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ProgeTiigri digitaalse kogumiku valmimist ja koolituste läbiviimisi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Kaasaegse ja 
uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.



Vajadus
● Eestis on head materjalid ja materjalid laiali eri kogukondades: Koolielu, 

e-koolikott, õpilood, eTwinning kui ka HT-inimeste blogides. 
● Digilõhe

○ Paljud avastavad uusi vidinaid ja keskkondasid, hakkavad seda kasutama/taotlevad 

programmist raha, aga teised pole nendest asjadest kuulnudki = head asjad ei jõua piisavalt 
kiiresti levikusse. 

○ Algaja satub nii infokülluse kui ka infovaesusesse - ei tea mis on hea, kas on piisav 
keeleoskus või It oskus, et kasutada, asi ise tundi ära ei tee jne. 

○ Õpilugudega ainete lõimingute toetamine on alles lapsekingades, mis puudutab tegeliku 
digikasutust. 

Sihtrühm: ProgeTiigri võrgustiku liikmed, Haridustehnoloogid, huvilised õpetajad, 
õpilased ja lapsevanemad kui ka koolitajad teistest valdkondadest.



Ülesehitus
5 alateemat > 52+ tutvustust > 24 õpilugu jne.

● Programmeerimine
● Nutiäppide programmeerimine
● Robootika
● 3D Disain, modelleerimine ja printimine 
● Multimeedia 

ja metoodilised soovitused (raamatuversioonis)



Materjali ülesehitus
Päises

● Nimi
● Valdkond
● Haridustase
● Ainevaldkond
● Programmeerimiskeel
● Operatsioonisüsteem (kus saab kasutada)

Soovime abi:

● Kasutaja tagasiside

Paremal ääres

● Hind: tasuta/tasuline
● Autor
● Allalaadimine ja lisainfo
● Õpetajate ja õpilaste kogemused

Lehe keskel

● Kirjeldus
● Oskused ja teadmised
● Videod ja abistavad materjalid ning 

õppematerjalidele lingid
● Pildid
● Koodinäited





Avalik 19.10 
www.progetiiger.ee  

http://www.progetiiger.ee
http://www.progetiiger.ee






Õpilood
Tulemas kokku 24

Valmis 12

Autorid: Madli Leikop ja mitmed aineõpetajad

Digitaalse kogumiku tarbeks välja töötatud õpilood leiab HITSA õpilugude veebist 
siit: http://oppevara.hitsa.ee/opilood/oppeained-aineti 

http://oppevara.hitsa.ee/opilood/oppeained-aineti


1. november - 15. detsember
ProgeTiigri uue 

digitaalse materjalide kogumiku 
koolituse läbiviimine



Mida koolitusel teha?

· 30 minutit ProgeTiigri digitaalse õppevara kogumiku 
tutvustuseks

· 90 minutit praktikumiks, ProgeTiigri digitaalse õppevara 
kogumikust 2 või enama vahendi 
katsetamiseks/kasutamiseks.



Kogumiku tutvustamine
● Milleks kogumik on vajalik ja kellele?
● Mida kogumikust võib leida?
● Kuidas on kogumik üles ehitatud? (proovige asju leida ja koos neid uurida)
● Muu:

○ Soovitame teha osalejate hulgas minikaardistus, milliseid materjale juba 
kasutatakse. Näiteks Padleti abiga. Näide: 
https://padlet.com/birgy_lorenz/progetiiger 

○ Tutvustada erinevaid metoodikaid (leitav kogumikust), kuidas midagi 
õpetada ja arutada, milliseid trikke ja nippe osalejad on ise kasutanud või 
kasutaksid

○ Tutvustada õpilugusid, mis on kogumiku toetuseks loodud 

https://padlet.com/birgy_lorenz/progetiiger
https://padlet.com/birgy_lorenz/progetiiger


Vahendite katsetamine
Valige keskond või vahend, millel on teile ligipääs. 

Arvestage sellega, et koolituse läbiviimine võib nõuda teatavat eeltööd:

● Programmide installeerimist osalejate seadmetesse, head internetti vms.
● Kui kasutate oma asutuse seadmeid, siis nende ettevalmistust, laadimist
● Teie valitud teema tutvustuseks slaidide, videokogu loomist lisaks 

Progekogumikule endale (mida võite ka osalejate kui ka Progevõrgustikuga 
pärast jagada). 



Tunnustamine
● Programmeerimine (sinine)
● Nutiäppide programmeerimine (roheline)
● Robootika (punane)
● 3D Disain, modelleerimine ja printimine 

(oranz)
● Multimeedia (kollane)



Näide:
Ozoboti koolitusest

Eesti kui ka inglise keelne :)



Birgy Lorenz





Mida Ozobot teeb? What does Ozobot?

• Jälgib joont

• Muudab suunda ja kiirust

• Vahetab värvi

• Trikid

• Follows the line

• Changes direction and speed

• Changes color

• Special tricks



Mida sul on vaja? What do you need?

• Ozobot

• Paber

• Markerid

• Koodid

• Loovus

• Ozobot

• Paper

• Markers

• Codes

• Creativity



Lesson on youtube!
https://www.youtube.com/watch?v=m5d4iXGbIGs 

https://www.youtube.com/watch?v=m5d4iXGbIGs
https://www.youtube.com/watch?v=m5d4iXGbIGs


Näited/Examples



The App



Harjutus/Exercise

• Võta paber (4-peale)

• Jaga värve

• Võid kasutada ka oma vildikaid

• Joonista ülesanne kus Ozobot 
peab tegema 3 valikut

• KIIRUS

• SUUND

• Take a paper (peers)

• Share markers

• Draw an assingnment to Ozobot 
that uses 3 codes



Koodid/
Codes KIIRUS

SUUND

TRIKID



Joonista rada 3 koodiga

• Kasuta valikust koode:
• KIIRUS
• SUUND

• Joon on paks
• Koodid on täpid
NB! Kui robot ei tööta, siis on
Rada liiga kitsas või halvasti
joonistatud



Kuidas teie kasutaksite 
Ozobotti?

How would you use Ozobot?
Õpetaja küsib 3 õpilasgrupilt ideid.

Samal ajal kogume kokku vildikad ja koodilehed



Robotex - 2. - 4. detsember



Video about the Robotex competition
https://www.youtube.com/watch?v=9N6fV4CfASY 

https://www.youtube.com/watch?v=9N6fV4CfASY
https://www.youtube.com/watch?v=9N6fV4CfASY


Kui koolitus hakkab 
lõppema, siis...

Kutsute kõiki osalejaid ProgeTiigri võrgustiku liikmeks: 

Kuidas? Kirjutab kirja mari-liis.peets@hitsa.ee ja avaldab soovi saada 
e-posti listi liikmeks. 

Boonused: Igal maakonnal on oma klubi, kes käib ühiselt koos talve ja 
suvepäevadel. Võrgustik ise korraldab üritusi ja koolitusi, külastab 

erinevaid paiku. Lisaks on e-list ja Skype grupp, millest saab abi.

Vt. täpsemalt: http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/progetiiger/vorgustik 

mailto:mari-liis.peets@hitsa.ee
http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/progetiiger/vorgustik


Aitäh :)


