
Uudne?

Kellele?

Kuidas?

Miks?









� Kuna mina seda otseselt ülikoolis õppinud ei 
ole ja koolitustel ka sellest mina sellest 
kuulnud ei ole, siis minu jaoks on see uudne. 

�Dokumendilugeja on siis sellele kõige ligilähe

dasem variant, ainult et õpe toimub reaalajas dasem variant, ainult et õpe toimub reaalajas 
ja õpeaja ise näitab kõik ette .  
Dokumendilugeja ja tahvelarvutiga  koostöös  
saab samuti  õpet rakendada,  kuid siis juba 
valgele tahvlile. 

Lihtsalt kirjutad you-tubesse ingl. keelde 
tõlgituna näit. kuidas kududa narmaid. 



� Tänapäeva lapsed on niigi liiga palju arvutis.

� Salaja prooviti facebook´is käia. Kohe algul 

logiti sisse, taastati alla ja kui keegi kirjutas, 
oli vaja vaadata . Kui ei lubatud , olid 
mõtted ikkagi saabunud kirjal. Teise tunni mõtted ikkagi saabunud kirjal. Teise tunni 
algul olin targem, lasin välja logida.  

� Siis prooviti luba saada vahetunnil arvutis 
istuda. Olin kimbatuses, sest nad olid terve 
tunni oodanud,tublid ja püüdlikud onud, kuid 
samas oli neil ju vaja silmi puhata?



� Kindlast eeldab arvutiklassi kasutamist.

� Igale lapsele peab jaguma arvuteid.

� Kui on ingliskeelsed videod,võib teatud 
kohtades , mis pole otseselt pildis jälgitavad, 
tekkida keelebarjäär. Näiteks lõnga koostise tekkida keelebarjäär. Näiteks lõnga koostise 
kohta tekkivad küsimused.  

� Kõiki videoid ei ole, kui just ise üles ei pane .

� Ilma õpetaja täiendava suunamiseta ei oska 
ise kõigele tähelepanu pöörata. Näiteks kas 
võetakse lõng varda alt või pealt (nooremad 
õpilased , ingliskeelne tekst. 



� Uudne. Lapsed lähevad uuega hästi kaasa, eriti kui see 
puudutab arvuteid, tahvelarvuteid, nutitelefone, linkide 
saatmisi, üleslaadimisi jms. sõnavaraga seonduvat. 

� Põnev. Vaheldust pakkuv. Alati on seesama õpetaja samu
vahendeid kasutades uusi tehnilisi võtteid õpetanud. Küll on tavahendeid kasutades uusi tehnilisi võtteid õpetanud. Küll on ta
raamatest, ajakirjadest palunud vaadata. Küll ise ette
näidanud oma suuremate varrastega ja ka õpilase enda töö
peal näidates. Juba see on põnevam, kui tuleb vahepeal keegi
teine näitama ja julgem, kui pinginaaber ette näitab.
Videoõpe on siiski nendest variantidest märksa erinevam.

� Ühtlustadab  tempot . Osad õpilased tavatunnis  ei jõua 
oodata, kuna õpetaja edasi näitab ja osa õpilasi ei jõua 
jälgida. Mõlemal juhul on oht, et õpilasel kaob tegutsemishuvi. 



•Individuaalsus. Videoõppel on igal õpilasel oma
kiirus. Kui ei saa aru või läheb liiga kiireks, jätab
video seisma ja kerib tagasi ja seda saab iga
õpilane ise reguleerida ning siis jälle sobival
hetkel edasi ja ei pea ootama, et kuna õpetajahetkel edasi ja ei pea ootama, et kuna õpetaja
tema juurde jõuab. See tõstab ka õpilase
iseseisvustunnet ja seega enesehinnangut.



•Lõiming inglise keel-erialane keel. Saab õppida sõnu,
mida tavaliselt suheldes väga ei kasuta ja inglase enda
suust.
•Lõiming kunstiõpetus. Oma joonistatud pilti on palju
toredam tikkida ja annab tööle erilise väärtuse. Ja et asitoredam tikkida ja annab tööle erilise väärtuse. Ja et asi
joonistamise oskamatuse taha pidama ei jääks, siis on
you-tubes väga palju joonistamise, visandamise
õpetamise videoid.

Läbi ekraani on käte ja kogu töö mõõtmed oluliselt 
suuremad, mis omakorda on abiks 
õppimisel. 



Lastele, kellega ma seda õpet tegin,meeldis 
selline ettevõtmine ja küsisid, et kuna me jälle 
sellist õpet kordame. 

Sobib igale kooliastmele. 
See ongi ju põhiline, et lastele jääks käsitööst See ongi ju põhiline, et lastele jääks käsitööst 
positiivne kogemus , oskused ja nende oskuste 
täiendamise võimalused ja nende võimaluste 

leidmise oskused. Ehk siis mida teha, kuidas teha 
ja kuidas ma selle kohta infot oskan hankida. 

Ka õpetajad ise saavad uusi nippe ja oskusi 
juurde.  

Aitäh!




