpilaste hindamine ning neile isikliku tagasiside
ja toetuse pakkumine8

Tagasiside ja tugi

Õpilaste ja lapsevanematega suhtlemine8

Teabevahetus
Digitaalsele õpetamisele kuluv
aeg protsentides

ÕPILASED

Õpilaste ja lapsevanematega suhtlemine8
Protsentuaalselt kui suurel osal õpetamisajast
olete viimase kolme kuu jooksul kasutanud
klassiruumis digitehnoloogiat?9

7

Koolil on kogemusi virtuaalsete õppekeskkondade kasutamisega; Koolil on juurdepääs hästi korraldatud internetipõhistele digiressurssidele; Kool järgib põhimõtet, et
igaüks toob kooli kaasa oma seadme; Õpetajad kuuluvad kutseala võrgustikesse; Õpetajad osalevad kutseala arenguprogrammides; Õpetajad teevad koolis omavahel
koostööd digitehnoloogia kasutamise ja ressursside loomise valdkonnas; Kool teeb koostööd teiste koolide ja organisatsioonidega; Koolil on olemas digistrateegia; Koolil on
hästi korraldatud ja regulaarne teabevahetus perede ja/või eestkostjatega; Muu
8

Ei ole üldse kindel; Ei ole kindel; Mõnevõrra kindel; Kindel; Väga kindel; Ei soovi vastata

9

0–10 %; 11–25 %; 26–50 %; 51–75 %; 76–100 %; Ei soovi vastata

Teie andmed
Küsimuse pealkiri
Kestus
Koolis kasutatav tehnoloogia
Kodus koolitööks kasutatav
tehnoloogia
Väljaspool kooli õppimiseks
kasutatav tehnoloogia
Kodus meelelahutuseks kasutatav
tehnoloogia
Tehnoloogia mittekasutamine
väljaspool kooli
Õpilaste juurdepääs seadmetele
väljaspool kooli
Õpilaste tehnilised teadmised

10

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED
Kui sageli teete järgmist?
Kasutate koolis tehnoloogiat kooliga seotud
töö jaoks10
Kasutate kodus tehnoloogiat kooliga seotud
töö jaoks10
Kasutate tehnoloogiat väljaspool kooli
õppimiseks, mis ei ole kooliga seotud10
Kasutate kodus tehnoloogiat
meelelahutuseks10
Osalete koolivälistes tegevustes, kus ei
kasutata tehnoloogiat10
Kas teil on kodus juurdepääs digiseadmetele
(arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti,
mobiiltelefon)?11
Kui tunnid toimuvad kodus digitehnoloogia
abil, siis…12

Mitte kunagi või peaaegu mitte kunagi; Vähemalt kord kuus, kuid mitte iga nädal; Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev; Kuni üks tund päevas; Rohkem kui üks
tund päevas; Ei soovi vastata
11
Mul ei ole juurdepääsu digiseadmele, mida õppetöös kasutada; Mul on juurdepääs digiseadmele, kuid see ei sobi õppetöös kasutamiseks; Kodus on ühiskasutatav
digiseade, mida ma võin õppetöös kasutada, kuid see ei ole alati saadaval, kui seda vajan Kodus on ühiskasutatav digiseade, mida ma võin vajaduse korral õppetöös
kasutada; Mul on juurdepääs digiseadmele, mis sobib õppetöös kasutamiseks
12
Tean, kuidas kasutada tarkvara/rakendusi ilma kõrvalise abita; Palun ma tarkvara/rakenduste kasutamiseks abi oma perelt ja/või eestkostjalt; Palun ma
tarkvara/rakenduste kasutamiseks abi sõpradelt; palun ma tarkvara/rakenduste kasutamiseks abi oma õpetajatelt või koolilt; ei ole mul tarkvara/rakenduste kasutamisel
kelleltki abi küsida; ma ei küsi abi, isegi kui seda vajan; leian abi internetist; mul on probleeme internetiühendusega; sooviksin kasutada digitehnoloogiat, et suhelda
rohkem kaasõpilastega; mulle on antud teavet digiseadmete õige kasutamise kohta; mul on raske leida õppetöös digiseadmete kasutamiseks vaikset kohta; mu mõte on
õppetöös digiseadmete kasutamisel sageli hajevil

Tagasiside SELFIE kohta
Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

Koguhinnang

Kui peaksite SELFIE-t hindama, siis mis hinde
annaksite sellele 10-palli skaalal?

Kui peaksite SELFIE-t hindama, siis mis hinde
annaksite sellele 10-palli skaalal?

Kui peaksite SELFIE-t hindama, siis mis hinde
annaksite sellele 10-palli skaalal?

SELFIE soovitamine

Kui suure tõenäosusega soovitate SELFIE-t oma
kolleegile?13

Kui suure tõenäosusega soovitate SELFIE-t oma
kolleegile?13

Täiustamisettepanekud

Kuidas saame SELFIE-t edasi arendada? Palun
jagage meiega oma ideid ja soovitusi.

Kuidas saame SELFIE-t edasi arendada? Palun
jagage meiega oma ideid ja soovitusi.

13

Ei ole üldse tõenäoline; Ei ole eriti tõenäoline; Mõnevõrra tõenäoline; Väga tõenäoline; Äärmiselt tõenäoline; Ei soovi vastata

Kuidas saame SELFIE-t edasi arendada? Palun
jagage meiega oma ideid ja soovitusi.

Küsimustikud 3. kooliastmele ja gümnaasiumile

Valdkond A: Juhtimine
See valdkond on seotud juhtimise rolliga digitaalsete tehnoloogiate kooliülesel lõimimisel ja nende tõhusal kasutamisel kooli põhitöös: õpetamine ja
õppimine.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood1

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

A1

Digistrateegia

Meie koolis on olemas digistrateegia

Meie koolis on olemas digistrateegia

A2

Strateegia
väljatöötamine koos
õpetajatega

Töötame välja digistrateegia oma kooli jaoks
koos õpetajatega

Meie kooli juhid kaasavad meid kui õpetajaid
kooli digistrateegia väljatöötamisse

A3

Uued õpetamisviisid

Toetame õpetajaid, et nad prooviksid uusi
digitehnoloogiaga õpetamise viise

Meie kooli juhid toetavad mind uute
digitehnoloogiaga õpetamise viiside
proovimisel

A4 OP

Aeg digiõppe
katsetamiseks

A5 OP

Autoriõiguse ja
litsentsidega seotud
reeglid

1

Meie koolis on õpetajatel aega uurida ja
katsetada, kuidas täiustada oma õpetamist
digitehnoloogiaga
Rakendame oma koolis õppetöös
digitehnoloogia kasutamisel autoriõigust ja
litsentse järgivaid reegleid

Seda koodi kasutatakse ka SELFIE kooli aruandes küsimuste tähistamiseks

Mul on meie koolis aega proovida, kuidas
täiustada oma õpetamist digitehnoloogiaga
Rakendame oma koolis õppetöös
digitehnoloogia kasutamisel autoriõigust ja
litsentse järgivaid reegleid

ÕPILASED

Valdkond B: Koostöö ja võrgustikud
See valdkond on seotud meetmetega, mille koolid võivad valida koostööd ja suhtlust soosiva kultuuri toetamiseks, et jagada kogemusi ja õppida
tulemuslikult nii koolis kui ka mujal.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood1

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

B1

Arendustgevuse
aruanne

Me jälgime oma koolis edusamme
digitehnoloogiaga õpetamisel ja õppimisel

Me jälgime oma koolis edusamme
digitehnoloogiaga õpetamisel ja õppimisel

B2

Tehnoloogia
kasutamist käsitlev
arutelu

Me arutame oma koolis digitehnoloogiaga
õpetamise ja õppimise eeliseid ja puuduseid

Me arutame oma koolis digitehnoloogiaga
õpetamise ja õppimise eeliseid ja puuduseid

B3

Partnerlused

Kasutame oma koolis digitehnoloogiat
koostöös teiste organisatsioonidega

Kasutame oma koolis digitehnoloogiat
koostöös teiste organisatsioonidega

B4 OP

“Põimõppega seotud
koostöö

Meie kool teeb koostööd teiste koolide ja/või
organisatsioonidega, et toetada
digitehnoloogia kasutamist.

Meie kool teeb koostööd teiste koolide ja/või
organisatsioonidega, et toetada
digitehnoloogia kasutamist.

ÕPILASED

Me räägime oma koolis õpetajatega
õppimiseks tehnoloogia kasutamise eelistest ja
puudustest

Valdkond C: Taristu ja seadmed
See valdkond puudutab piisava, usaldusväärse ja turvalise taristu (nagu seadmed, tarkvara, teaberessursid, internetiühendus, tehniline tugi või füüsilised
ruumid) omamist. See võib võimaldada ja hõlbustada uuenduslikke õpetamise, õppimise ja hindamise tavasid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

C1

Taristu

Meie koolis toetab digitaalne taristu
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist

Meie koolis toetab digitaalne taristu
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist

C2

Digitaalsed seadmed
õpetamiseks

Meie koolis on digiseadmed, mida saab
õpetamisel kasutada

Meie koolis on digiseadmed, mida ma saan
õpetamisel kasutada

C3

Internetiühendus

Meie koolis on juurdepääs internetile
õpetamise ja õppimise eesmärgil

Meie koolis on juurdepääs internetile
õpetamise ja õppimise eesmärgil

Mul on oma koolis juurdepääs internetile
õppimise eesmärgil

C5

Tehniline tugi

Meie koolis on olemas tehniline tugi, kui
digitehnoloogiaga tekib probleeme

Meie koolis on olemas tehniline tugi, kui
digitehnoloogiaga tekib probleeme

Meie koolis on olemas tehniline tugi, kui mul
tekib tehnoloogiaga probleeme

C7

Andmekaitse

Meie koolis on olemas andmekaitse süsteemid

Meie koolis on olemas andmekaitse süsteemid

C8

Digitaalsed seadmed
õppimiseks

C10 OP

Õpilastele
kättesaadavad kooli
seadmed

C11 OP

DIGILÕHE:
probleemide
tuvastamise meetmed

Meie koolis on olemas koolile kuuluvad või
kooli hallatavad digiseadmed, mida õpilased
saavad vajaduse korral kasutada
Meie koolil on kaasaskantavad seadmed, mida
õpilased võivad vajaduse korral koju kaasa
võtta.
Meie kool on võtnud meetmed, et tuvastada
põimõppes tekkivad probleemid, mis on seotud
õpilaste õppevajaduste ja sotsiaalmajandusliku taustaga.
Meie koolis on olemas plaan, kuidas aidata
õpetajatel tulla toime õpilaste õppevajaduste
ja sotsiaal-majandusliku taustaga seotud
probleemidega, mis võivad põimõppes tekkida.

Meie koolis on olemas koolile kuuluvad või
kooli hallatavad digiseadmed, mida õpilased
saavad vajaduse korral kasutada
Meie koolil on kaasaskantavad seadmed, mida
õpilased võivad vajaduse korral koju kaasa
võtta.
Meie kool on võtnud meetmed, et tuvastada
põimõppes tekkivad probleemid, mis on seotud
õpilaste õppevajaduste ja sotsiaalmajandusliku taustaga.
Meie koolis on olemas plaan, kuidas aidata
õpetajatel tulla toime õpilaste õppevajaduste
ja sotsiaal-majandusliku taustaga seotud
probleemidega, mis võivad põimõppes tekkida.

C12 OP

DIGILÕHE: abi
probleemide
lahendamiseks

ÕPILASED

Meie koolis on arvutid või tahvelarvutid, mida
ma saan kasutada
Meie koolis on olemas kaasaskantavad
seadmed, mida ma saan vajaduse korral koju
kaasa võtta.

Valdkond C: Taristu ja seadmed
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

C13 OP

Oma seadme
kaasavõtmine

Meie koolis võtavad õpilased kaasa ja
kasutavad tundide ajal isiklikke nutiseadmeid

Meie koolis võtavad õpilased kaasa ja
kasutavad tundide ajal isiklikke nutiseadmeid

C14 OP

Füüsilised ruumid

Meie koolis toetavad füüsilised ruumid
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist

Meie koolis toetavad füüsilised ruumid
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist

C15 OP

Tugitehnoloogia

Meie koolis on erituge vajavatel õpilastel
juurdepääs tugitehnoloogiale

Meie koolis on erituge vajavatel õpilastel
juurdepääs tugitehnoloogiale

C16 OP

Digiõppevara

Meie koolis on veebiülesed teegid ja hoidlad,
mis sisaldavad õpetamis- ja õppematerjale

Meie koolis on veebiülesed teegid ja hoidlad,
mis sisaldavad õpetamis- ja õppematerjale

ÕPILASED
Meie koolis saan tundides kaasa võtta ja
kasutada oma kaasaskantavat seadet

Meie koolis on veebipõhised raamatukogud
koos õppematerjalidega minu koolitööde jaoks

Va
Infr

Eq

Vast
punk
p

Valdkond D: Pidev kutsealane areng
Selle valdkonna all vaadeldakse, kas kool hõlbustab oma töötajate kutsealast arengut igal tasandil ja investeerib sellesse või mitte. Täienduskoolitus võib
toetada uute õpetamis- ja õppeviiside arendamist ja lõimimist, mille puhul rakendatakse digitehnoloogiat, et saavutada paremad õpiväljundid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

D1

Täienduskoolituse
vajadused

D2

Täienduskoolituses
osalemine

D3

Kogemuste jagamine

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

Me arutame oma õpetajatega nende
täienduskoolituse vajadusi digitehnoloogia abil
õpetamiseks
Meie õpetajatel on võimalused osaleda
täienduskoolituses, et õpetada ja õppida
digitehnoloogia abil
Me toetame oma õpetajaid, et nad jagaksid
kooli kogukonnas kogemusi digitehnoloogiaga
õpetamise vallas

Meie kooli juhid arutavad meiega meie pideva
kutsealase arengu vajadusi digitehnoloogia
abil õpetamiseks
Mul on võimalused osaleda pidevas
kutsealases arengus, et õpetada ja õppida
digitehnoloogia abil
Meie kooli juhid toetavad meid koolis
kogemuste jagamisel digitehnoloogia abil
õpetamise kohta

ÕPILASED

Valdkond D: Pidev kutsealane areng – 2. osa
Vastusevariandid: Täiesti kasutu; Kasutu; Natuke kasulik; Kasulik; Väga kasulik; Ei osalenud
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

-

Pideva kutsealase
arenguga seotud
tegevuse kasulikkus

Kui olete viimase aasta jooksul osalenud
mõnes järgmises pideva kutsealase arengu
tegevuses, mis käsitleb digitehnoloogia
õppetöös kasutamist, märkige nende
kasulikkus teie jaoks.

-

Tavapärane kutsealane
õpe

Koolitused, seminarid või konverentsid
väljaspool kooli

-

Veebiülene kutsealane
õpe

Veebikursused, veebiseminarid või veebiülesed
konverentsid

-

Õppimine koostöö
kaudu

Õppimine teistelt oma kooli õpetajatelt
veebiülese või -välise koostöö kaudu

-

Õppimine kutsealaste
võrgustike kaudu

Õppimine teistelt õpetajatelt õpetajate
veebivõrgustike või tavade jagamise ekogukondade (nt eTwinningu) kaudu

-

Koolisisene
mentorlus/juhendamine
(coaching)

Koolisisene mentorlus või juhendamine
(coaching) kooli ametliku töökorralduse osana

-

Muu koolisisene
koolitus

Muud koolisisesed ja kooli korraldatud
koolitused (näiteks õpikojad IKT
koordinaatoriga või kolleegide õpetamise
jälgimine)

-

Õppekäigud

Õppekäigud (näiteks teistesse koolidesse,
ettevõtetesse või organisatsioonidesse)

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

Valdkond D: Pidev kutsealane areng – 2. osa
Vastusevariandid: Täiesti kasutu; Kasutu; Natuke kasulik; Kasulik; Väga kasulik; Ei osalenud
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

-

Akrediteeritud
koolitusprogrammid

Akrediteeritud koolitusprogrammid (näiteks
ümberõppe kursused, magistriõpe)

-

Muud pideva kutsealase
arengu võimalused

Muud pideva kutsealase arengu võimalused
seoses digitehnoloogia abil õpetamisega
(täpsustage)

Avatud
küsimus

Tõhusa kutsealase
arenguga seotud
tegevuse näited

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

Tooge näide pideva kutsealase arengu tegevuse kohta, mis puudutab digitehnoloogia kasutamist
õppetöös ja mida te peate eriti tõhusaks.

ÕPILASED

Valdkond E: Pedagoogika: abivahendid ja ressursid
See valdkond on seotud ettevalmistumisega digitehnoloogia kasutamiseks õppetöös, milleks ajakohastatakse ja uuendatakse õpetamise ja õppimise
tavasid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

E1

Veebiülesed
õppematerjalid

Meie õpetajad teevad veebiotsinguid
digitaalsete õppematerjalide leidmiseks

Teen veebiotsinguid digitaalsete
õppematerjalide leidmiseks

E2

Digitaalsete
õppematerjalide
loomine

Meie õpetajad koostavad digitaalseid
õppematerjale oma õpetamise toetamiseks

Koostan digitaalseid õppematerjale oma
õpetamise toetamiseks

E3

Virtuaalsete
õpikeskkondade
kasutamine

Meie õpetajad kasutavad õpilastega
virtuaalseid õppekeskkondi

Kasutan õpilastega virtuaalseid
õppekeskkondi

E4

Suhtlus kooli
kogukonnaga

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat
kooliga seotud suhtluseks

Kasutan digitehnoloogiat kooliga seotud
suhtluseks

E5 OP

Avatud õppematerjalid

Meie õpetajad kasutavad avatud
õppematerjale

Kasutan avatud õppematerjale

Avatud
küsimus

Õpetamiseks
tehnoloogia
kasutamine

Tooge näide digitehnoloogia kohta (seade,
tarkvara, platvorm, vahend vm), mida peate
õpetamisel eriti kasulikuks

ÕPILASED

Meie õpetajad kasutavad meie õppetöö
hõlbustamiseks veebiplatvorme, millesse me
saame samuti panustada

Tooge näide sellise digitehnoloogia kohta
(seade, tarkvara, platvorm või mõni muu
vahend), mida peate õppetöös eriti kasulikuks

Valdkond F: Pedagoogika: rakendamine klassiruumis
See valdkond on seotud digitehnoloogia kasutuselevõtuga klassiruumis, milleks ajakohastatakse ja uuendatakse õpetamise ja õppimise tavasid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

F1

Õpilaste vajadustega
kohandamine

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat oma
õpetamise kohandamiseks õpilaste
individuaalsete vajadustega

Kasutan digitehnoloogiat oma õpetamise
kohandamiseks õpilaste individuaalsete
vajadustega

F3

Loovuse edendamine

Meie õpetajad kasutavad digitaalseid
õppetegevusi, mis edendavad õpilaste loovust

Kasutan digitehnoloogiat õpilaste loovuse
ergutamiseks

Meie koolis annavad õpetajad meile erinevaid
ülesandeid, mida täidetakse tehnoloogiat
kasutades ja mis vastavad meie vajadustele
Kasutan oma koolis tehnoloogiat loovaks
tegevuseks

F4

Õpilaste kaasamine

Meie õpetajad loovad õppetegevusi, mis
kaasavad õpilasi

Loon õppetegevusi, mis kaasavad õpilasi

Ma osalen oma koolis rohkem, kui me
kasutame tehnoloogiat

F5

Õpilaste koostöö

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat, et
hõlbustada õpilaste koostööd

Kasutan digitehnoloogiat, et hõlbustada
õpilaste koostööd

Meie koolis kasutatakse tehnoloogiat
rühmatööks

F6

Õppekavaülesed
projektid

Meie õpetajad kaasavad õpilasi digitehnoloogia
kasutamisse eri õppeaineid lõimivatess
õpiprojektides

Kaasan õpilasi digitehnoloogia kasutamisse eri
õppeaineid lõimivatess õpiprojektides

Kasutame oma koolis tehnoloogiat projektide
jaoks, mis hõlmavad eri õppeaineid

Valdkond G: Hindamistavad
See valdkond on seotud meetmetega, mida koolid võivad kaaluda, et minna tavapärastelt hindamiselt sammhaaval üle põhjalikumatele hindamistavadele.
Need hõlmavad tehnoloogiapõhiseid hindamistavasid, mis keskenduvad õpilastele ning on isikustatud ja autentsed.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

G1

Oskuste hindamine

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat
õpilaste oskuste hindamiseks

Kasutan digitehnoloogiat õpilaste oskuste
hindamiseks

G3

Õigeaegne tagasiside

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat, et
anda õpilastele kiiret tagasisidet

Kasutan digitehnoloogiat, et anda õpilastele
kiiret tagasisidet

G5

Enda õppimise
hindamine

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat, et
võimaldada õpilastel ise oma õppimist hinnata

Kasutan digitehnoloogiat, et võimaldada
õpilastel ise oma õppimist hinnata

G6

Tagasiside teistele
õpilastele

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat, et
võimaldada õpilastel anda tagasisidet teiste
õpilaste tööle

Kasutan digitehnoloogiat, et võimaldada
õpilastel anda tagasisidet teiste õpilaste tööle

G7 OP

Digitaalne hindamine

Me toetame õpetajaid hindamisel
digitehnoloogia kasutamisel

Meie kooli juhid toetavad mind hindamisel
digitehnoloogia kasutamisel

G8 OP

Õppimise
dokumenteerimine

G9 OP

Andmete kasutamine
õppimise täiustamiseks

G10 OP

Väljaspool kooli
arendatud oskuste
hindamine

Meie õpetajad võimaldavad õpilastel kasutada
digitehnoloogiat, et dokumenteerida nende
õppimist
Meie õpetajad kasutavad digitaalseid
andmeid individuaalsete õpilaste kohta, et
täiustada nende õppekogemust
Meie õpetajad hindavad digioskuseid, mille
õpilased on omandanud väljaspool kooli

Võimaldan õpilastel kasutada digitehnoloogiat,
et dokumenteerida nende õppimist

ÕPILASED

Kasutame oma koolis tehnoloogiat, et saada
kiiret tagasisidet oma õppimise kohta
Kasutan oma koolis tehnoloogiat, et teada oma
tugevaid ja nõrku külgi õpilasena
Kasutan oma koolis tehnoloogiat teistele
õpilastele tagasiside andmiseks

Kasutan oma koolis tehnoloogiat oma õppetöö
tulemuste jälgimiseks

Kasutan digitaalseid andmeid individuaalsete
õpilaste kohta, et täiustada nende
õppekogemust
Hindan digioskuseid, mille õpilased on
omandanud väljaspool kooli

Meie õpetajad hindavad digioskuseid, mille
olen omandanud väljaspool kooli

Valdkond H: Õpilaste digipädevus
See valdkond on seotud oskuste, teadmiste ja seisukohtade kogumiga, mis võimaldab õpilastel kasutada digitehnoloogiat enesekindlalt, loovalt ja
kriitiliselt.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

H1

Ohutu käitumine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
veebis ohutult käituda

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
veebis ohutult käituda

Õpin oma koolis seda, kuidas veebis ohutult
käituda

H3

Vastutustundlik
käitumine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas veebis
vastutustundlikult käituda

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas veebis
vastutustundlikult käituda

Õpin oma koolis seda, kuidas veebis
vastutustundlikult käituda ja teisi austada

H4

Teabe kvaliteedi
kontrollimine

H6

Teiste isikute teostele
viitamine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
kontrollida, et veebist leitud teave on
usaldusväärne ja asjakohane
Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
viidata teiste isikute teostele, mille nad on
veebist leidnud

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
kontrollida, et veebist leitud teave on
usaldusväärne ja asjakohane
Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
viidata teiste isikute teostele, mille nad on
veebist leidnud

Õpin oma koolis seda, kuidas kontrollida, et
veebist leitud teave on usaldusväärne ja
asjakohane
Õpin oma koolis seda, kuidas kasutada teiste
isikute teoseid, mille olen veebist leidnud

H7

Digitaalse sisu loomine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas luua
digisisu

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas luua
digisisu

Õpin oma koolis seda, kuidas luua digisisu

H8

Digisuhtluse õppimine

Meie koolis õpivad õpilased suhtlema
digitehnoloogiat kasutades

Meie koolis õpivad õpilased suhtlema
digitehnoloogiat kasutades

H10 OP

Digioskused eri
õppeainetes

Me tagame, et õpilased arendaksid oma
digioskuseid kõikides õppeainetes

Meie kooli juhid tagavad, et õpilased
arendaksid oma digioskuseid kõikides
õppeainetes

Kasutan oma koolis tehnoloogiat eri
õppeainetes

H11 OP

Programmeerimise
õppimine

Meie koolis õpivad õpilased programmeerimist

Meie koolis õpivad õpilased programmeerimist

Õpin oma koolis programmeerimist

H13 OP

Tehniliste probleemide
lahendamine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
lahendada tehnilisi probleeme
digitehnoloogiat kasutades

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
lahendada tehnilisi probleeme
digitehnoloogiat kasutades

Õpin oma koolis seda, kuidas lahendada
tehnilisi probleeme tehnoloogiat kasutades

Õpin oma koolis seda, kuidas suhelda
tehnoloogiat kasutades

Teie andmed
Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

Vanus

Vanus 2

Vanus 2

Mis aastal olete sündinud?

Sugu

Sugu

Sugu

Sugu

Töökogemus haridusvaldkonnas

Mitu aastat töökogemust (sh käesolev
õppeaasta) on teil haridusvaldkonnas kokku?3

Mitu aastat töökogemust (sh käesolev
õppeaasta) on teil haridusvaldkonnas kokku?3

Mis kirjeldab kõige paremini teie lähenemisviisi
digitehnoloogiaga õpetamise ja õppimise
kasutuselevõtul?5
Kas järgmised tegurid mõjutavad negatiivselt
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist teie
koolis?6

Mis kirjeldab kõige paremini teie lähenemisviisi
digitehnoloogiaga õpetamise ja õppimise
kasutuselevõtul?5
Kas järgmised tegurid mõjutavad negatiivselt
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist teie
koolis?6

Kas järgmised rakendavale põimõppele
negatiivset mõju?7

Kas järgmised rakendavale põimõppele
negatiivset mõju?7

Tehnoloogia kasutuselevõtt
Tehnoloogia kasutamise
negatiivsed tegurid
Kodus tehnoloogia kasutamise
(põimõppeg) negatiivsed tegurid
2

Alla 25; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60 või vanem; Ei soovi vastata
Alla 1 aasta; 1–2 aastat; 3–5 aastat; 6–10 aastat; 11–15 aastat; 16–20 aastat; Üle 20 aasta; Ei soovi vastata
4
Kipun võtma digitehnoloogiat kasutusele pärast enamikku oma kolleege; Kipun võtma digitehnoloogiat kasutusele enamiku oma kolleegide tempos; Kipun võtma
kasutusele varem, kui näen selgeid kasutegureid; Olen uue tehnoloogia proovimisel innovaatorite seas; Ei soovi vastata
5
Rahastamise puudumine; Ebapiisavad digiseadmed; Mitteusaldusväärne või aeglane internetiühendus; Kooli ruumipiirangud; Piiratud või puuduv tehniline tugi; Õpetajate
ajapuudus; Õpetajate vähene digipädevus; Õpilaste vähene digipädevus; Muu
6
Õpilaste juurdepääs digiseadmetele on piiratud; Õpilaste juurdepääs tõrgeteta internetiühendusele on piiratud; Perede digioskused on napid; Õpetajatel ei ole aega
põimõppematerjalide väljatöötamiseks. ; Õpetajatel ei ole aega anda õpilastele tagasisidet; Õpilasi on raske kaasata; Peredel ja/või eestkostjatel on õpilasi kaugõppega
toimetulemisel raske aidata; Muu
3

Teie andmed
Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

Kodus tehnoloogia kasutamise
(põimõppeg) positiivsed tegurid

Kas järgmised rakendavale põimõppele
positiivset mõju?7

Kas järgmised rakendavale põimõppele
positiivset mõju? 7

Kindlustunne tehnoloogia
kasutamisel

Tundide ettevalmistamine

Tundide ettevalmistamine mitmesuguste
digitaalsete õppevahendite kohandamise või
loomise kaudu (nt slaidid, pilt, audio- või
videomaterjal)
Klassiruumis õpetamine mitmesuguseid
seadmeid (nt interaktiivsed e-tahvlid,
videoprojektorid) ja materjale (nt veebipõhised
viktoriinid, mõistekaardid, simulatsioonid)
kasutades8

Klassiruumis õpetamine

Õpilaste hindamine ning neile isikliku tagasiside
ja toetuse pakkumine8

Tagasiside ja tugi

Õpilaste ja lapsevanematega suhtlemine8

Teabevahetus
Digitaalsele õpetamisele kuluv
aeg protsentides

ÕPILASED

Õpilaste ja lapsevanematega suhtlemine8
Protsentuaalselt kui suurel osal õpetamisajast
olete viimase kolme kuu jooksul kasutanud
klassiruumis digitehnoloogiat?9

7

Koolil on kogemusi virtuaalsete õppekeskkondade kasutamisega; Koolil on juurdepääs hästi korraldatud internetipõhistele digiressurssidele; Kool järgib põhimõtet, et
igaüks toob kooli kaasa oma seadme; Õpetajad kuuluvad kutseala võrgustikesse; Õpetajad osalevad kutseala arenguprogrammides; Õpetajad teevad koolis omavahel
koostööd digitehnoloogia kasutamise ja ressursside loomise valdkonnas; Kool teeb koostööd teiste koolide ja organisatsioonidega; Koolil on olemas digistrateegia; Koolil on
hästi korraldatud ja regulaarne teabevahetus perede ja/või eestkostjatega; Muu
8

Ei ole üldse kindel; Ei ole kindel; Mõnevõrra kindel; Kindel; Väga kindel; Ei soovi vastata

9

0–10 %; 11–25 %; 26–50 %; 51–75 %; 76–100 %; Ei soovi vastata

Teie andmed
Küsimuse pealkiri
Kestus
Koolis kasutatav tehnoloogia
Kodus koolitööks kasutatav
tehnoloogia
Väljaspool kooli õppimiseks
kasutatav tehnoloogia
Kodus meelelahutuseks kasutatav
tehnoloogia
Tehnoloogia mittekasutamine
väljaspool kooli
Õpilaste juurdepääs seadmetele
väljaspool kooli
Õpilaste tehnilised teadmised

10

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED
Kui sageli teete järgmist?
Kasutate koolis tehnoloogiat kooliga seotud
töö jaoks10
Kasutate kodus tehnoloogiat kooliga seotud
töö jaoks10
Kasutate tehnoloogiat väljaspool kooli
õppimiseks, mis ei ole kooliga seotud10
Kasutate kodus tehnoloogiat
meelelahutuseks10
Osalete koolivälistes tegevustes, kus ei
kasutata tehnoloogiat10
Kas teil on kodus juurdepääs digiseadmetele
(arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti,
mobiiltelefon)?11
Kui tunnid toimuvad kodus digitehnoloogia
abil, siis…12

Mitte kunagi või peaaegu mitte kunagi; Vähemalt kord kuus, kuid mitte iga nädal; Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev; Kuni üks tund päevas; Rohkem kui üks
tund päevas; Ei soovi vastata
11
Mul ei ole juurdepääsu digiseadmele, mida õppetöös kasutada; Mul on juurdepääs digiseadmele, kuid see ei sobi õppetöös kasutamiseks; Kodus on ühiskasutatav
digiseade, mida ma võin õppetöös kasutada, kuid see ei ole alati saadaval, kui seda vajan Kodus on ühiskasutatav digiseade, mida ma võin vajaduse korral õppetöös
kasutada; Mul on juurdepääs digiseadmele, mis sobib õppetöös kasutamiseks
12
Tean, kuidas kasutada tarkvara/rakendusi ilma kõrvalise abita; Palun ma tarkvara/rakenduste kasutamiseks abi oma perelt ja/või eestkostjalt; Palun ma
tarkvara/rakenduste kasutamiseks abi sõpradelt; palun ma tarkvara/rakenduste kasutamiseks abi oma õpetajatelt või koolilt; ei ole mul tarkvara/rakenduste kasutamisel
kelleltki abi küsida; ma ei küsi abi, isegi kui seda vajan; leian abi internetist; mul on probleeme internetiühendusega; sooviksin kasutada digitehnoloogiat, et suhelda
rohkem kaasõpilastega; mulle on antud teavet digiseadmete õige kasutamise kohta; mul on raske leida õppetöös digiseadmete kasutamiseks vaikset kohta; mu mõte on
õppetöös digiseadmete kasutamisel sageli hajevil

Tagasiside SELFIE kohta
Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

Koguhinnang

Kui peaksite SELFIE-t hindama, siis mis hinde
annaksite sellele 10-palli skaalal?

Kui peaksite SELFIE-t hindama, siis mis hinde
annaksite sellele 10-palli skaalal?

Kui peaksite SELFIE-t hindama, siis mis hinde
annaksite sellele 10-palli skaalal?

SELFIE soovitamine

Kui suure tõenäosusega soovitate SELFIE-t oma
kolleegile?13

Kui suure tõenäosusega soovitate SELFIE-t oma
kolleegile?13

Täiustamisettepanekud

Kuidas saame SELFIE-t edasi arendada? Palun
jagage meiega oma ideid ja soovitusi.

Kuidas saame SELFIE-t edasi arendada? Palun
jagage meiega oma ideid ja soovitusi.

13

Ei ole üldse tõenäoline; Ei ole eriti tõenäoline; Mõnevõrra tõenäoline; Väga tõenäoline; Äärmiselt tõenäoline; Ei soovi vastata

Kuidas saame SELFIE-t edasi arendada? Palun
jagage meiega oma ideid ja soovitusi.

Küsimustikud kutsekoolidele

Valdkond A: Juhtimine
See valdkond on seotud juhtimise rolliga digitaalsete tehnoloogiate kooliülesel lõimimisel ja nende tõhusal kasutamisel kooli põhitöös: õpetamine ja
õppimine.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood1

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

A1

Digistrateegia

Meie koolis on olemas digistrateegia

Meie koolis on olemas digistrateegia

A2

Strateegia
väljatöötamine koos
õpetajatega

Töötame välja digistrateegia oma kooli jaoks
koos õpetajatega

Meie kooli juhid kaasavad meid kui õpetajaid
kooli digistrateegia väljatöötamisse

A3

Uued õpetamisviisid

Toetame õpetajaid, et nad prooviksid uusi
digitehnoloogiaga õpetamise viise

A6

Ettevõtete kaasamine
strateegiasse

A4 OP

Aeg digiõppe
katsetamiseks

A5 OP

Autoriõiguse ja
litsentsidega seotud
reeglid

1

Meie kooli digistrateegia koostamisse on
kaasatud ettevõtted, kellega me koostööd
teeme
Meie koolis on õpetajatel aega uurida ja
katsetada, kuidas täiustada oma õpetamist
digitehnoloogiaga
Rakendame oma koolis õppetöös
digitehnoloogia kasutamisel autoriõigust ja
litsentse järgivaid reegleid

Seda koodi kasutatakse ka SELFIE kooli aruandes küsimuste tähistamiseks

Meie kooli juhid toetavad mind uute
digitehnoloogiaga õpetamise viiside
proovimisel
Meie kooli digistrateegia koostamisse on
kaasatud ettevõtted, kellega me koostööd
teeme
Mul on meie koolis aega proovida, kuidas
täiustada oma õpetamist digitehnoloogiaga
Rakendame oma koolis õppetöös
digitehnoloogia kasutamisel autoriõigust ja
litsentse järgivaid reegleid

ÕPILASED

Valdkond B: Koostöö ja võrgustikud
See valdkond on seotud meetmetega, mille koolid võivad valida koostööd ja suhtlust soosiva kultuuri toetamiseks, et jagada kogemusi ja õppida
tulemuslikult nii koolis kui ka mujal.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood1

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

B1

Arendustgevuse
aruanne

Me jälgime oma koolis edusamme
digitehnoloogiaga õpetamisel ja õppimisel

Me jälgime oma koolis edusamme
digitehnoloogiaga õpetamisel ja õppimisel

B2

Tehnoloogia
kasutamist käsitlev
arutelu

Me arutame oma koolis digitehnoloogiaga
õpetamise ja õppimise eeliseid ja puuduseid

Me arutame oma koolis digitehnoloogiaga
õpetamise ja õppimise eeliseid ja puuduseid

B3

Partnerlused

Kasutame oma koolis digitehnoloogiat
koostöös teiste organisatsioonidega

Kasutame oma koolis digitehnoloogiat
koostöös teiste organisatsioonidega

B4 OP

“Põimõppega seotud
koostöö

Meie kool teeb koostööd teiste koolide ja/või
organisatsioonidega, et toetada
digitehnoloogia kasutamist.

Meie kool teeb koostööd teiste koolide ja/või
organisatsioonidega, et toetada
digitehnoloogia kasutamist.

ÕPILASED

Me räägime oma koolis õpetajatega
õppimiseks tehnoloogia kasutamise eelistest ja
puudustest

Valdkond C: Taristu ja seadmed
See valdkond puudutab piisava, usaldusväärse ja turvalise taristu (nagu seadmed, tarkvara, teaberessursid, internetiühendus, tehniline tugi või füüsilised
ruumid) omamist. See võib võimaldada ja hõlbustada uuenduslikke õpetamise, õppimise ja hindamise tavasid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

C1

Taristu

Meie koolis toetab digitaalne taristu
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist

Meie koolis toetab digitaalne taristu
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist

C2

Digitaalsed seadmed
õpetamiseks

Meie koolis on digiseadmed, mida saab
õpetamisel kasutada

Meie koolis on digiseadmed, mida ma saan
õpetamisel kasutada

C3

Internetiühendus

Meie koolis on juurdepääs internetile
õpetamise ja õppimise eesmärgil

Meie koolis on juurdepääs internetile
õpetamise ja õppimise eesmärgil

Mul on oma koolis juurdepääs internetile
õppimise eesmärgil

C5

Tehniline tugi

Meie koolis on olemas tehniline tugi, kui
digitehnoloogiaga tekib probleeme

Meie koolis on olemas tehniline tugi, kui
digitehnoloogiaga tekib probleeme

Meie koolis on olemas tehniline tugi, kui mul
tekib tehnoloogiaga probleeme

C7

Andmekaitse

Meie koolis on olemas andmekaitse süsteemid

Meie koolis on olemas andmekaitse süsteemid

C8

Digitaalsed seadmed
õppimiseks

Meie koolis on olemas koolile kuuluvad või
kooli hallatavad digiseadmed, mida õpilased
saavad vajaduse korral kasutada

Meie koolis on olemas koolile kuuluvad või
kooli hallatavad digiseadmed, mida õpilased
saavad vajaduse korral kasutada

C17

Koolituse pakkujate
andmebaas

Meie koolis on õpilastel juurdepääs
töökohapõhise õppe pakkujate andmebaasile

Meie koolis on õpilastel juurdepääs
töökohapõhise õppe pakkujate andmebaasile

C10 OP

Õpilastele
kättesaadavad kooli
seadmed

C11 OP

DIGILÕHE:
probleemide
tuvastamise meetmed

Meie koolil on kaasaskantavad seadmed, mida
õpilased võivad vajaduse korral koju kaasa
võtta.
Meie kool on võtnud meetmed, et tuvastada
põimõppes tekkivad probleemid, mis on seotud
õpilaste õppevajaduste ja sotsiaalmajandusliku taustaga.
Meie koolis on olemas plaan, kuidas aidata
õpetajatel tulla toime õpilaste õppevajaduste
ja sotsiaal-majandusliku taustaga seotud
probleemidega, mis võivad põimõppes tekkida.

Meie koolil on kaasaskantavad seadmed, mida
õpilased võivad vajaduse korral koju kaasa
võtta.
Meie kool on võtnud meetmed, et tuvastada
põimõppes tekkivad probleemid, mis on seotud
õpilaste õppevajaduste ja sotsiaalmajandusliku taustaga.
Meie koolis on olemas plaan, kuidas aidata
õpetajatel tulla toime õpilaste õppevajaduste
ja sotsiaal-majandusliku taustaga seotud
probleemidega, mis võivad põimõppes tekkida.

C12 OP

DIGILÕHE: abi
probleemide
lahendamiseks

ÕPILASED

Meie koolis on arvutid või tahvelarvutid, mida
ma saan kasutada
Mul on oma koolis juurdepääs praktika,
õppepraktika või muid võimalusi pakkuvate
ettevõtete andmebaasile
Meie koolis on olemas kaasaskantavad
seadmed, mida ma saan vajaduse korral koju
kaasa võtta.

Valdkond C: Taristu ja seadmed
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

C13 OP

Oma seadme
kaasavõtmine

Meie koolis võtavad õpilased kaasa ja
kasutavad tundide ajal isiklikke nutiseadmeid

Meie koolis võtavad õpilased kaasa ja
kasutavad tundide ajal isiklikke nutiseadmeid

C14 OP

Füüsilised ruumid

Meie koolis toetavad füüsilised ruumid
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist

Meie koolis toetavad füüsilised ruumid
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist

C15 OP

Tugitehnoloogia

Meie koolis on erituge vajavatel õpilastel
juurdepääs tugitehnoloogiale

Meie koolis on erituge vajavatel õpilastel
juurdepääs tugitehnoloogiale

C16 OP

Digiõppevara

Meie koolis on veebiülesed teegid ja hoidlad,
mis sisaldavad õpetamis- ja õppematerjale

Meie koolis on veebiülesed teegid ja hoidlad,
mis sisaldavad õpetamis- ja õppematerjale

ÕPILASED

Meie koolis saan tundides kaasa võtta ja
kasutada oma kaasaskantavat seadet

Meie koolis on veebipõhised
raamatukogud koos õppematerjalidega
minu koolitööde jaoks

Va
Infr

Eq

Vast
punk
p

Valdkond D: Pidev kutsealane areng-1.osa
Selle valdkonna all vaadeldakse, kas kool hõlbustab oma töötajate kutsealast arengut igal tasandil ja investeerib sellesse või mitte. Täienduskoolitus võib
toetada uute õpetamis- ja õppeviiside arendamist ja lõimimist, mille puhul rakendatakse digitehnoloogiat, et saavutada paremad õpiväljundid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

D1

Täienduskoolituse
vajadused

D2

Täienduskoolituses
osalemine

D3

Kogemuste jagamine

D4

Täienduskoolituse
võimalused

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

Me arutame oma õpetajatega nende
täienduskoolituse vajadusi digitehnoloogia abil
õpetamiseks
Meie õpetajatel on võimalused osaleda
täienduskoolituses, et õpetada ja õppida
digitehnoloogia abil
Me toetame oma õpetajaid, et nad jagaksid
kooli kogukonnas kogemusi digitehnoloogiaga
õpetamise vallas
Meie õpetajatel on täienduskoolituse
võimalused seoses digitehnoloogia
kasutamisega konkreetsetel kursustel, mida
nad õpetavad

Meie kooli juhid arutavad meiega meie pideva
kutsealase arengu vajadusi digitehnoloogia
abil õpetamiseks
Mul on võimalused osaleda pidevas
kutsealases arengus, et õpetada ja õppida
digitehnoloogia abil
Meie kooli juhid toetavad meid koolis
kogemuste jagamisel digitehnoloogia abil
õpetamise kohta
Mul on pideva kutsealase arengu võimalused
seoses digitehnoloogia kasutamisega
konkreetsetel kursustel, mida ma õpetan

ÕPILASED

Valdkond D: Pidev kutsealane areng – 2. osa
Vastusevariandid: Täiesti kasutu; Kasutu; Natuke kasulik; Kasulik; Väga kasulik; Ei osalenud
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

-

Pideva kutsealase
arenguga seotud
tegevuse kasulikkus

Kui olete viimase aasta jooksul osalenud
mõnes järgmises pideva kutsealase arengu
tegevuses, mis käsitleb digitehnoloogia
õppetöös kasutamist, märkige nende
kasulikkus teie jaoks.

-

Tavapärane kutsealane
õpe

Koolitused, seminarid või konverentsid
väljaspool kooli

-

Veebiülene kutsealane
õpe

Veebikursused, veebiseminarid või veebiülesed
konverentsid

-

Õppimine koostöö
kaudu

Õppimine teistelt oma kooli õpetajatelt
veebiülese või -välise koostöö kaudu

-

Õppimine kutsealaste
võrgustike kaudu

Õppimine teistelt õpetajatelt õpetajate
veebivõrgustike või tavade jagamise ekogukondade (nt eTwinningu) kaudu

-

Koolisisene
mentorlus/juhendamine
(coaching)

Koolisisene mentorlus või juhendamine
(coaching) kooli ametliku töökorralduse osana

-

Muu koolisisene
koolitus

Muud koolisisesed ja kooli korraldatud
koolitused (näiteks õpikojad IKT
koordinaatoriga või kolleegide õpetamise
jälgimine)

-

Õppekäigud

Õppekäigud (näiteks teistesse koolidesse,
ettevõtetesse või organisatsioonidesse)

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

Valdkond D: Pidev kutsealane areng – 2. osa
Vastusevariandid: Täiesti kasutu; Kasutu; Natuke kasulik; Kasulik; Väga kasulik; Ei osalenud
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

-

Akrediteeritud
koolitusprogrammid

Akrediteeritud koolitusprogrammid (näiteks
ümberõppe kursused, magistriõpe)

-

Muud pideva kutsealase
arengu võimalused

Muud pideva kutsealase arengu võimalused
seoses digitehnoloogia abil õpetamisega
(täpsustage)

Avatud
küsimus

Tõhusa kutsealase
arenguga seotud
tegevuse näited

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

Tooge näide pideva kutsealase arengu tegevuse kohta, mis puudutab digitehnoloogia kasutamist
õppetöös ja mida te peate eriti tõhusaks.

ÕPILASED

Valdkond E: Pedagoogika: abivahendid ja ressursid
See valdkond on seotud ettevalmistumisega digitehnoloogia kasutamiseks õppetöös, milleks ajakohastatakse ja uuendatakse õpetamise ja õppimise
tavasid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

E1

Veebiülesed
õppematerjalid

Meie õpetajad teevad veebiotsinguid
digitaalsete õppematerjalide leidmiseks

Teen veebiotsinguid digitaalsete
õppematerjalide leidmiseks

E2

Digitaalsete
õppematerjalide
loomine

Meie õpetajad koostavad digitaalseid
õppematerjale oma õpetamise toetamiseks

Koostan digitaalseid õppematerjale oma
õpetamise toetamiseks

E3

Virtuaalsete
õpikeskkondade
kasutamine

Meie õpetajad kasutavad õpilastega
virtuaalseid õppekeskkondi

Kasutan õpilastega virtuaalseid
õppekeskkondi

E4

Suhtlus kooli
kogukonnaga

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat
kooliga seotud suhtluseks

Kasutan digitehnoloogiat kooliga seotud
suhtluseks

E5 OP

Avatud õppematerjalid

Meie õpetajad kasutavad avatud
õppematerjale

Kasutan avatud õppematerjale

Avatud
küsimus

Õpetamiseks
tehnoloogia
kasutamine

Tooge näide digitehnoloogia kohta (seade,
tarkvara, platvorm, vahend vm), mida peate
õpetamisel eriti kasulikuks

ÕPILASED

Meie õpetajad kasutavad meie õppetöö
hõlbustamiseks veebiplatvorme, millesse me
saame samuti panustada

Tooge näide sellise digitehnoloogia kohta
(seade, tarkvara, platvorm või mõni muu
vahend), mida peate õppetöös eriti kasulikuks

Valdkond F: Pedagoogika: rakendamine klassiruumis
See valdkond on seotud digitehnoloogia kasutuselevõtuga klassiruumis, milleks ajakohastatakse ja uuendatakse õpetamise ja õppimise tavasid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

F1

Õpilaste vajadustega
kohandamine

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat oma
õpetamise kohandamiseks õpilaste
individuaalsete vajadustega

Kasutan digitehnoloogiat oma õpetamise
kohandamiseks õpilaste individuaalsete
vajadustega

F3

Loovuse edendamine

Meie õpetajad kasutavad digitaalseid
õppetegevusi, mis edendavad õpilaste loovust

Kasutan digitehnoloogiat õpilaste loovuse
ergutamiseks

Meie koolis annavad õpetajad meile erinevaid
ülesandeid, mida täidetakse tehnoloogiat
kasutades ja mis vastavad meie vajadustele
Kasutan oma koolis tehnoloogiat loovaks
tegevuseks

F4

Õpilaste kaasamine

Meie õpetajad loovad õppetegevusi, mis
kaasavad õpilasi

Loon õppetegevusi, mis kaasavad õpilasi

Ma osalen oma koolis rohkem, kui me
kasutame tehnoloogiat

F5

Õpilaste koostöö

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat, et
hõlbustada õpilaste koostööd

Kasutan digitehnoloogiat, et hõlbustada
õpilaste koostööd

Meie koolis kasutatakse tehnoloogiat
rühmatööks

F6

Õppekavaülesed
projektid

Meie õpetajad kaasavad õpilasi digitehnoloogia
kasutamisse eri õppeaineid lõimivatess
õpiprojektides

Kaasan õpilasi digitehnoloogia kasutamisse eri
õppeaineid lõimivatess õpiprojektides

F8 OP

Kutsenõustamine

Kasutame oma koolis digitehnoloogiat
kutsenõustamiseks

Kasutame oma koolis digitehnoloogiat
kutsenõustamiseks

Kasutame oma koolis tehnoloogiat projektide
jaoks, mis hõlmavad eri õppeaineid
Kasutame oma koolis digitehnoloogiat
kutsenõustamiseks

Valdkond G: Hindamistavad
See valdkond on seotud meetmetega, mida koolid võivad kaaluda, et minna tavapärastelt hindamiselt sammhaaval üle põhjalikumatele hindamistavadele.
Need hõlmavad tehnoloogiapõhiseid hindamistavasid, mis keskenduvad õpilastele ning on isikustatud ja autentsed.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

G1

Oskuste hindamine

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat
õpilaste oskuste hindamiseks

Kasutan digitehnoloogiat õpilaste oskuste
hindamiseks

G3

Õigeaegne tagasiside

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat, et
anda õpilastele kiiret tagasisidet

Kasutan digitehnoloogiat, et anda õpilastele
kiiret tagasisidet

G5

Enda õppimise
hindamine

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat, et
võimaldada õpilastel ise oma õppimist hinnata

Kasutan digitehnoloogiat, et võimaldada
õpilastel ise oma õppimist hinnata

G6

Tagasiside teistele
õpilastele

Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat, et
võimaldada õpilastel anda tagasisidet teiste
õpilaste tööle

Kasutan digitehnoloogiat, et võimaldada
õpilastel anda tagasisidet teiste õpilaste tööle

G7 OP

Digitaalne hindamine

Me toetame õpetajaid hindamisel
digitehnoloogia kasutamisel

Meie kooli juhid toetavad mind hindamisel
digitehnoloogia kasutamisel

G8 OP

Õppimise
dokumenteerimine

G9 OP

Andmete kasutamine
õppimise täiustamiseks

G10 OP

Väljaspool kooli
arendatud oskuste
hindamine

Meie õpetajad võimaldavad õpilastel kasutada
digitehnoloogiat, et dokumenteerida nende
õppimist
Meie õpetajad kasutavad digitaalseid
andmeid individuaalsete õpilaste kohta, et
täiustada nende õppekogemust
Meie õpetajad hindavad digioskuseid, mille
õpilased on omandanud väljaspool kooli

Võimaldan õpilastel kasutada digitehnoloogiat,
et dokumenteerida nende õppimist

ÕPILASED
Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat
õpilaste oskuste hindamiseks
Kasutame oma koolis tehnoloogiat, et saada
kiiret tagasisidet oma õppimise kohta
Kasutan oma koolis tehnoloogiat, et teada oma
tugevaid ja nõrku külgi õpilasena
Kasutan oma koolis tehnoloogiat teistele
õpilastele tagasiside andmiseks

Kasutan oma koolis tehnoloogiat oma õpitava
eriala jaoks olulistel teemadel õpitu jälgimiseks

Kasutan digitaalseid andmeid individuaalsete
õpilaste kohta, et täiustada nende
õppekogemust
Hindan digioskuseid, mille õpilased on
omandanud väljaspool kooli

Meie õpetajad hindavad digioskuseid, mille
olen omandanud väljaspool kooli või töökohta

Valdkond H: Õpilaste digipädevus
See valdkond on seotud oskuste, teadmiste ja seisukohtade kogumiga, mis võimaldab õpilastel kasutada digitehnoloogiat enesekindlalt, loovalt ja
kriitiliselt.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja 'Vastus puudub' (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

H1

Ohutu käitumine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
veebis ohutult käituda

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
veebis ohutult käituda

Õpin oma koolis seda, kuidas veebis ohutult
käituda

H3

Vastutustundlik
käitumine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas veebis
vastutustundlikult käituda

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas veebis
vastutustundlikult käituda

Õpin oma koolis seda, kuidas veebis
vastutustundlikult käituda ja teisi austada

H4

Teabe kvaliteedi
kontrollimine

H6

Teiste isikute teostele
viitamine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
kontrollida, et veebist leitud teave on
usaldusväärne ja asjakohane
Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
viidata teiste isikute teostele, mille nad on
veebist leidnud

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
kontrollida, et veebist leitud teave on
usaldusväärne ja asjakohane
Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
viidata teiste isikute teostele, mille nad on
veebist leidnud

Õpin oma koolis seda, kuidas kontrollida, et
veebist leitud teave on usaldusväärne ja
asjakohane
Õpin oma koolis seda, kuidas kasutada teiste
isikute teoseid, mille olen veebist leidnud

H7

Digitaalse sisu loomine

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas luua
digisisu

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas luua
digisisu

Õpin oma koolis seda, kuidas luua digisisu

H8

Digisuhtluse õppimine

Meie koolis õpivad õpilased suhtlema
digitehnoloogiat kasutades

Meie koolis õpivad õpilased suhtlema
digitehnoloogiat kasutades

H10 OP

Digioskused eri
õppeainetes

Me tagame, et õpilased arendaksid oma
digioskuseid kõikides õppeainetes

Meie kooli juhid tagavad, et õpilased
arendaksid oma digioskuseid kõikides
õppeainetes

Kasutan oma koolis tehnoloogiat eri
õppeainetes

H11 OP

Programmeerimise
õppimine

Meie koolis õpivad õpilased programmeerimist

Meie koolis õpivad õpilased programmeerimist

Õpin oma koolis programmeerimist

H13 OP

Tehniliste probleemide
lahendamine
Kutsekvalifikatsiooniks
vajalikud oskused

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
lahendada tehnilisi probleeme
digitehnoloogiat kasutades
Meie koolis arendavad õpilased oma
kutsekvalifikatsiooniga seotud digitaalseid
oskuseid

Õpin oma koolis seda, kuidas lahendada
tehnilisi probleeme tehnoloogiat kasutades

H15 OP

Meie koolis õpivad õpilased seda, kuidas
lahendada tehnilisi probleeme
digitehnoloogiat kasutades
Meie koolis arendavad õpilased oma
kutsekvalifikatsiooniga seotud digitaalseid
oskuseid

Õpin oma koolis seda, kuidas suhelda
tehnoloogiat kasutades

Arendan oma koolis oma õpitavale erialale
omaseid digioskuseid

Teie andmed
Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

Vanus

Vanus 2

Vanus 2

Mis aastal olete sündinud?

Sugu

Sugu

Sugu

Sugu

Töökogemus haridusvaldkonnas

Mitu aastat töökogemust (sh käesolev
õppeaasta) on teil haridusvaldkonnas kokku?3

Mitu aastat töökogemust (sh käesolev
õppeaasta) on teil haridusvaldkonnas kokku?3

Mis kirjeldab kõige paremini teie lähenemisviisi
digitehnoloogiaga õpetamise ja õppimise
kasutuselevõtul?4
Kas järgmised tegurid mõjutavad negatiivselt
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist teie
koolis?5

Mis kirjeldab kõige paremini teie lähenemisviisi
digitehnoloogiaga õpetamise ja õppimise
kasutuselevõtul?4
Kas järgmised tegurid mõjutavad negatiivselt
digitehnoloogiaga õpetamist ja õppimist teie
koolis?5

Kas järgmised rakendavale põimõppele
negatiivset mõju?6

Kas järgmised rakendavale põimõppele
negatiivset mõju?6

Tehnoloogia kasutuselevõtt
Tehnoloogia kasutamise
negatiivsed tegurid
Kodus tehnoloogia kasutamise
(põimõppeg) negatiivsed tegurid
2

Alla 25; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60 või vanem; Ei soovi vastata
Alla 1 aasta; 1–2 aastat; 3–5 aastat; 6–10 aastat; 11–15 aastat; 16–20 aastat; Üle 20 aasta; Ei soovi vastata
4
Kipun võtma digitehnoloogiat kasutusele pärast enamikku oma kolleege; Kipun võtma digitehnoloogiat kasutusele enamiku oma kolleegide tempos; Kipun võtma
kasutusele varem, kui näen selgeid kasutegureid; Olen uue tehnoloogia proovimisel innovaatorite seas; Ei soovi vastata
5
Rahastamise puudumine; Ebapiisavad digiseadmed; Mitteusaldusväärne või aeglane internetiühendus; Kooli ruumipiirangud; Piiratud või puuduv tehniline tugi; Õpetajate
ajapuudus; Õpetajate vähene digipädevus; Õpilaste vähene digipädevus; Muu
6
Õpilaste juurdepääs digiseadmetele on piiratud; Õpilaste juurdepääs tõrgeteta internetiühendusele on piiratud; Perede digioskused on napid; Õpetajatel ei ole aega
põimõppematerjalide väljatöötamiseks. ; Õpetajatel ei ole aega anda õpilastele tagasisidet; Õpilasi on raske kaasata; Peredel ja/või eestkostjatel on õpilasi kaugõppega
toimetulemisel raske aidata; Muu
3

Teie andmed
Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

Kodus tehnoloogia kasutamise
(põimõppeg) positiivsed tegurid

Kas järgmised rakendavale põimõppele
positiivset mõju?7

Kas järgmised rakendavale põimõppele
positiivset mõju? 7

Kindlustunne tehnoloogia
kasutamisel

Tundide ettevalmistamine

Tundide ettevalmistamine mitmesuguste
digitaalsete õppevahendite kohandamise või
loomise kaudu (nt slaidid, pilt, audio- või
videomaterjal)
Klassiruumis õpetamine mitmesuguseid
seadmeid (nt interaktiivsed e-tahvlid,
videoprojektorid) ja materjale (nt veebipõhised
viktoriinid, mõistekaardid, simulatsioonid)
kasutades8

Klassiruumis õpetamine

Õpilaste hindamine ning neile isikliku tagasiside
ja toetuse pakkumine8

Tagasiside ja tugi

Õpilaste ja lapsevanematega suhtlemine8

Teabevahetus
Digitaalsele õpetamisele kuluv
aeg protsentides

ÕPILASED

Õpilaste ja lapsevanematega suhtlemine8
Protsentuaalselt kui suurel osal õpetamisajast
olete viimase kolme kuu jooksul kasutanud
klassiruumis digitehnoloogiat?9

7

Koolil on kogemusi virtuaalsete õppekeskkondade kasutamisega; Koolil on juurdepääs hästi korraldatud internetipõhistele digiressurssidele; Kool järgib põhimõtet, et
igaüks toob kooli kaasa oma seadme; Õpetajad kuuluvad kutseala võrgustikesse; Õpetajad osalevad kutseala arenguprogrammides; Õpetajad teevad koolis omavahel
koostööd digitehnoloogia kasutamise ja ressursside loomise valdkonnas; Kool teeb koostööd teiste koolide ja organisatsioonidega; Koolil on olemas digistrateegia; Koolil on
hästi korraldatud ja regulaarne teabevahetus perede ja/või eestkostjatega; Muu
8

Ei ole üldse kindel; Ei ole kindel; Mõnevõrra kindel; Kindel; Väga kindel; Ei soovi vastata

9

0–10 %; 11–25 %; 26–50 %; 51–75 %; 76–100 %; Ei soovi vastata

Teie andmed
Küsimuse pealkiri
Kestus
Koolis kasutatav tehnoloogia
Kodus koolitööks kasutatav
tehnoloogia
Väljaspool kooli õppimiseks
kasutatav tehnoloogia
Kodus meelelahutuseks kasutatav
tehnoloogia
Tehnoloogia mittekasutamine
väljaspool kooli
Õpilaste juurdepääs seadmetele
väljaspool kooli
Õpilaste tehnilised teadmised

10

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED
Kui sageli teete järgmist?
Kasutate koolis tehnoloogiat kooliga seotud
töö jaoks10
Kasutate kodus tehnoloogiat kooliga seotud
töö jaoks10
Kasutate tehnoloogiat väljaspool kooli
õppimiseks, mis ei ole kooliga seotud10
Kasutate kodus tehnoloogiat
meelelahutuseks10
Osalete koolivälistes tegevustes, kus ei
kasutata tehnoloogiat10
Kas teil on kodus juurdepääs digiseadmetele
(arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti,
mobiiltelefon)?11
Kui tunnid toimuvad kodus digitehnoloogia
abil, siis…12

Mitte kunagi või peaaegu mitte kunagi; Vähemalt kord kuus, kuid mitte iga nädal; Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev; Kuni üks tund päevas; Rohkem kui üks
tund päevas; Ei soovi vastata
11
Mul ei ole juurdepääsu digiseadmele, mida õppetöös kasutada; Mul on juurdepääs digiseadmele, kuid see ei sobi õppetöös kasutamiseks; Kodus on ühiskasutatav
digiseade, mida ma võin õppetöös kasutada, kuid see ei ole alati saadaval, kui seda vajan Kodus on ühiskasutatav digiseade, mida ma võin vajaduse korral õppetöös
kasutada; Mul on juurdepääs digiseadmele, mis sobib õppetöös kasutamiseks
12
Tean, kuidas kasutada tarkvara/rakendusi ilma kõrvalise abita; Palun ma tarkvara/rakenduste kasutamiseks abi oma perelt ja/või eestkostjalt; Palun ma
tarkvara/rakenduste kasutamiseks abi sõpradelt; palun ma tarkvara/rakenduste kasutamiseks abi oma õpetajatelt või koolilt; ei ole mul tarkvara/rakenduste kasutamisel
kelleltki abi küsida; ma ei küsi abi, isegi kui seda vajan; leian abi internetist; mul on probleeme internetiühendusega; sooviksin kasutada digitehnoloogiat, et suhelda
rohkem kaasõpilastega; mulle on antud teavet digiseadmete õige kasutamise kohta; mul on raske leida õppetöös digiseadmete kasutamiseks vaikset kohta; mu mõte on
õppetöös digiseadmete kasutamisel sageli hajevil

Tagasiside SELFIE kohta
Küsimuse pealkiri

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

ÕPILASED

Koguhinnang

Kui peaksite SELFIE-t hindama, siis mis hinde
annaksite sellele 10-palli skaalal?

Kui peaksite SELFIE-t hindama, siis mis hinde
annaksite sellele 10-palli skaalal?

Kui peaksite SELFIE-t hindama, siis mis hinde
annaksite sellele 10-palli skaalal?

SELFIE soovitamine

Kui suure tõenäosusega soovitate SELFIE-t oma
kolleegile?13

Kui suure tõenäosusega soovitate SELFIE-t oma
kolleegile?13

Täiustamisettepanekud

Kuidas saame SELFIE-t edasi arendada? Palun
jagage meiega oma ideid ja soovitusi.

Kuidas saame SELFIE-t edasi arendada? Palun
jagage meiega oma ideid ja soovitusi.

13

Ei ole üldse tõenäoline; Ei ole eriti tõenäoline; Mõnevõrra tõenäoline; Väga tõenäoline; Äärmiselt tõenäoline; Ei soovi vastata

Kuidas saame SELFIE-t edasi arendada? Palun
jagage meiega oma ideid ja soovitusi.

Küsimustikud kutsekoolidele,
Praktiline õpe

Valdkond A:Juhtimine
See valdkond on seotud juhtimise rolliga digitaalsete tehnoloogiate kooliülesel lõimimisel ja nende tõhusal kasutamisel kooli põhitöös: õpetamine ja õppimine.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsimuse
kood 1
A1

A2

A3

A4 OP

A5 OP

Küsimuse
pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

Digistrateegia

Meie koolis on olemas
digistrateegia

Meie koolis on olemas
digistrateegia

Strateegia
väljatöötamine
koos
õpetajatega

Töötame välja digistrateegia oma
kooli jaoks koos õpetajatega

Meie kooli juhid kaasavad meid
kui õpetajaid kooli digistrateegia
väljatöötamisse

Uued
õpetamisviisid

Toetame õpetajaid, et nad
prooviksid uusi digitehnoloogiaga
õpetamise viise

Meie kooli juhid toetavad mind
uute digitehnoloogiaga
õpetamise viiside proovimisel

Aeg digiõppe
katsetamiseks

Meie koolis on õpetajatel aega
uurida ja katsetada, kuidas
täiustada oma õpetamist
digitehnoloogiaga

Mul on meie koolis aega
proovida, kuidas täiustada oma
õpetamist digitehnoloogiaga

Autoriõiguse ja
litsentsidega
seotud reeglid

Rakendame oma koolis õppetöös
digitehnoloogia kasutamisel
autoriõigust ja litsentse järgivaid
reegleid

Rakendame oma koolis õppetöös
digitehnoloogia kasutamisel
autoriõigust ja litsentse
järgivaid reegleid

ÕPILANE

ASUTUSESISENE KOOLITAJA

Mul on ettevõttes piisavalt aega järele
proovida, kuidas täiustada oma oskusi
digitehnoloogiaga koolitamise alal

Valdkond A:Juhtimine
SeVastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsimuse
kood 1

A6

Küsimuse
pealkiri
Ettevõtete
kaasamine
strateegiasse

KOOLIJUHT
Meie kooli digistrateegia
koostamisse on kaasatud
ettevõtted, kellega me koostööd
teeme

ÕPETAJA
Meie koolis on ettevõtted,
kellega me koostööd teeme,
kaasatud kooli digistrateegia
väljatöötamisse

ÕPILANE

ASUTUSESISENE KOOLITAJA
Meie ettevõte osaleb kooli
digistrateegia arendamises

Valdkond B: Koostöö ja võrgustikud
See valdkond on seotud meetmetega, mille koolid võivad valida koostööd ja suhtlust soosiva kultuuri toetamiseks, et jagada kogemusi ja õppida tulemuslikult nii
koolis kui ka mujal.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsimuse
kood 1

B1

B2

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

Arendustgevuse
aruanne

Me jälgime oma koolis
edusamme digitehnoloogiaga
õpetamisel ja õppimisel

Me jälgime oma koolis
edusamme digitehnoloogiaga
õpetamisel ja õppimisel

Tehnoloogia
kasutamist käsitlev
arutelu

Me arutame oma koolis
digitehnoloogiaga õpetamise ja
õppimise eeliseid ja puuduseid

Me arutame oma koolis
digitehnoloogiaga õpetamise ja
õppimise eeliseid ja puuduseid

Partnerlused

Kasutame oma koolis
digitehnoloogiat koostöös teiste
organisatsioonidega

Kasutame oma koolis
digitehnoloogiat koostöös teiste
organisatsioonidega

Teabevahetus

Kasutame oma koolis
digitehnoloogiat, et
töökohapõhist õpet pakkuvate
ettevõtetega korrapäraselt
suhelda

Kasutame oma koolis
digitehnoloogiat, et
töökohapõhist õpet pakkuvate
ettevõtetega korrapäraselt
suhelda

Kasutan oma ettevõttes
digitehnoloogiat, et kooliga
korrapäraselt suhelda

Vahelduvõppe
korraldamine

Kasutame oma koolis
digitehnoloogiat, et korraldada
õpilaste vahelduvõpet kooli ja
ettevõtte vahel

Kasutame oma koolis
digitehnoloogiat, et korraldada
õpilaste vahelduvõpet kooli ja
ettevõtte vahel

Kasutan ettevõttes digitehnoloogiat,
et korraldada õpilaste vahelduvõpet
kooli ja ettevõtte vahel

Põimõppega
seotud koostöö

Meie kool teeb koostööd teiste
koolide ja/või
organisatsioonidega, et toetada
digitehnoloogia kasutamist.

Meie kool teeb koostööd teiste
koolide ja/või
organisatsioonidega, et toetada
digitehnoloogia kasutamist.

B3

WBL B5

WBL B6

B4_OP

ÕPILANE

ASUTUSESISENE KOOLITAJA

Küsimuse pealkiri

Me räägime oma koolis
õpetajatega õppimiseks
tehnoloogia kasutamise eelistest
ja puudustest

Meie ettevõte teeb koostööd teiste
koolide või organisatsioonidega, et
toetada digitehnoloogia kasutamist

Valdkond C: Taristu ja seadmed
See valdkond puudutab piisava, usaldusväärse ja turvalise taristu (nagu seadmed, tarkvara, teaberessursid, internetiühendus, tehniline tugi või füüsilised ruumid)
omamist. See võib võimaldada ja hõlbustada uuenduslikke õpetamise, õppimise ja hindamise tavasid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsi
muse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

Taristu

Meie koolis toetab digitaalne
taristu digitehnoloogiaga
õpetamist ja õppimist

Meie koolis toetab digitaalne
taristu digitehnoloogiaga õpetamist
ja õppimist

Digitaalsed seadmed
õpetamiseks

Meie koolis on digiseadmed,
mida saab õpetamisel kasutada

Meie koolis on digiseadmed, mida
saab õpetamisel kasutada

Internetiühendus

Meie koolis on juurdepääs
internetile õpetamise ja
õppimise eesmärgil

Meie koolis on juurdepääs
internetile õpetamise ja õppimise
eesmärgil

C1

C2

C3

WBL
C4

Ettevõtte
internetiühendus

Tehniline tugi
C5

ÕPILANE

Meie ettevõtte digitaristu toetab
digitehnoloogia abil koolitamist
Meie ettevõttes on olemas
digiseadmed, mida ma saan
koolitamisel kasutada
Mul on oma koolis juurdepääs
internetile õppimise eesmärgil

Ma saan oma ettevõttes
õppimiseks internetti kasutada
Meie koolis on olemas tehniline
tugi, kui digitehnoloogiaga tekib
probleeme

Meie koolis on olemas tehniline
tugi, kui digitehnoloogiaga tekib
probleeme

ASUTUSESISENE KOOLITAJAS

Meie koolis on olemas tehniline
tugi, kui mul tekib
tehnoloogiaga probleeme

Meie ettevõttes on võimalik
koolitamise eesmärgil internetti
kasutada

Valdkond C: Taristu ja seadmed
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsi
muse
kood

WBL
C6

C7

C8

WBL
C9

C17

Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

Ettevõttes pakutav
tehniline tugi

Andmekaitse

Digitaalsed seadmed
õppimiseks

Kui mul tekib ettevõttes
digitehnoloogia kasutamisel
probleeme, saan tehnilist tuge
Meie koolis on olemas
andmekaitse süsteemid

Meie koolis on olemas
andmekaitse süsteemid

Meie koolis on olemas koolile
kuuluvad või kooli hallatavad
digiseadmed, mida õpilased
saavad vajaduse korral kasutada

Meie koolis on olemas koolile
kuuluvad või kooli hallatavad
digiseadmed, mida õpilased
saavad vajaduse korral kasutada

Digitaalsed seadmed
õppimiseks

Koolituse pakkujate
andmebaas

ÕPILANE

Meie koolis on õpilastel juurdepääs
töökohapõhise õppe pakkujate
andmebaasile

Juhul kui digitehnoloogiaga peaks
probleeme tekkima, on meie
ettevõttes võimalik saada tehnilist
tuge
Meie ettevõttes on olemas
andmekaitsesüsteemid

Meie koolis on arvutid või
tahvelarvutid, mida ma saan
kasutada

Ma saan oma ettevõttes õppida
kasutama
asjakohaseid
(digitaalseid) seadmeid

Meie koolis on õpilastel
juurdepääs töökohapõhise õppe
pakkujate andmebaasile

ASUTUSESISENE KOOLITAJAS

Mul on oma koolis juurdepääs
praktika, õppepraktika või muid
võimalusi pakkuvate ettevõtete
andmebaasile

Meie ettevõttes on õpilastel lubatud
õppimise eesmärgil töötada
asjakohaste (digitaalsete) seadmetega

Valdkond C: Taristu ja seadmed
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsi
muse
kood

C10
OP

C11
OP

C12
OP

ASUTUSESISENE KOOLITAJAS

Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

ÕPILANE

Õpilastele
kättesaadavad kooli
seadmed

Meie koolil on kaasaskantavad
seadmed, mida õpilased võivad
vajaduse korral koju kaasa võtta.

Meie koolil on kaasaskantavad
seadmed, mida õpilased võivad
vajaduse korral koju kaasa võtta.

Meie koolil on kaasaskantavad
seadmed, mida õpilased võivad
vajaduse korral koju kaasa
võtta.

DIGILÕHE:
probleemide
tuvastamise
meetmed

Meie kool on võtnud meetmed,
et tuvastada põimõppes
tekkivad probleemid, mis on
seotud õpilaste õppevajaduste ja
sotsiaal-majandusliku taustaga.

Meie kool on võtnud meetmed, et
tuvastada põimõppes tekkivad
probleemid, mis on seotud õpilaste
õppevajaduste ja sotsiaalmajandusliku taustaga.

Meie ettevõte on võtnud meetmeid, et
tuvastada põimõppe tõttu tekkivad
probleemid, mis on seotud õpilaste
õpivajaduste ja nende sotsiaalmajandusliku taustaga

Meie koolis on olemas plaan,
kuidas aidata õpetajatel tulla
toime õpilaste õppevajaduste ja
sotsiaal-majandusliku taustaga
seotud probleemidega, mis
võivad põimõppes tekkida.

Meie koolis on olemas plaan, kuidas
aidata õpetajatel tulla toime
õpilaste õppevajaduste ja sotsiaalmajandusliku taustaga seotud
probleemidega, mis võivad
põimõppes tekkida.

Meie ettevõttes on olemas plaan,
kuidas aidata töökohapõhise õppe
juhendajatel tulla toime õpilaste
õpivajaduste ja nende sotsiaalmajandusliku taustaga seotud
probleemidega, mis võivad põimõppe
tõttu tekkida

DIGILÕHE: abi
probleemide
lahendamiseks

C13
OP

Oma seadme
kaasavõtmine

Meie koolis võtavad õpilased kaasa
ja kasutavad tundide ajal isiklikke
nutiseadmeid

Meie koolis võtavad õpilased kaasa ja
kasutavad tundide ajal isiklikke
nutiseadmeid

C14
OP

Füüsilised ruumid

Meie koolis toetavad füüsilised
ruumid digitehnoloogiaga õpetamist
ja õppimist

Meie koolis toetavad füüsilised ruumid
digitehnoloogiaga õpetamist ja
õppimist

Ma võin oma koolis kaasa võtta ja
kasutada tundide ajal isiklikku
nutiseadet

Meie ettevõttele kuuluvad
kaasaskantavad seadmed, mida
õpilased võivad vajaduse korral koju
kaasa võtta

Meie ettevõttes on õpilastel lubatud kaasa
võtta ja kasutada oma isiklikke seadmeid

Valdkond C: Taristu ja seadmed
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsi
muse
kood
C15
OP

C16
OP

WBL
C18

Küsimuse pealkiri

Tugitehnoloogia

Digiõppevara

Simulatsioon

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

Meie koolis on erituge vajavatel
õpilastel juurdepääs
tugitehnoloogiale

Meie koolis on erituge vajavatel
õpilastel juurdepääs
tugitehnoloogiale

Meie koolis on veebiülesed
teegid ja hoidlad, mis sisaldavad
õpetamis- ja õppematerjale

Meie koolis on veebiülesed teegid ja
hoidlad, mis sisaldavad õpetamisja õppematerjale

Meie asutuses kasutavad
õpilased simulatsioonivahendeid
ja -seadeid, et õppimise
eesmärgil matkida tegelikku
töökeskkonda

Meie asutuses kasutavad õpilased
simulatsioonivahendeid ja seadeid, et õppimise eesmärgil
matkida tegelikku töökeskkonda

ÕPILANE

ASUTUSESISENE KOOLITAJAS

Meie ettevõttes on erituge vajavatel
õpilastel võimalik kasutada
tugitehnoloogiat
Meie koolis on kasutusel
veebipõhine platvorm, mis
sisaldab minu õppetööks
vajalikke õppematerjale

Meie ettevõttes on olemas
veebipõhised teegid või hoidlad, mis
sisaldavad koolituseks vajalikke
õppematerjale
Meie ettevõttes saavad õpilased
kasutada simulatsioonivahendeid ja seadeid, et õppimise eesmärgil
matkida tegelikku töökeskkonda

Valdkond D: Pidev kutsealane areng – 1.osa
Selle valdkonna all vaadeldakse, kas kool hõlbustab oma töötajate kutsealast arengut igal tasandil ja investeerib sellesse või mitte. Täienduskoolitus võib toetada
uute õpetamis- ja õppeviiside arendamist ja lõimimist, mille puhul rakendatakse digitehnoloogiat, et saavutada paremad õpiväljundid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsi
muse
kood

D1

D2

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

Täienduskoolituse
vajadused

Me arutame oma õpetajatega
nende täienduskoolituse
vajadusi digitehnoloogia abil
õpetamiseks

Meie kooli juhid arutavad meiega
meie pideva kutsealase arengu
vajadusi digitehnoloogia abil
õpetamiseks

Täienduskoolituses
osalemine

Meie õpetajatel on võimalused
osaleda täienduskoolituses, et
õpetada ja õppida
digitehnoloogia abil

Mul on võimalused osaleda pidevas
kutsealases arengus, et õpetada ja
õppida digitehnoloogia abil

Mul on võimalus osa saada pidevast
kutsealasest arengust, et
digitehnoloogiat koolitamisel
paremini ära kasutada

Kogemuste jagamine

Me toetame oma õpetajaid, et
nad jagaksid kooli kogukonnas
kogemusi digitehnoloogiaga
õpetamise vallas

Meie kooli juhid toetavad meid
koolis kogemuste jagamisel
digitehnoloogia abil õpetamise
kohta

Meie juhtkond aitab kaasa, et
saaksime ettevõttes jagada
kogemusi digitehnoloogiat
rakendava koolitamise kohta

Täienduskoolituse
võimalused

Meie õpetajatel on
täienduskoolituse võimalused
seoses digitehnoloogia
kasutamisega konkreetsetel
kursustel, mida nad õpetavad

Mul on pideva kutsealase arengu
võimalused seoses digitehnoloogia
kasutamisega konkreetsetel
kursustel, mida ma õpetan

D3

D4

ÕPILANE

ASUTUSESISENE KOOLITAJAS

Küsimuse pealkiri

Valdkond D: Pidev kutsealane areng – 2. osa
Vastusevariandid: Täiesti kasutu; Kasutu; Natuke kasulik; Kasulik; Väga kasulik; Ei osalenud
Küsimuse
kood

-

Küsimuse pealkiri

Pideva kutsealase
arenguga seotud
tegevuse kasulikkus

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

Kui olete viimase aasta jooksul osalenud mõnes järgmises
pideva kutsealase arengu tegevuses, mis käsitleb
digitehnoloogia õppetöös kasutamist, märkige nende
kasulikkus teie jaoks.
Kui te ei osalenud, vajutage "N/A" ikooni.

-

Tavapärane kutsealane
õpe

Koolitused, seminarid või konverentsid väljaspool kooli

-

Veebiülene kutsealane
õpe

Veebikursused, veebiseminarid või veebiülesed
konverentsid

-

-

-

Õppimine koostöö kaudu

Õppimine teistelt oma kooli õpetajatelt veebiülese või välise koostöö kaudu

Õppimine kutsealaste
võrgustike kaudu

Õppimine teistelt õpetajatelt õpetajate veebivõrgustike
või tavade jagamise e-kogukondade (nt eTwinningu)
kaudu

Koolisisene
mentorlus/juhendamine
(coaching)

Koolisisene mentorlus või juhendamine (coaching) kooli
ametliku töökorralduse osana

ÕPILANE

ASUTUSESISENE
KOOLITAJAS

Valdkond D: Pidev kutsealane areng – 2. osa
Vastusevariandid: Täiesti kasutu; Kasutu; Natuke kasulik; Kasulik; Väga kasulik; Ei osalenud
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

Muu koolisisene koolitus

Muud koolisisesed ja kooli korraldatud koolitused
(näiteks õpikojad IKT koordinaatoriga või kolleegide
õpetamise jälgimine)

Õppekäigud

Õppekäigud (näiteks teistesse koolidesse, ettevõtetesse
või organisatsioonidesse)

-

Akrediteeritud
koolitusprogrammid

Akrediteeritud koolitusprogrammid (näiteks ümberõppe
kursused, magistriõpe)

-

Muud pideva kutsealase
arengu võimalused

Muud pideva kutsealase arengu võimalused seoses
digitehnoloogia abil õpetamisega (täpsustage)

Avatud
küsimus

Tõhusa kutsealase
arenguga seotud
tegevuse näited

-

-

Tooge näide pideva kutsealase arengu tegevuse kohta, mis puudutab digitehnoloogia
kasutamist õppetöös ja mida te peate eriti tõhusaks.

ÕPILANE

ASUTUSESISENE
KOOLITAJAS

Valdkond E: Pedagoogika: abivahendid ja ressursid
See valdkond on seotud digitehnoloogia kasutuselevõtuga klassiruumis, milleks ajakohastatakse ja uuendatakse õpetamise ja õppimise tavasid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsimuse
kood

E1

E2

E3

E4

E5 OP

Avatud
küsimus

Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

ÕPILANE

ASUTUSESISENE KOOLITAJAS

Veebiülesed
õppematerjalid

Meie õpetajad teevad
veebiotsinguid digitaalsete
õppematerjalide leidmiseks

Teen veebiotsinguid digitaalsete
õppematerjalide leidmiseks

Otsin veebist digitaalseid õppeja koolitusmaterjale

Digitaalsete
õppematerjalide
loomine

Meie õpetajad koostavad
digitaalseid õppematerjale oma
õpetamise toetamiseks

Koostan digitaalseid õppematerjale
oma õpetamise toetamiseks

Koostan digitaalseid
õppematerjale, millest on minu
koolitustel abi

Virtuaalsete
õpikeskkondade
kasutamine

Meie õpetajad kasutavad õpilastega
virtuaalseid õppekeskkondi

Kasutan õpilastega virtuaalseid
õppekeskkondi

Meie õpetajad kasutavad
digitehnoloogiat kooliga seotud
suhtluseks

Kasutan digitehnoloogiat kooliga
seotud suhtluseks

Suhtlus kooli
kogukonnaga

Avatud
õppematerjalid
Õpetamiseks
tehnoloogia
kasutamine

Meie õpetajad kasutavad avatud
õppematerjale

Meie õpetajad kasutavad meie
õppetöö hõlbustamiseks
veebiplatvorme, millesse me saame
samuti panustada

Kasutan õpilastega virtuaalseid
õpikeskkondi

Tooge näide sellise digitehnoloogia
kohta (seade, tarkvara, platvorm või
mõni muu vahend), mida peate
õppetöös eriti kasulikuks

Tooge näide sellise
digitehnoloogia kohta (seade,
tarkvara, platvorm või mõni
muu vahend), mida peate
koolitamisel eriti kasulikuks.

Kasutan avatud õppematerjale

Tooge näide digitehnoloogia kohta
(seade, tarkvara, platvorm, vahend
vm), mida peate õpetamisel eriti
kasulikuks

Valdkond F: Pedagoogika: rakendamine klassiruumis
See valdkond on seotud digitehnoloogia kasutuselevõtuga klassiruumis, milleks ajakohastatakse ja uuendatakse õpetamise ja õppimise tavasid.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

F1

Õpilaste
vajadustega
kohandamine

Meie õpetajad kasutavad
digitehnoloogiat oma õpetamise
kohandamiseks õpilaste
individuaalsete vajadustega

WBL F2

Õpilaste vajaduste
arvestamine
ettevõttes

F3

Loovuse
edendamine

Meie õpetajad kasutavad
digitaalseid õppetegevusi, mis
edendavad õpilaste loovust

Kasutan digitehnoloogiat õpilaste
loovuse ergutamiseks

Kasutan oma koolis tehnoloogiat
loovaks tegevuseks

Õpilaste kaasamine

Meie õpetajad loovad õppetegevusi,
mis kaasavad õpilasi

Loon õppetegevusi, mis kaasavad
õpilasi

Ma osalen oma koolis rohkem, kui
me kasutame tehnoloogiat

Õpilaste koostöö

Meie õpetajad kasutavad
digitehnoloogiat, et hõlbustada
õpilaste koostööd

F4

F5

ÕPETAJA

Kasutan digitehnoloogiat oma
õpetamise kohandamiseks õpilaste
individuaalsete vajadustega

ÕPILANE
Meie koolis annavad õpetajad meile
erinevaid ülesandeid, mida
täidetakse tehnoloogiat kasutades ja
mis vastavad meie vajadustele

Meie ettevõttes kasutavad
töökohapõhise õppe juhendajad
digitehnoloogiat, et kohandada
õppetöö meie individuaalsetele
vajadustele vastavaks

Kasutan digitehnoloogiat, et
hõlbustada õpilaste koostööd

ASUTUSESISENE KOOLITAJA

Meie koolis kasutatakse
tehnoloogiat rühmatööks

Meie ettevõttes kasutavad
töökohapõhise õppe juhendajad
digitehnoloogiat, et kohandada
koolitus õpilaste
individuaalsetele vajadustele
vastavaks

Kasutan digitehnoloogiat
õpilaste loovuse ergutamiseks

Valdkond F: Pedagoogika: rakendamine klassiruumis
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

ÕPILANE

Õppekavaülesed
projektid

Meie õpetajad kaasavad õpilasi
digitehnoloogia kasutamisse eri
õppeaineid lõimivatess
õpiprojektides

Kaasan õpilasi digitehnoloogia
kasutamisse eri õppeaineid
lõimivatess õpiprojektides

Kasutame oma koolis tehnoloogiat
projektide jaoks, mis hõlmavad eri
õppeaineid

F6

Saan ettevõttes digitehnoloogia
kasutamise alal uusi kogemusi, mis
aitavad mul tulevaseks elukutseks
paremini ette valmistuda

Töökogemus
WBL F7

Kutsenõustamine
F8 OP

Kasutame oma koolis
digitehnoloogiat kutsenõustamiseks

Kasutame oma koolis
digitehnoloogiat kutsenõustamiseks

Kasutame oma koolis tehnoloogiat
kutsenõustamiseks

ASUTUSESISENE KOOLITAJA

Kaasan õpilasi digitehnoloogia
kasutamisse, et neid tulevaseks
elukutseks paremini ette
valmistada

Valdkond G: Hindamistavad
tehnoloogiapõhiseid hindamistavasid, mis keskenduvad õpilastele ning on isikustatud ja autentsed.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

Oskuste hindamine

Meie õpetajad kasutavad
digitehnoloogiat õpilaste oskuste
hindamiseks

Kasutan digitehnoloogiat õpilaste
oskuste hindamiseks

G1

WBL G2

G3

WBL G4

Oskuste hindamine
ettevõttes

Õigeaegne
tagasiside

G5

Meie õpetajad kasutavad
digitehnoloogiat, et anda õpilastele
kiiret tagasisidet

Kasutan digitehnoloogiat, et anda
õpilastele kiiret tagasisidet

Kasutan digitehnoloogiat, et
võimaldada õpilastel ise oma
õppimist hinnata

Kasutan digitehnoloogiat
õpilaste oskuste hindamiseks

Kasutame oma koolis tehnoloogiat,
et saada kiiret tagasisidet oma
õppimise kohta

Meie
ettevõttes
kasutatakse
digitehnoloogiat, et anda mulle
õigeaegset tagasisidet õppetöö
kohta
Meie õpetajad kasutavad
digitehnoloogiat, et võimaldada
õpilastel ise oma õppimist hinnata

ASUTUSESISENE KOOLITAJA

Meie õpetajad kasutavad
digitehnoloogiat õpilaste oskuste
hindamiseks
Meie ettevõttes kasutatakse
digitehnoloogiat minu oskuste
hindamiseks

Õigeaegne
tagasiside
ettevõttes
Enda õppimise
hindamine

ÕPILANE

Kasutan oma koolis tehnoloogiat, et
teada oma tugevaid ja nõrku külgi
õpilasena

Kasutan digitehnoloogiat, et
anda õpilastele kiiret tagasisidet

Valdkond G: Hindamistavad
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

ÕPILANE

G6

Tagasiside teistele
õpilastele

Meie õpetajad kasutavad
digitehnoloogiat, et võimaldada õpilastel
anda tagasisidet teiste õpilaste tööle

Kasutan digitehnoloogiat, et võimaldada
õpilastel anda tagasisidet teiste õpilaste
tööle

Kasutan oma koolis tehnoloogiat teistele
õpilastele tagasiside andmiseks

G7 OP

Digitaalne
hindamine

Me toetame õpetajaid hindamisel
digitehnoloogia kasutamisel

Meie kooli juhid toetavad mind
hindamisel digitehnoloogia kasutamisel

Õppimise
dokumenteerimine

Meie õpetajad võimaldavad õpilastel
kasutada digitehnoloogiat, et
dokumenteerida nende õppimist

Võimaldan õpilastel kasutada
digitehnoloogiat, et dokumenteerida
nende õppimist

G9 OP

Andmete
kasutamine
õppimise
täiustamiseks

Meie õpetajad kasutavad digitaalseid
andmeid individuaalsete õpilaste kohta,
et täiustada nende õppekogemust

Kasutan digitaalseid andmeid
individuaalsete õpilaste kohta, et
täiustada nende õppekogemust

G10 OP

Väljaspool kooli
arendatud oskuste
hindamine

Meie õpetajad hindavad digioskuseid,
mille õpilased on omandanud väljaspool
kooli

Hindan digioskuseid, mille õpilased on
omandanud väljaspool kooli

Hindamise ühine
kujundamine

Kasutame oma koolis digitehnoloogiat,
et kujundada koos töökohapõhist õpet
pakkuvate ettevõtetega välja
hindamistavad

Kasutame oma koolis digitehnoloogiat,
et kujundada koos töökohapõhist õpet
pakkuvate ettevõtetega välja
hindamistavad

G8 OP

WBL G11

Kasutan oma koolis tehnoloogiat oma
õpitava eriala jaoks olulistel teemadel
õpitu jälgimiseks

ASUTUSESISENE KOOLITAJA

Võimaldan õpilastel kasutada
digitehnoloogiat, et
dokumenteerida, mida enda ameti
jaoks olulist nad on õppinud

Meie õpetajad hindavad digioskuseid,
mille olen omandanud väljaspool kooli
või töökohta
Kasutan digitehnoloogiat, et töötada
koos koolidega välja hindamistavad

Valdkond H: Õpilaste digipädevus
See valdkond on seotud oskuste, teadmiste ja seisukohtade kogumiga, mis võimaldab õpilastel kasutada digitehnoloogiat enesekindlalt, loovalt ja kriitiliselt.
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

ÕPILANE

Ohutu käitumine

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas veebis ohutult käituda

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas veebis ohutult käituda

Õpin oma koolis seda, kuidas
veebis ohutult käituda

H1

WBL H2

H3

H4

WBL H5

Ohutu käitumine
ettevõttes

Õpin oma ettevõttes seda, kuidas
veebis ohutult käituda

Vastutustundlik
käitumine

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas veebis vastutustundlikult
käituda

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas veebis vastutustundlikult
käituda

Õpin oma koolis seda, kuidas
veebis vastutustundlikult käituda
ja teisi austada

Teabe kvaliteedi
kontrollimine

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas kontrollida, et veebist leitud
teave on usaldusväärne ja
asjakohane

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas kontrollida, et veebist leitud
teave on usaldusväärne ja
asjakohane

Õpin oma koolis seda, kuidas
kontrollida, et veebist leitud teave
on usaldusväärne ja asjakohane

Teabe kvaliteedi
kontrollimine ettevõttes

Õpin oma koolis seda, kuidas
kontrollida, et veebist leitud teave
on usaldusväärne ja asjakohane

ASUTUSESISENE KOOLITAJA

Meie ettevõttes õpivad õpilased
seda, kuidas veebis ohutult
käituda

Meie ettevõttes õpivad õpilased
seda, kuidas kontrollida, kas
veebist leitud teave on
usaldusväärne ja asjakohane

Valdkond H: Õpilaste digipädevus
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsimuse
kood

H6

H7

Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

ÕPILANE

Teiste isikute teostele
viitamine

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas viidata teiste isikute
teostele, mille nad on veebist
leidnud

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas viidata teiste isikute
teostele, mille nad on veebist
leidnud

Õpin oma ettevõttes seda, kuidas
kontrollida, kas veebist leitud
teave on usaldusväärne ja
asjakohane

Digitaalse sisu loomine

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas luua digisisu

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas luua digisisu

Õpin oma koolis seda, kuidas luua
digisisu

Digisuhtluse õppimine
H8

Meie koolis õpivad õpilased
suhtlema digitehnoloogiat
kasutades

Meie koolis õpivad õpilased
suhtlema digitehnoloogiat
kasutades

Õpin oma koolis seda, kuidas
suhelda tehnoloogiat kasutades

WBL H9

Suhtlemise õppimine
ettevõttes

H10 OP

Digioskused eri
õppeainetes

Me tagame, et õpilased arendaksid
oma digioskuseid kõikides
õppeainetes

Meie kooli juhid tagavad, et
õpilased arendaksid oma
digioskuseid kõikides õppeainetes

Kasutan oma koolis tehnoloogiat
eri õppeainetes

H11 OP

Programmeerimise
õppimine

Meie koolis õpivad õpilased
programmeerimist

Meie koolis õpivad õpilased
programmeerimist

Õpin oma koolis
programmeerimist

WBL H12

Kodeerimise või
programmeerimise
õppimine ettevõttes

ASUTUSESISENE KOOLITAJA

Õpin oma ettevõttes
digitehnoloogia abil suhtlema

Õpin ettevõttes kodeerimist või
programmeerimist

Meie ettevõttes õpivad õpilased
töökohal suhtlema
digitehnoloogiat kasutades

Meie ettevõttes õpivad õpilased
kodeerimist või
programmeerimist

Valdkond H: Õpilaste digipädevus
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsimuse
kood

H13 OP

WBL H14

H15 OP

WBL H16

Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

ÕPILANE

Tehniliste probleemide
lahendamine

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas lahendada tehnilisi
probleeme digitehnoloogiat
kasutades

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas lahendada tehnilisi
probleeme digitehnoloogiat
kasutades

Õpin oma koolis seda, kuidas
lahendada tehnilisi probleeme
tehnoloogiat kasutades

Tehniliste probleemide
lahendamine ettevõttes

Tehniliste probleemide
lahendamine

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas lahendada tehnilisi
probleeme digitehnoloogiat
kasutades

Meie koolis õpivad õpilased seda,
kuidas lahendada tehnilisi
probleeme digitehnoloogiat
kasutades

Kvalifikatsiooniks
vajalikud oskused
ettevõttes
Digipädevuse algtase

WBL H17

Õpin ettevõttes seda, kuidas
lahendada tehnilisi probleeme,
mis digitehnoloogiat kasutades
tekkida võivad

Meie ettevõttes õpivad õpilased
seda, kuidas lahendada tehnilisi
probleeme, mis digitehnoloogiat
kasutades tekkida võivad

Arendan oma koolis oma
õpitavale erialale omaseid
digioskuseid

Arendan oma ettevõttes õpitavale
erialale omaseid digioskusi

Meie kooli tulevate õpilaste
digipädevuse tase on piisav, et
omandada ametialaseid digioskusi

ASUTUSESISENE KOOLITAJA

Meie ettevõttes arendavad
õpilased oma kvalifikatsiooniga
seotud digioskusi
Meie
ettevõttesse
tulevate
õpilaste digipädevuse tase on
piisav,
et
omandada
ametialaseid digioskusi

Valdkond H: Õpilaste digipädevus
Vastusevariandid: viie punkti skaala ja ‘Vastus puudub’ (N/A)
Küsimuse
kood

Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

ÕPILANE

ASUTUSESISENE KOOLITAJA

Tulevikuks vajalikud
digioskused: ametialaga
seotud

Palun märkige, millised on teie
arvates tulevikuks vajalikud
digioskused sellel ametialal,
millega te seotud olete.

Palun märkige, millised on teie
arvates tulevikuks vajalikud
digioskused sellel ametialal,
millega te seotud olete.

Tulevikuks vajalikud
digioskused:
valdkondadevahelised

Palun märkige, millised on teie
arvates tulevikuks vajalikud
valdkondadevahelised digioskused.

Palun märkige, millised on teie
arvates tulevikuks vajalikud
valdkondadevahelised
digioskused.

Teie andmed
Küsimuse pealkiri
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ÕPETAJA

ÕPILANE
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Vanus

Vanus:2

Vanus: 2

Mis aastal olete sündinud?

Vanus: 2

Sugu

Sugu:

Sugu:

Sugu:

Sugu:

Töökogemus
haridusvaldkonnas

Mitu aastat töökogemust (sh käesolev
õppeaasta) on teil haridusvaldkonnas
kokku?3

Mitu aastat töökogemust (sh käesolev
õppeaasta) on teil haridusvaldkonnas
kokku? 3

Koolitusvaldkond või
õppesuund

Millises valdkonnas te õpetajana
peamiselt töötate?4

Ettevõtte sektor

Ettevõte

2

Alla 25; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60 või vanem; Ei soovi vastata

3

Alla 1 aasta; 1–2 aastat; 3–5 aastat; 6–10 aastat; 11–15 aastat; 16–20 aastat; Üle 20 aasta; Ei soovi vastata

Mitu aastat töökogemust (sh
käesolev õppeaasta) on teil
õpilaste koolitamisel? 3

Millises valdkonnas te end
täiendate? 4

Millises valdkonnas te õpilasi
peamiselt koolitate? 4

Millises majandussektoris teie
töökohapõhine õpe toimub?5

Millises majandussektoris teie
ettevõte tegutseb? 5
Ettevõte:

4

Humanitaaria ja kunstid; Sotsiaalteadused, majandus ja õigusteadus; Loodusteadused ja infotehnoloogia; Tehnika, tootmine ja ehitus; Põllumajandus; Tervis ja heaolu; Haridus:
eelkool, lasteaed jms; Teenused
5

Põllumajandus, metsandus ja kalandus; Mäetööstus; Töötlev tööstus; Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; Veevarustus, kanalisatsioon,
jäätmekäitlus jms; Ehitustööstus; Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite remont; Veondus ja laondus; Majutus ja toitlustus; Info ja side; Finants- ja kindlustustegevus;
Kinnisvaraalane tegevus; Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; Haldus- ja abitegevus; Avalik haldus ja riigikaitse, sotsiaalkindlustus; Haridus; Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne;
Käsitöö, kunst, meelelahutus ja vaba aeg; Muud teenindavad tegevused

Teie andmed
Küsimuse pealkiri
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ÕPETAJA

ÕPILANE
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Ettevõtte suurus
Kui suur on teie ettevõte?6

Kutseõppes osalejate arv

Kui palju kutseõppureid koolis on
(keskmiselt, aastas)?7

Kui palju kutseõppes osalejaid teie
ettevõttes on (keskmiselt, aastas)?8

Tehnoloogia kasutuselevõtt

Mis kirjeldab kõige paremini teie
lähenemisviisi digitehnoloogiaga
õpetamise ja õppimise kasutuselevõtul?9

Mis kirjeldab kõige paremini teie
lähenemisviisi digitehnoloogiaga
õpetamise ja õppimise kasutuselevõtul? 9

Mis kirjeldab kõige paremini teie
meetodit digitehnoloogiat rakendava
õppe juurutamisel? 9

Tehnoloogia kasutamise
negatiivsed tegurid

Kas järgmised tegurid mõjutavad
negatiivselt digitehnoloogiaga õpetamist
ja õppimist teie koolis? 10

Kas järgmised tegurid mõjutavad
negatiivselt digitehnoloogiaga õpetamist ja
õppimist teie koolis? 10

Kas järgmised tegurid avaldavad teie
ettevõttes digitehnoloogiat
rakendavale õppele negatiivset mõju?
11

6

Mikroettevõtted (kuni 10 töötajat); Väikeettevõtted (11–50 töötajat); Keskmise suurusega ettevõtted (51–250 töötajat); Suurettevõtted (üle 250 töötaja)

7

Alla 100; 100-250; 251-500; 501-1000; 1001-5000; 5001-10000; 10001-25000; 25001-50000; Üle 50 000

8

1;2;3;4-5;6-10;11-25; 26-50; 51-250; Üle 250

9

Kipun võtma digitehnoloogiat kasutusele pärast enamikku oma kolleege; Kipun võtma digitehnoloogiat kasutusele enamiku oma kolleegide tempos; Kipun võtma kasutusele
varem, kui näen selgeid kasutegureid; Olen uue tehnoloogia proovimisel innovaatorite seas; Ei soovi vastata
10

Rahastamise puudumine; Ebapiisavad digiseadmed; Mitteusaldusväärne või aeglane internetiühendus; Kooli ruumipiirangud; Piiratud või puuduv tehniline tugi; Õpetajate
ajapuudus; Õpetajate vähene digipädevus; Õpilaste vähene digipädevus; Muu
11

Rahastamise puudumine; Ebapiisavad digiseadmed; Mitteusaldusväärne või aeglane internetiühendus; Õpilaste tööruumi piirangud; Piiratud või puuduv tehniline tugi;
Juhendajate ajapuudus; Juhendajate vähene digipädevus; Õpilaste vähene digipädevus; Muu

Teie andmed
Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

Kodus tehnoloogia
kasutamise (põimõppeg)
negatiivsed tegurid

Kas järgmised rakendavale
põimõppele negatiivset mõju?12

Kas järgmised rakendavale
põimõppele negatiivset mõju? 12

ÕPILANE

ASUTUSESISENE KOOLITAJA
Kas järgmised rakendavale
põimõppele negatiivset mõju?13

12

Õpilaste juurdepääs digiseadmetele on piiratud; Õpilaste juurdepääs tõrgeteta internetiühendusele on piiratud; Perede digioskused on napid; Õpetajatel ei ole aega
põimõppematerjalide väljatöötamiseks. ; Õpetajatel ei ole aega anda õpilastele tagasisidet; Õpilasi on raske kaasata; Peredel ja/või eestkostjatel on õpilasi kaugõppega
toimetulemisel raske aidata; Muu
13

Õpilaste juurdepääs digiseadmetele on piiratud; Õpilaste juurdepääs tõrgeteta internetiühendusele on piiratud; Perede digioskused on napid; Juhendajatel ei ole aega
põimõppematerjale koostada; Juhendajatel ei ole aega anda õpilastele tagasisidet; Õpilasi on raske kaasata; Raskused perede toetamisel, abistamaks põimõppes osalevaid õpilasi;
Muu

Teie andmed
Küsimuse pealkiri
Kodus tehnoloogia kasutamise
(põimõppeg) positiivsed tegurid

Kindlustunne tehnoloogia
kasutamisel

Küsimuse pealkiri
Kas järgmised rakendavale põimõppele
positiivset mõju?14

Küsimuse pealkiri
Kas järgmised rakendavale põimõppele
positiivset mõju? 14

Küsimuse pealkiri

Küsimuse pealkiri
Kas järgmised rakendavale
põimõppele positiivset mõju?15

Tundide ettevalmistamine mitmesuguste
digitaalsete õppevahendite kohandamise
või loomise kaudu (nt slaidid, pilt, audiovõi videomaterjal)

14

Koolil on kogemusi virtuaalsete õppekeskkondade kasutamisega; Koolil on juurdepääs hästi korraldatud internetipõhistele digiressurssidele; Kool järgib põhimõtet, et igaüks toob
kooli kaasa oma seadme; Õpetajad kuuluvad kutseala võrgustikesse; Õpetajad osalevad kutseala arenguprogrammides; Õpetajad teevad koolis omavahel koostööd digitehnoloogia
kasutamise ja ressursside loomise valdkonnas; Kool teeb koostööd teiste koolide ja organisatsioonidega; Koolil on olemas digistrateegia; Koolil on hästi korraldatud ja regulaarne
teabevahetus perede ja/või eestkostjatega; Muu
15

Ettevõttel on kogemusi virtuaalsete õppekeskkondade kasutamisega; Ettevõttel on võimalik kasutada hästi organiseeritud veebipõhiseid digivahendeid; Oma seadme
kaasavõtmise luba; Juhendajate osalemine kutsevõrgustikes; Juhendajate osalemine kutseala arenguprogrammides; Juhendajate omavaheline ettevõttesisene koostöö
digitehnoloogia kasutamise ja ressursside loomise valdkonnas; Ettevõtte koostöö teiste ettevõtete ja organisatsioonidega; Olemasolev digistrateegia; Hästi korraldatud ja järjepidev
suhtlemine perekondadega; Muu

Teie andmed
Küsimuse pealkiri

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

Tundide ettevalmistamine
Klassiruumis õpetamine mitmesuguseid
seadmeid (nt interaktiivsed e-tahvlid,
videoprojektorid) ja materjale (nt
veebipõhised viktoriinid, mõistekaardid,
simulatsioonid) kasutades16

Klassiruumis õpetamine

ÕPILANE

ASUTUSESISENE KOOLITAJA
Õppetöö ettevalmistamine
mitmesuguste digitaalsete
õppevahendite kohandamise või
loomise kaudu (näiteks
veebijuhendid, slaidiesitlused, pildid,
heli- või videosalvestised) 16

Õpilaste hindamine ning neile isikliku
tagasiside ja toetuse pakkumine16
Õpilaste hindamine ning neile
isikliku tagasiside ja toetuse
pakkumine16

Tagasiside ja tugi

Teabevahetus

Digitaalsele õpetamisele
kuluv aeg protsentides

16
17

Õpilaste ja lapsevanematega
suhtlemine16

Õpilaste ja lapsevanematega
suhtlemine16
Protsentuaalselt kui suurel osal
õpetamisajast olete viimase kolme kuu
jooksul kasutanud klassiruumis
digitehnoloogiat? 17

Ei ole üldse kindel; Ei ole kindel; Mõnevõrra kindel; Kindel; Väga kindel; Ei soovi vastata
0–10 %; 11–25 %; 26–50 %; 51–75 %; 76–100 %; Ei soovi vastata

Communicating with Õpilanes
and parents16

For what percentage of training
time have you used digital
technologies in class in the past 3
months? 17

Teie andmed
Küsimuse pealkiri

Küsimuse pealkiri

Küsimuse pealkiri

Küsimuse pealkiri

Ajaline osakaal

Kui sageli teete järgmist?

Koolis kasutatav
tehnoloogia

Kasutate koolis tehnoloogiat kooliga
seotud töö jaoks18

Kodus koolitööks kasutatav
tehnoloogia

Kasutate kodus tehnoloogiat kooliga
seotud töö jaoks 18

Väljaspool kooli õppimiseks
kasutatav tehnoloogia

Kasutate tehnoloogiat väljaspool kooli
õppimiseks, mis ei ole kooliga seotud 18

Kodus meelelahutuseks
kasutatav tehnoloogia

Kasutate kodus tehnoloogiat
meelelahutuseks 18

Tehnoloogia
mittekasutamine väljaspool
kooli

Osalete koolivälistes tegevustes, kus ei
kasutata tehnoloogiat18

Õpilaste juurdepääs
seadmetele väljaspool
kooli

Küsimuse pealkiri

Kas teil on kodus juurdepääs
digiseadmetele (arvuti, sülearvuti,
tahvelarvuti, mobiiltelefon)?19

18

Mitte kunagi või peaaegu mitte kunagi; Vähemalt kord kuus, kuid mitte iga nädal; Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev; Kuni üks tund päevas; Rohkem kui üks tund päevas;
Ei soovi vastata
19

Mul ei ole juurdepääsu digiseadmele, mida õppetöös kasutada; Mul on juurdepääs digiseadmele, kuid see ei sobi õppetöös kasutamiseks; Kodus on ühiskasutatav digiseade, mida
ma võin õppetöös kasutada, kuid see ei ole alati saadaval, kui seda vajan Kodus on ühiskasutatav digiseade, mida ma võin vajaduse korral õppetöös kasutada; Mul on juurdepääs
digiseadmele, mis sobib õppetöös kasutamiseks

Teie andmed
Küsimuse pealkiri

Õpilaste tehnilised
teadmised

20

KOOLIJUHT

ÕPETAJA

ÕPILANE

ASUTUSESISENE KOOLITAJA

Kui tunnid toimuvad kodus
digitehnoloogia abil, siis20

Tean, kuidas kasutada tarkvara/rakendusi ilma kõrvalise abita; Palun ma tarkvara/rakenduste kasutamiseks abi oma perelt ja/või eestkostjalt; Palun ma tarkvara/rakenduste
kasutamiseks abi sõpradelt; palun ma tarkvara/rakenduste kasutamiseks abi oma õpetajatelt või koolilt; ei ole mul tarkvara/rakenduste kasutamisel kelleltki abi küsida; ma ei küsi
abi, isegi kui seda vajan; leian abi internetist; mul on probleeme internetiühendusega; sooviksin kasutada digitehnoloogiat, et suhelda rohkem kaasõpilastega; mulle on antud teavet
digiseadmete õige kasutamise kohta; mul on raske leida õppetöös digiseadmete kasutamiseks vaikset kohta; mu mõte on õppetöös digiseadmete kasutamisel sageli hajevil

Tagasiside SELFIE kohta
Küsimuse pealkiri
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Koguhinnang

Kui peaksite SELFIE-t hindama, siis
mis hinde annaksite sellele 10-palli
skaalal? 1st (madalaim hinne) 10ni
(kõrgeim hinne)

Kui peaksite SELFIE-t hindama, siis mis
hinde annaksite sellele 10-palli
skaalal? 1st (madalaim hinne) 10ni
(kõrgeim hinne)

Kui peaksite SELFIE-t hindama, siis
mis hinde annaksite sellele 10-palli
skaalal? 1st (madalaim hinne) 10ni
(kõrgeim hinne)

Kui peaksite SELFIE-t hindama, siis
mis hinde annaksite sellele 10palli skaalal? 1st (madalaim hinne)
10ni (kõrgeim hinne)

SELFIE soovitamine

Kui suure tõenäosusega soovitate
SELFIE-t oma kolleegile?21

Kui suure tõenäosusega soovitate
SELFIE-t oma kolleegile? 21

Täiustamisettepanekud

Kuidas saame SELFIE-t edasi
arendada? Näiteks kas midagi olulist
on märkimata või on väidetud midagi
vastuolulist vm? Palun jagage meiega
oma ideid ja soovitusi.

Kuidas saame SELFIE-t edasi
arendada? Näiteks kas midagi olulist
on märkimata või on väidetud midagi
vastuolulist vm? Palun jagage meiega
oma ideid ja soovitusi.

Küsimuste asjakohasus

SELFIE kasutamine
töökohapõhises õppes

21

Mis aitaks SELFIEt teie kooli jaoks
kasulikumaks muuta?

Kui suure tõenäosusega soovitate
SELFIE-t oma kolleegile? 21
Kuidas saame SELFIE-t edasi
arendada? Näiteks kas midagi olulist
on märkimata või on väidetud midagi
vastuolulist vm? Palun jagage meiega
oma ideid ja soovitusi.

Kuidas saame SELFIE-t edasi
arendada? Näiteks kas midagi
olulist on märkimata või on
väidetud midagi vastuolulist vm?
Palun jagage meiega oma ideid ja
soovitusi.

Millise hinde annaksite
kümnepalliskaalal küsimuste
olulisusele töökohapõhise õppe
kontekstis?

Millise hinde annaksite
kümnepalliskaalal küsimuste
olulisusele töökohapõhise õppe
kontekstis?
Mis aitaks SELFIEt teie kooli jaoks
kasulikumaks muuta?

