Valikküsimused milles käsitletakse põimõpe

Valikküsimused milles käsitletakse põimõpe
Sellest dokumendist leiate küsimused, mis aitavad teie kooliperel analüüsida digitehnoloogiate kasutamist kombineeritud õppes.
Kui soovite lisada neid küsimusi oma küsimustikku, võite need kopeerida jaotisesse „Teie väited“, vajutades nupule „Kohandage küsimustikku“.
Küsimuse pealkiri

Virtuaalsete õpikeskkondade
tulemuslik kasutamine

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

On olemas keskne digiplatvorm või veebiruum,
kus õpilased saavad suhelda oma õpetajatega
ning vaadata ülesandeid, tegevusi, tunniplaani
ja ressursse.

On olemas keskne digiplatvorm või veebiruum,
kus õpilased leiavad oma ülesanded, tegevused,
tunniplaani ja ressursid ning saavad minuga
suhelda.

Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates
kasutatakse teie koolis virtuaalset
õppekeskkonda või sisuhaldussüsteemi hästi
korraldatud ja ajakohasel viisil, et aidata kaasa
õpetajate ja õpilaste vahelisele suhtlusele ja
teabevahetusele. Siit võidakse õpilasi edasi
suunata kasutama muud tarkvara ja muid
ressursse.

Valige 5 üksnes juhul, kui te kasutate enda arvates
virtuaalset õppekeskkonda või sisuhaldussüsteemi
hästi korraldatud ja ajakohasel viisil, et aidata
kaasa keskkonnas või süsteemis orienteerumisele
ning õpetajate ja õpilaste vahelisele suhtlusele ja
teabevahetusele. Siit võidakse õpilasi edasi
suunata kasutama muud tarkvara ja muid
ressursse.

Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates on
teie koolil olemas veebiruum, mis on hästi
korraldatud ja ajakohane, nii et leiate sealt
oma ülesanded, tunniplaani ja ressursid ning
saate suhelda oma õpetajatega.

Meie kooli õpilased õpivad digitehnoloogia abil
oma aega planeerima.

Meie koolis õpitakse, kuidas
digitehnoloogia abil oma aega planeerida.

Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates on õpilastel
võimalused, et õppida planeerima oma aega nii
koolis kui ka kodus, kasutades digitehnoloogiat,
nagu jagatud kalendrid, või planeerimisvahendeid,
et kavandada töö- ja ekraaniaega, teha pause ja
vältida segavaid tegureid.

Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates on teil
võimalused, et õppida kasutama jagatud
kalendreid ja ülesannete planeerimise
vahendeid, et kavandada õppetööd ja
ekraaniaega, teha pause ja vältida segavaid
tegureid nii koolis kui ka kodus töötades.

Meie kooli õpilased õpivad digitehnoloogia abil
oma aega planeerima.

Aja planeerimine

Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates on õpilastel
võimalused, et õppida planeerima oma aega nii
koolis kui ka kodus, kasutades digitehnoloogiat,
nagu jagatud kalendrid, või
planeerimisvahendeid, et kavandada töö- ja
ekraaniaega, teha pause ja vältida segavaid
tegureid.

ÕPILASED

On olemas veebiruum, kus leian oma
ülesanded, tegevused, tunniplaani ja
ressursid ning saan suhelda oma
õpetajatega.

Küsimuse pealkiri

ISESEISEV ÕPE: õppetöös abi
palumine

ISESEISEV ÕPE: tehnoloogia
kasutamisega seoses abi
palumine

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

Meie kooli õpilased õpivad, kuidas kasutada
digitehnoloogiat, et paluda abi, kui neil on
õppimisega raskusi.

Meie kooli õpilased õpivad, kuidas kasutada
digitehnoloogiat, et paluda abi, kui neil on
õppimisega raskusi.

Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates õpivad
õpilased, kuidas kasutada digitehnoloogiat (ekirjad, vestlus, postitused, kommentaarid), et
paluda õppetöös abi, näiteks milline on
konkreetsel juhul sobiv vahend, kuidas küsida
õigeid küsimusi ja kellele küsimus esitada.

Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates õpivad
õpilased, kuidas kasutada digitehnoloogiat (ekirjad, vestlus, postitused, kommentaarid), et
paluda õppetöös abi, näiteks milline on
konkreetsel juhul sobiv vahend, kuidas küsida
õigeid küsimusi ja kellele küsimus esitada.

Meie kooli õpilased õpivad, kuidas kasutada
digitehnoloogiat, et paluda abi, kui neil on
raskusi tarkvara/rakendustega, mida kasutavad
nende õpetajad.

Meie kooli õpilased õpivad, kuidas kasutada
digitehnoloogiat, et paluda abi, kui neil on
raskusi tarkvara/rakendustega, mida ma
kasutan.

Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates õpivad
õpilased kasutama digitehnoloogiat (e-kirjad,
vestlus, postitused, kommentaarid), et paluda abi
õppetöös tarkvara või rakenduste kasutamisel.
See võib hõlmata teadmisi selle kohta, kuidas
probleemi kirjeldada, millist vahendit või kanalit
on õige kasutada või kuidas anda edasi
probleemi tõsidust või kiireloomulisust.

Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates õpivad
õpilased kasutama digitehnoloogiat (e-kirjad,
vestlus, postitused, kommentaarid), et paluda abi
õppetöös tarkvara või rakenduste kasutamisel.
See võib hõlmata teadmisi selle kohta, kuidas
probleemi kirjeldada, millist vahendit või kanalit
on õige kasutada või kuidas anda edasi probleemi
tõsidust või kiireloomulisust.

ÕPILASED
Õpime oma koolis, kuidas kasutada
digitehnoloogiat, et paluda abi, kui meil on
õppimisega raskusi.
Valige 5 üksnes juhul, kui te enda arvates
õpite, kuidas kasutada teie kooli soovitatud
digitehnoloogiat (e-kirjad, vestlus,
postitused, kommentaarid jms), et paluda
abi, kui teil on õppimisega raskusi, näiteks
õpite, millist vahendit sobib kasutada, kellelt
küsida ja kuidas küsida õigeid küsimusi.
Õpin oma koolis kasutama digivahendeid,
et paluda abi, kui mul on raskusi sellise
tarkvara / selliste rakenduste kasutamisel,
mida kasutab minu õpetaja.
Valige 5 üksnes juhul, kui te enda arvates
õpite, kuidas kasutada teie kooli soovitatud
digitehnoloogiat (e-kirjad, vestlus,
postitused, kommentaarid), et paluda abi,
kui teil tekib raskusi sellise tarkvara või
selliste rakenduste kasutamisel, mida
kasutab teie õpetaja. See tähendab, et
õpite, kuidas probleemi kirjeldada, millist
vahendit või kanalit on õige kasutada või
kuidas anda edasi probleemi tõsidust või
kiireloomulisust.
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ISESEISEV ÕPE: säilenõtkus

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

Meie koolis kasutavad õpetajad digivahendeid,
et aidata õpilastel toime tulla õpiprobleemide ja
-raskustega.

Kasutan digivahendeid, et aidata õpilastel
õppida, kuidas tulla toime õpiprobleemide ja raskustega.

Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates kasutavad
õpetajad digivahendeid, nagu simulatsioonid,
digimängud, veebiarutelud jms, mille abil õppida
õppima (näiteks kuidas suhtuda vigadesse ja neid
parandada, tulla toime raskuste, pettumuse ja
stressiga, jagada ülesandeid väiksemateks
alamülesanneteks ning planeerida aega).

Valige 5 üksnes juhul, kui te enda arvates kasutate
digivahendeid, nagu simulatsioonid, digitaalsed
mängud jms, et õpetada oma õpilastele, kuidas
õppida (näiteks kuidas suhtuda vigadesse ja neid
parandada, tulla toime raskuste, pettumuse ja
stressiga, jagada ülesandeid väiksemateks
alamülesanneteks ning planeerida aega).

Meie koolis jagavad õpetajad õpilastele veebi
vahendusel materjale uute teemadega
tutvumiseks, et kasutada tunniaega
interaktiivseks tegevuseks.

Ümberpööratud õpe (ingl k
flipped classroom)

Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates jagavad
õpetajad õpilastele veebi vahendusel ressursse
(näiteks lühikesed õppevideod,
videosimulatsioonid, tekstid, taskuhäälingu
saated ja praktilised näidisvideod) uute
teemadega tutvumiseks ja tunniks
valmistumiseks, et tunniaega (koolimajas ja/või
veebi vahendusel) oleks võimalik kasutada
aruteluks, probleemilahenduseks, projektitööks
jms.

Jagan õpilastele veebi vahendusel materjale uute
teemadega tutvumiseks, et kasutada tunniaega
interaktiivseks tegevuseks.
Valige 5 üksnes juhul, kui te oma arvates jagate
õpilastele veebi vahendusel ressursse (näiteks
lühikesed õppevideod, muu asjakohane teave ja
praktika näidisvideod) uute teemadega
tutvumiseks ja tunniks valmistumiseks, et
tunniaega (koolimajas ja/või veebi vahendusel)
oleks võimalik kasutada aruteluks,
probleemilahenduseks, projektitööks jms.

ÕPILASED
Kasutan digivahendeid, mis aitavad mul
tulla toime õpiprobleemide ja -raskustega.
Valige 5 üksnes juhul, kui te enda arvates
kasutate koolis digivahendeid, nagu
simulatsioonid, digitaalsed mängud jms, mis
aitavad teil õppida õppima (näiteks kuidas
suhtuda vigadesse ja neid parandada, tulla
toime raskuste, pettumuse ja stressiga,
jagada ülesandeid väiksemateks
alamülesanneteks ning planeerida oma
aega).
Õpetajad jagavad mulle tunniks
valmistumiseks uute teemade kohta veebi
vahendusel materjale ja tunniaega
kasutame aruteluks, rühmatööks jms.
Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates
jagavad teie õpetajad tunniks õppimiseks ja
valmistumiseks uute teemade kohta veebi
vahendusel materjale, nagu lühikesed
õppevideod, veebipõhine teave koos
näidetega jms, nii et tunnis (koolimajas
ja/või veebi vahendusel) osalete
kaasõpilastega ühistegevuses (näiteks
arutelu, projektitöö).
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Õpetajad õpivad lahendama
tehnilisi probleeme

"Koolisisene koolitus|
Tehnoloogiaprobleemid "

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

Aitame õpetajatel õppida, kuidas
digitehnoloogiat kasutades lahendada
lihtsamaid tehnilisi probleeme.

Meie kool aitab meil õppida, kuidas
digitehnoloogiat kasutades lahendada lihtsamaid
tehnilisi probleeme.

Valige 5 üksnes juhul, kui te annate oma arvates
õpetajatele võimalusi õppida, kuidas teha
kindlaks ja lahendada tavalisi tehnilisi probleeme
(näiteks kui internetiühendus puudub, kõlarid ei
tööta või tekib raskusi virtuaalsele
õppekeskkonnale ligipääsemisel), küsides nõu
teistelt õpetajatelt või õpilastelt või kasutades
veebist leitud juhendeid.

Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates annab teie
kool teile võimalusi õppida, kuidas teha kindlaks ja
lahendada tavalisi tehnilisi probleeme (näiteks kui
internetiühendus puudub, kõlarid ei tööta või
tekib raskusi virtuaalsele õppekeskkonnale
ligipääsemisel), küsides nõu teistelt õpetajatelt või
nende õpilastelt või kasutades veebist leitud
juhendeid.

Meie õpetajad on koolitatud kasutama
tehnoloogiat, mis toetab kombineeritud õpet
(sh kaug-, veebipõhine ja kombineeritud õpe).
Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates korraldab
teie kool oma õpetajatele koolitusi sellise
tarkvara nagu e-posti, videokonverentsi tarkvara,
virtuaalsete õppekeskkondade, Web 2.0
vahendite, veebiressursside loomise ja
pilvetarkvara kasutamise kohta.

Meie õpetajad on koolitatud kasutama
tehnoloogiat, mis toetab kombineeritud õpet (sh
kaug-, veebipõhine ja kombineeritud õpe).
Valige 5 üksnes juhul, kui teie arvates korraldab
teie kool oma õpetajatele koolitusi sellise tarkvara
nagu e-posti, videokonverentsi tarkvara,
virtuaalsete õppekeskkondade, Web 2.0
vahendite ja pilvetarkvara kasutamise kohta.

ÕPILASED
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Koolisisene koolitus|
õpetamisega seotud
probleemid

Õpetajate koostöö ressursside
valdkonnas

Ressursside jagamine ja
taaskasutus

KOOLI JUHID

ÕPETAJAID

Meie kool pakub õpetajatele koolitust, mis aitab
neil keskenduda kombineeritud õppe (sh kaug-,
veebipõhine ja kombineeritud õpe)
pedagoogilistele aspektidele.

Meie kool pakub õpetajatele koolitust, mis aitab
neil keskenduda kombineeritud õppe (sh kaug-,
veebipõhine ja kombineeritud õpe)
pedagoogilistele aspektidele.

Valige 5 ainult siis, kui arvate, et teie kool
korraldab oma õpetajatele koolitusi, mis
keskenduvad kombineeritud õppega seotud
pedagoogilistele küsimustele (nt kuidas
motiveerida ja kaasata õpilasi, millal ja kuidas
kasutada sünkroon- ja mittesünkroonõpet,
kuidas toetada peresid ja õpilasi).

Valige 5 ainult siis, kui arvate, et teie kool
korraldab oma õpetajatele koolitusi, mis
keskenduvad kombineeritud õppega seotud
pedagoogilistele küsimustele (nt kuidas
motiveerida ja kaasata õpilasi, millal ja kuidas
kasutada sünkroon- ja mittesünkroonõpet, kuidas
toetada peresid ja õpilasi).

Meie koolis teevad õpetajad koostööd, et luua
ühine veebiressursside kogu.

Ma teen meie koolis koostööd, et luua ühine
veebiressursside kogu.

Valige 5, kui teie arvates teevad teie kooli
õpetajad koostööd veebiressursside kogu
kavandamiseks ja loomiseks.

Valige 5, kui enda arvates teete koolis oma
kolleegidega koostööd veebiressursside kogu
loomiseks.

Meie koolis on olemas veebiressursside kogu,
mida õpetajad võivad kasutada, täiendada,
jagada ja taaskasutada.

Meie koolis on olemas veebiressursside kogu,
mida ma võin kasutada, täiendada, jagada ja
taaskasutada.

Valige 5, kui teie arvates on teie koolis olemas
veebiressursside kogu, mida õpetajad võivad
õpetamise eesmärgil kasutada, täiendada,
omavahel jagada ja taaskasutada.

Valige 5, kui teie arvates on teie koolis olemas
veebiressursside kogu, mida võib õpetamise
eesmärgil kasutada, täiendada, omavahel jagada
ja taaskasutada.

ÕPILASED
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KOOLI JUHID
Meie kool tagab õpetamiseks vajaliku taristu
(digiseadmed, internetiühendus), millele
õpetajatel on vajaduse korral juurdepääs.

Õpetajate juurdepääs taristule

Valige 5, kui teie arvates aitab teie kool
õpetajatel pääseda ligi õpetamiseks vajalikele
seadmetele, tagades neile näiteks koju
kaasavõetavad seadmed, kiire
internetiühenduse, juurdepääsu kooliruumidele
ja -taristule.

ÕPETAJAID

Meie kool tagab õpetamiseks vajaliku taristu
(digiseadmed, internetiühendus), millele mul on
vajaduse korral juurdepääs.
Valige 5, kui teie arvates aitab teie kool teil
pääseda ligi õpetamiseks vajalikele seadmetele,
tagades teile näiteks koju kaasavõetavad
seadmed, kiire internetiühenduse, juurdepääsu
kooliruumidele ja -taristule.

ÕPILASED

