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eLearningIndustry: corporate e-
learning trends 2018

• Videopõhine koolitus (s.h. interaktiivne video)

• Õppimise mängustamine

• Taskuhääling (podcast)

• Virtuaal- ja liitreaalsus

• Personaliseeritud õpiteed, õppijamudelid

• Mikroõpe (microlearning), näide

• M-õpe, äpid

• Sisu osas kasvab heaolu (work-life balance) ja
juhtimiskoolituste osakaal

http://www.inspiratsioon.ee/tasuta-koolitused-kasulikud-e-kursused-internetis/
https://player.fm/series/huvitaja-1849633/huvitaja-mngustatud-haridus
https://player.fm/series/huvitaja-1849633/huvitaja-mngustatud-haridus
http://liitreaalsus.weebly.com/
https://elearningindustry.com/5-killer-examples-use-microlearning-based-training-effectively
https://www.youtube.com/watch?v=XN31GJhBSiU


Sotsiaal-tehnoloogilised üleminekud

(Geels 2002)(Geels 2002)

Tehnoloogiamaastik

Sotsio-tehniline
režiim / 
paradigma

Nišid

Sotsio-tehniline režiim on 
suhteliselt stabiilne

Katsetused ja areng toimub erinevates suundades, 
uued ideed akumuleeruvad

Turg
Teadus
Poliitika
Tehnika
Kultuur

Uued ideed koonduvad ja
moodustavad uue dominandi

Uus konfiguratsioon teeb läbimurde, 
muudab režiimi

Uus režiim mõjutab 
tehn. maastikku

Muutused tehn. maastikul 
survestavad režiimi



Õpitehnoloogia põlvkonnad

Tunnused 1.põlvkond 2.põlvkond 3.põlvkond

Tarkvara arhitektuur Õpitarkvara Õpihaldussüsteemid Õpi-ökosüsteemid, 
hajutatud teenused, 
“Hariduspilv”

Pedagoogilised 
lähtekohad

Biheiviorism Kognitivism Teadmusloome

Sisu, õppematerjalid Integreeritud 
tarkvara sisse

Lahutatud tarkvarast Dünaamiline, 
remiksitav

Peamised lubavused Drill-harjutused, 
testid

Õppematerjalide 
jagamine

Teadmusloome
koostöös

Ligipääs Arvutiklass Arvutiklass, arvuti ja 
internet kodus

Igal pool: mobiilne
personaalne seade

Hariduspilv: hajutatud ja teenusorienteeritud arhitektuuriga digitaalne ökosüsteem, 

mis koosneb koosvõimelistest ja hästi orkestreeritud haridusvaldkonna teenustest



Näide 3.põlvkonna tehnoloogiast: LTI

https://www.eduappcenter.com



Näide 3.põlvkonna tehnoloogiast: xAPI



Näide: e-Koolikott.ee



Näide: H5P 

https://h5p.org/interactive-video



Näide: TAO testid kassiiride koolituses

https://www.taotesting.com/wp-content/uploads/2016/11/NDM-Case-Study.pdf



Näide: Ach So! 

https://achso.aalto.fi/achso/http://results.learning-layers.eu



Multimodaalne õpianalüütika



Samsung Digi Pass: värske vaade
noorte digipädevustele tööjõuturul

• Digikoguja - kogud ja korrastad materjale, rakendusi, kontakte

• Digimõtestaja - märgendad, liigitad, kommenteerid kogutut

• Digilevitaja – jagad oma digimaterjale teistega

• Digilooja – lood digikujul tekste, pilte, juhendeid, jutustad lugusid

• Digitiimiliige – teed koostööd, oled meeskonnaliige, eestvedaja

• Digiesitleja – lood oma digikuvandi, esitled oma oskusi

• Digiturvaline – järgid autoriõigusi, väldid digiriske

• Digilahendaja - paned tõrkuva seadme tööle, probleemilahendus

• Digiuuendaja – teed digi abil tööd paremini, kiiremini, nutikamalt

EU Digital Skills Award 2016 nominent



Kujutage ette tulevikku, kus…

• Pädevuse kirjeldamiseks on sama standardsed formaadid
nagu täna kalendrisündmuse või e-arve jaoks

• Iga koolituse või testimise lõpul kanduvad tõendatud
uued pädevused automaatselt inimese pädevusprofiili

• Pädevusprofiil on nähtav nii Eesti.ee portaalis kui ka sealt
ülekantav personalisüsteemi, CV-sse, SAISi, VÕTAsse jne

• Andmekaeve abil on võimalik pea reaalajas saada
deatilne ülevaade nt. Digipädevuste hetkeseisust ja selle
dünaamikast viimase aasta jooksul

• Soovitussüsteemid ja semantilised otsingumootorid
pakuvad inimesele just tema pädevusprofiilist lähtuvaid
koolitusi, mentoreid, õppematerjale, eksameid



Mõned õigused kaitstud
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