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Ainekood IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 

Maht 3.0 EAP Kontakttundide 
maht:  16 h 

Õppesemester: S Arvestus 

Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja 
võrgustike loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning 
võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist 
õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja 
haldamiseks. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 
kirjeldus vastavuses 
iseseisva töö mahule) 

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis. Monoliitsed ja 
tsentraliseeritud õpihaldussüsteemid. Hajutatud arhitektuuriga ja 
personaalsed keskkonnad. Sotsiaalne meedia ja nende lubavused 
keskkondade ja võrgustike loomisel ja kasutamisel. e-portfoolio 
rakendused. Keskkondadega seotud tehnoloogiad ja 
spetsifikatsioonid. RSS ja vookogud. Folksonoomia ja 
ühisjärjehoidjad. Vistutamine. Widgetid. Identiteedihaldus ja 
OpenID. Rollid erinevates keskkondades. Keskkondade ja 
võrgustikega seotud trendid ja tulevikusuunad. 

Antud kursus tutvustab võrdlevalt erinevate keskkondade 
kavandamist, rakendamist ja haldamist. Oluline rõhuasetus on 
sotsiaalsel meedial ja selle lubavustel individuaalsete ja 
grupitööde tegevusteks ning õpiprotsessi toetavate võrgustike 
loomiseks. Kontaktpäevad pakuvad nii teoreetilisi teadmisi kui ka 
praktilisi oskusi keskkondade ja võrgustike loomiseks. 

Õpiväljundid: - omab teadmisi õpikeskkonna ja võrgustike rollist õpiprotsessis; 
- oskab välja tuua avatud ja hajutatud arhitektuuriga 
õpikeskkondade ning suletud, tsentraliseeritud 
õpihaldussüsteemide erinevusi, eeliseid ja probleeme; 
- oskab analüüsida erinevate sotsiaalse meedia vahendite lubavusi 
lähtuvalt oma (teiste) õpitegevustest ning neid tulemuslikult 
kombineerida ja rakendada; 
- suudab efektiivselt organiseerida, kujundada ja toetada enda ja 
teiste õpikeskkonda;  
- mõistab õppija ja õpetaja rolli muutusi erinevates keskkondades;  
- mõistab enda rolli nii personaalse kui ka grupi keskkonna 
kujundamisel ja kasutamisel;  
- omab teadmisi õpikeskkondade ja võrgustike trendidest ja 
arengusuundadest. 
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Õppetöös osalemise ja 
eksamile/arvestusele 
pääsemise nõuded 

Kontakttundides osalemiseks nõuded puuduvad. Kontakttundides 
osalemine soovituslik. 

Arvestuse saamiseks peab osalema kõikidel blogiseminaridel, 
esitama rühmatöö ning kirjutama individuaalse essee. 

Iseseisva töö nõuded Iseseisvad tööd: iganädalane blogipostitus, individuaalne 
õpileping, grupitöö. Konsultatsioon kontaktpäevadel või läbi 
sotsiaalse meedia. 

Eksami 
hindamiskriteeriumid või 
arvestuse sooritamiseks 
vajalik miinimumtase  

Arvestatud või mittearvestatud. Arvestuse saamiseks peab 
osalema kõikidel blogiseminaridel, esitama rühmatöö 
õigeaaegselt ning kirjutama individuaalse essee. Essee loetakse 
arvestatuks, kui kursusel osaleja on julgenud postitada oma essee 
avalikku keskkonda tundmata piinlikkust ja häbi oma töö üle. 

Informatsioon kursuse 
sisu kohta, kursuse 
jaotumine teemade 
kaupa sh kontakttundide 
ajad 

Iseseisvad tööd peavad olema esitatud iga nädala lõpuks. 

Kontaktpäevade toimumisajad: 

Laupäev 18.09 kell 14.00 - 18.00 ruum T-416 

Laupäev 30.10 kell 14.00 - 18.00 ruum T-416 

Laupäev 27.11 kell 14.00 - 18.00 ruum T-416 

Laupäev 11.12 kell 14.00 - 18.00 ruum T-416 

 

Kursuse ajakava: 

Kontaktpäev I (18.09) 

1. nädal (20.09) - Sissejuhatus 

2. nädal (27.09) - Õpihaldussüsteemide head ja vead 

3. nädal (04.10) - Sotsiaalse meedia vahendid 

4. nädal (11.10) - Vahenädal 

5. nädal (18.10) - e-portfooliod 

6. nädal (25.10) - Personaalsed õpikeskkonnad 

Kontaktpäev II (30.10) 

7. nädal (01.11) - Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja 

standardiseerimine 

8. nädal (08.11) - Vahenädal 



9. nädal (15.11) - Õpikeskkondade kontseptuaalne disain 

10. nädal (22.11) - Stsenaariumid 

Kontaktpäev III (27.11) 

11. nädal (29.11) - Prototüübid 

12. nädal (06.12) - Tagasiside ja kokkuvõtted 

Kontaktpäev IV (11.12) 
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