
Reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents 
Tallinna Reaalkoolis 13.-14. september 2019 

 
I ja II kooliastmele suunatud konverentsi osa paralleelsed töötoad ja loengud 

kell 13.00-13.45 Pärnu mnt 11 koolimajas 
 

Loeng (L-20) “Loodusvaldkonna e-hindamissüsteemi arendusest põhikooli I ja II         
kooliastmes” (kell 13.00-13.45) 

Elle Reisenbuk (SA Innove) 

Ettekandega antakse lühiülevaade arendatud e-hindamissüsteemist ning tuuakse välja,        
millistele teadmistele ja oskustele loodusõpetuse e-hindamisel I-II kooliastmes        
keskendutakse. Lisaks tutvustatakse katsetamisel olnud e-ülesandeid ja loodusõpetuse        
2018. aasta riikliku tasemetöö tulemusi. Muuhulgas antakse õpetajatele soovitusi, millele          
võiks õpetamisel rohkem tähelepanu pöörata.  

Läbiviija tutvustus: 

Elle Reisenbuk on lõpetanud Tartu Ülikooli geograafiaõpetajana 1988. aastal. Pärast          
ülikooli on suurema osa ajast töötanud Tartu Descartes’i Lütseumis geograafiaõpetaja ja           
projektijuhina, aastast 2014 töötab Sihtasutuses Innove. Alates 2015. aastast on eest           
vedanud loodusvaldkonna e-hindamissüsteemi arendustööd kõigis kooliastmetes. 

 

Töötuba (T-20) “Robotitega toestatud õppimine põhikoolis robomatemaatika       
uuringu näitel – meetodi jätkusuutlikkust mõjutavad faktorid ning haridustehnoloogi         
roll tundide läbiviimisel” 

Janika Leoste (Tallinna Ülikool, CEITER)  

Töötoas arutleme, kuidas lõimida haridustehnoloogilisi vahendeid tundidesse ning toetada         
õpetajaid nii, et meetod oleks jätkusuutlik ning leiaks peale edukat katsetamist tee            
kooli(-de) õppekavasse. Toetume enam kui 100 põhikooli õpetajat ja 2000 õpilast           
hõlmanud robomatemaatika uuringu tulemustele, kus 2018/2019 õppeaasta jooksul viisid         
õpetajad haridustehnoloogi toel läbi kuni 20 robotikatsetega lõimitud matemaatikatundi.         
Hindame, kas uuringutulemused on laiendatavad ka teistele seadmetele (näiteks sensorid)          
ning teistele ainetele, mis ei pruugi tingimata LTT valdkonnast olla. 

Läbiviija tutvustus: 

Tallinna Ülikooli õpperobootika nooremteadur ja haridusuuenduse tippkeskuse analüütik        
Janika Leoste uurib oma doktoritöö raames, milline on tehnoloogiaga-rikastatud õppe eri           
vormide mõju nii õppeprotsessile kui ka selle tulemuslikkusele. Eesmärk on leida mõju            
kohta tõendeid ühe tehnoloogiaga-rikastatud õppevormi – põhikoolis läbiviidava        
robotitega-toestatud matemaatikaõppe ehk robomatemaatika näitel. Doktoritöö laiem       
eesmärk on pakkuda välja tehnoloogiliste uuenduste praktikasse juurutamise mudel, mille          
sisuks on ülikooli ja kooli partnerlus nii uuenduste väljatöötamisel kui ka nende            



juurutamisel ning mudeli toimimise kontrollimine Eesti näitel. Vaata lisa         
https://www.etis.ee/CV/Janika_Leoste/est ja https://edulabs.ee/naited/robomatemaatika/ 

 

Töötuba (T-21) “Programmeerimine Tallinna Reaalkooli algklassides - õppemängu        
“Inimrobot” näitel” 

Jaanika Lukk ja Veiko Somelar (Tallinna Reaalkool) 

Töötoas tutvustavad programmeerimise algkursuse läbinud õpilased koos õpetajatega        
mikroarvutit Micro:bit ning selle kasutamist programmeerimise algteadmiste õpetamisel.        
Praktilises osas õpitakse üheskoos Micro:biti programmeerimise lihtsamaid käske. Töötoas         
õpitud teadmiste põhjal programmeeritakse paaristööna inimrobot - programm, mille abil          
juhitakse teist inimest. Paarilistel on võimalik oma programmi katsetada ning teineteist läbi            
erinevate trajektooride juhtida. 

Läbiviijate tutvustus: 

Jaanika Lukk: Tallinna Reaalkooli klassiõpetaja. Programmeerimistunni ja arvutiringi        
õpetaja algklassides. 
Veiko Somelar Tallinna Reaalkooli IT-juht. Lõpetanud Tallinna Ülikooli Informaatika         
eriala. Programmeerimisega tegelenud 18 aastat. Õpetab programmeerimist 3. ja 4. klassis.           
Juhendab “Micro:biti” programmeerimise huviringi. 

 

Töötuba (T-29) “Tallinna Reaalkooli õpikäsitus ühe algklasside tunni näitel” 

Kati Kurim ja Reet Libe (Tallinna Reaalkool) 

MÕK tund Reaalkooli algklassides on teemapõhine koostöötund paralleelklassidele. MÕK         
tunnid on osa meie iganädalastest tegevustest, kus lisaks uute teadmiste ja oskuste            
omandamisele, harjutatakse koostööd erinevate kaaslastega nii enda kui paralleelklassist.         
Nendes tundides on õpilastel vaja rakendada oma teadmisi praktilistes tegevustes.          
Õppeained on omavahel lõimitud ja õpilase ainealased teadmised võimaldavad neil          
märgata, luua ja mõista seoseid erinevate valdkondade vahel. 
Töötoas tutvustatakse MÕK tunni põhimõtteid Reaalkoolis ja tuuakse näiteid kahel          
õppeaastal  toimunud tundidest. 

Läbiviijate tutvustus: 

Kati Kurim on Tallinna Reaalkooli klassiõpetaja ja algklasside õppealajuhataja. 
Reet Libe on Tallinna Reaalkooli klassiõpetaja. Õpetajatöö kogemust algklassides 24          
aastat. 

 
 

 

https://www.etis.ee/CV/Janika_Leoste/est
https://www.etis.ee/CV/Janika_Leoste/est
https://edulabs.ee/naited/robomatemaatika/
https://edulabs.ee/naited/robomatemaatika/

