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Käesoleva dokumendi kohta 

Käesolev dokument, kuna kõik MILAN projektidokumendid on välja töötatud ja koostatud 
sihtrühmadega läbiviidud uuringute ja arutelude tulemuste põhjal ning eelkõige haridus- ja 
e-õppe platvormide rakenduskogemuste põhjal sihtrühmadega Poolas, Slovakkias, Eestis ja 
Kreekas. Nii metoodika kui ka kõik muud Milano koolitussisus sisalduvad intellektuaalsed 
väljundid peaksid kajastama ja käsitlema projekti sihtrühmade koolitusvajadusi 
automatiseerimise ja robootika ning sellega seotud kõrgtehnoloogia valdkonnas, kasutades 
traditsiooniliste ja virtuaalresonantsi/reageerimismeetodite kombineerimist. Eesmärk on 
varustada sihtrühmad vajalike e-õppe materjalide ja tänaste VR/AR vahenditega, et 
omandada kõige tõhusamad oskused ja teadmised uuendusliku automatiseerimise ja 
robootikapõhise tehnoloogia rakendamiseks ja kasutamiseks igapäevaelus.  
 
MILAN metoodika peamineeesmärk on pakkuda üksikasjalikku didaktilist metoodikat kõigi 
partnerite aktiivse osalemise kaudu. Käesolevas dokumendis tutvustatakse MILAN 
metoodikat, mis on välja töötatud automatiseerimis- ja robootikaalaste koolituskursuste 
jaoks, mida kohaldatakse VKEde ja koolitusasutuste töötajatele ning üliõpilastele ja 
koolitajatele. See toode on projekti põhitoode ja pakub põhimõtteid kursuste sisu 
kogumiseks ja tutvustamiseks e-õppe platvormil, et saada sisust võimalikult hästi aru. 
Metoodika ühendab uusi kombineeritud õppe lähenemisviise, sealhulgas klassikalist e-õpet 
ja VR/AR rakenduste rakendamist. 

E-õpe on laialdaselt kasutusele võetud haridussektoris, eriti kõrghariduses. See pakub 
õpilastele mitmesuguseid õppematerjale erinevates formaatides (nt tekst, pildid, audio, 
videod, animatsioonid) interneti kaudu. See süsteem edendab iseseisvat õppimist ja 
kõrvaldab geograafilised piirangud. Teadusuuringute kasv viimastel aastatel on andnud 
parema ülevaate e-õppe edukuse seisukohast olulistest teguritest. Siiski on veel palju 
võimalusi uurida kvaliteeditegureid, mis määravad e-õppe edukuse ja selle kombinatsiooni 
erinevate kujunemisjärgus tehnoloogiatega [1].  

Uutel rakendustel, nagu virtuaalreaalsus (VR) ja täiendatud reaalsus (AR), on potentsiaali 
muuta seda, kuidas õpilased uurivad, suhtlevad ja õpivad uusi teemasid [2]- [4]. AR 
õpikeskkonnad võimaldavad kasutajatel vaadata digitaalseid andmeid, mis kuvatakse 
füüsilise maailma peal tehnoloogiliste seadmete kaudu [2], [5]. Virtuaalreaalsus võib 
pakkuda simuleeritud keskkonda, samas kui liitreaalsus võimaldab kasutajatel suhelda nii 
virtuaalsete objektide kui ka füüsilise maailma elementidega [5]. Nutitelefonid ja 
tahvelarvutid võivad töötada AR- ja VR-rakenduste platvormidena, olles seega tuttavad 
seadmed, mis tutvustavad õpilastele uut tehnoloogiat [2]. Lisaks on nutitelefonil põhinevate 
mobiilirakenduste pakutavaid VR ja AR õpikeskkondi varem kiidetud nende tohutu 
potentsiaali eest hariduses [6]. VR peaga paigaldatud näidikutega (HMD) on osutunud 
efektiivsemaks sukelduvate kasutajakogemuste puhul [2].  
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VR-i ja AR-ivõrdlemisel õppimise eesmärgil teatati, et AR [5] kasutavate õpilaste puhul on 
vahetumise tunne suurem. Siiski on kirjeldatud, et VR on ruumilise kohaloleku 
psühholoogilise mehhanismi kaudu aktiivsem ja efektiivsem, et rõhutada visuaalselt 
edastatavat sisu [6]. Tulemused näitavad, et VR-rakendusi saab õppe eesmärgil tõhusalt 
integreerida. Samuti on varem teatatud kui tõhusast vahendist, mille abil meelitada õpilaste 
tähelepanu ja suurendada nende keskendumist praktilistele ülesannetele [3]. Lisaks on VR- ja 
AR-tehnoloogia kasutamine aidanud õpilastel märkimisväärselt paremini mõista erinevaid 
kontseptsioone teaduse valdkonnas, nagu on märgitud varasemates uuringutes [4], [6]. 
Sellest hoolimata on mitmed uuringud tõestanud, et virtuaalne reaalsus on väga tõhus 
vahend robootika, automatiseerimise, tootmise ja tööstusliku ohutuse tavade valdkonnas, 
[7] [8], [9] ning seetõttu seati see tehnoloogia käesolevas väitekirjas AR suhtes esikohale.  

Hoolimata mõlema tehnoloogia potentsiaalist ei ole enamik õpilasi ja õpetajaid tänapäeval 
endiselt teadlik VR ja AR kasutamisest, kuna need rakendused kujutavad endast endiselt 
haruldast ja suhteliselt uut haridusvahendit [2]. Kuigi VR ja AR on hiljuti kirjeldatud kui 
võimsaid vahendeid õpilaste teadmiste ehituse ja õppimiskogemuse parandamiseks [2]– [6], 
on vaja sügavamat arusaamist selle tehnoloogia mõjust õppimisele [2]. VR ja AR kasutamine 
hariduses on alles väga varajases staadiumis ja on jätkuvalt väga vähe uuritud teema, mis 
vajab rohkem uuringuid selle kasutamise uurimiseks erinevates haridusvaldkondades [2], [6], 
[10]. 

 



Mitmeotstarbeline innovatiivse õppeabi võrgustik kutsehariduse ja -koolituse 
valdkonnas  
kõrgtehnoloogilises tootmises 
Projekt nr 2018–1-PL01-KA202–050812  

 
 
 

 
4 

 

Sisukord 
 
Käesoleva dokumendi kohta  .......................................................................................................... 2 
Jooniste loetelu  .............................................................................................................................. 5 
Tabelite loetelu  ............................................................................................................................... 5 
1 METODOLOOGILISTE LÄHENEMISVIISIDE MÄÄRATLEMINE JA ANALÜÜS  .................................. 6 

1.1 Probleemi jaotus  ................................................................................................................................................ 6 
1.2 Kõige olulisemad küsimused, mis on seotud õpimetoodikaga  .......................................................................... 9 

2 E-õpe konkureerib disaini ja keskkondadega  ............................................................................ 14 
2.1 E-õppe kasutamise peamised põhimõtted  ...................................................................................................... 14 
2.2 E-õppe keskkondade ja õpimeetodite plussid ja miinused  .............................................................................. 16 
2.3 Praegu edukate e-õppe platvormide põhijooned  ............................................................................................ 18 
2.4 Coursevo teenused ja kursuste juhtimine  ........................................................................................................ 19 
2.5 Coursevo funktsioonid multimeedia kasutamiseks  .......................................................................................... 20 

3 Võttes arvesse kursuse sihtrühma  ............................................................................................ 21 
3.1 Tegurid muudavad õpilased edukaks kursuse täielikuks läbimiseks  ................................................................ 21 
3.2 Tõhusate õpiharjumuste loomine õpilastele  ................................................................................................... 22 

4 Virtuaalne reaalsus ja liitreaalsus  .............................................................................................. 24 
4.1 VR ja AR rakendused  ........................................................................................................................................ 24 
4.2 VR- ja AR-rakenduste mõju õppeprotsessile  .................................................................................................... 25 
4.3 VR ja AR robootika ja automatiseerimise koolitamiseks  .................................................................................. 27 

5 E-õppe keskkonna kujundamise metoodilised aspektid  ........................................................... 28 
5.1 Eesmärgipõhise strateegia väljatöötamine  ...................................................................................................... 28 
5.2 Preemiad ja kordusroll kursusel  ....................................................................................................................... 31 
5.3 Virtuaalse reaalsuse ülesanded  ........................................................................................................................ 32 

6 Lõppmärkused  ........................................................................................................................... 35 
VIIDETE LOETELU  .......................................................................................................................... 36 

 



Mitmeotstarbeline innovatiivse õppeabi võrgustik kutsehariduse ja -koolituse 
valdkonnas  
kõrgtehnoloogilises tootmises 
Projekt nr 2018–1-PL01-KA202–050812  

 
 
 

 
5 

JOONISTE LOETELU 
 
Joonis 1 OECD neli tulevikuharidust käsitlevat stsenaarium                                                        8 
Joonis 2 Probleemiavalduse kriitilised elemendid       8 
Joonis 3 E-õppe kriitiliste elementidega seotud probleemid                               9 
Joonis 4 Ebbinghaus’i unustamiskõver ja mitmekihilise kordusega läbivaatamise mõju 14  
Joonis 5 Harjumustsoon                     23 
Joonis 6 Spiraal-mudel         23 
Joonis 7 Õppekeskkond arvestab iga õppija eesmärke ja õpioskusi    29 
Joonis 8 E-õppe keskkonna kujundamise idee projekt     29 
Joonis 9 Preemiate ja progressiriba idee projekt                  31 
Joonis 10 VR rakendustes juhiste esitamise võimalused     35 
Joonis 11 VR-rakenduste kursusele integreerimise peamine põhimõte   35 
 
 

 

TABELITE LOETELU 
 
Tabel 1 Õppelähenemised         10 
Tabel 2 VARK õppepõhimõtted        11 
Tabel 3 Erinevate õppimisviiside eelised ja puudused     17 
Tabel 4 Online e-õppe platvormid ja nende põhijooned     18 
 
 
 



Mitmeotstarbeline innovatiivse õppeabi võrgustik kutsehariduse ja -koolituse 
valdkonnas  
kõrgtehnoloogilises tootmises 
Projekt nr 2018–1-PL01-KA202–050812  

 
 
 

 
6 

 

1 METODOLOOGILISTE LÄHENEMISVIISIDE MÄÄRATLEMINE JA ANALÜÜS 
1.1 Probleemijaotus 
 

Probleemi kõige rohkem mõjutavad tegurid: 

• Maailm on muutumas ja kasutusele võetakse uued kontseptsioonid: Tööstus 4.0 on 
liikumine, millel on suur mõju tööstusautomaatika maailmale 

• Oleme tootvad tarbijad (tootja + tarbija) need rollid on integreeritud) 

E-õppe meetodeid on palju ning õppimiskäitumist võib pidada õppimisprotsessi 
eesmärkideks. 

E-koolituse eesmärk võib olla eri liiki oskuste arendamine. Neid nimetatakse ka 
õppevaldkondadeks või -kategooriateks.  

Õppimisel on kolm erinevat oskust: 

1. Kognitiivsed oskused, vaimsed oskused, mis võivad hõlmata teadmisi ja arusaamist (nt uue 
teabe mõistmine, uued teaduslikud kontseptsioonid), juhiste järgimine (menetlusoskused) 
ning teadaolevate meetodite rakendamine uutes olukordades probleemide lahendamiseks 
(mõtlemine või vaimsed oskused). 

2. Suhtlemisoskused, tundete ja emotsionaalsete valdkondade kasv (nt aktiivse kuulamise, 
esitamise, läbirääkimise, empaatia, meele suhtumise, huvitatud jne oskused) 

3. Psühhomotoorilised oskused, mis hõlmavad füüsiliste tajude ja liikumiste omandamist (nt 
konkreetse füüsilise toote valmistamine).  

Nende oskustearendamine nõuab praktikat ja seda mõõdetakse kiiruse, täpsuse, kauguse, 
protseduuride või täitmise tehnikate alusel. Seega ulatuvad psühhomotoorsed oskused 
manuaalsetest ülesannetest, nagu masina pesemine, keerukamate ülesanneteni, näiteks 
keeruka mehhatroonilise masina käsitsemiseni. 

Kõige laialdasemalt kasutatav kombineeritud õppeorganisatsioon pakub märkimisväärset 
õppimisvõimalust, kuna see ühendab vahetu suhtluse juhendaja ja õppijate vahel ning 
asendamatu praktilise koolituse laborites ning hariduse mugavuse, paindlikkuse ja 
iseregulatsiooni ilma aja- ja ruumipiiranguteta. 
E-õpe on õppimist toetava elektroonilise tehnoloogia abil antav juhendamine. Tavaliselt 
kasutab ta teadmiste saamiseks selliseid andmekandjaid nagu pildid, helisalvestised, 
videosalvestised ja muud e-ressursid [11]. Paljudel juhtudel viitab e-õpe kursusele, 
programmile või kraadile, mida saab täielikult läbida internetis.  
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E-õpe on laialdaselt kasutusele võetud haridussektoris, eriti kõrghariduses. See pakub 
õpilastele mitmesuguseid õppematerjale erinevates formaatides (nt tekst, pildid, audio, 
videod, animatsioonid) interneti kaudu. See süsteem edendab iseseisvat õppimist ja 
kõrvaldab geograafilised piirangud. Teadusuuringute kasv viimastel aastatel on andnud 
parema ülevaate e-õppe edukuse seisukohast olulistest teguritest. Siiski on veel palju ruumi 
uurida kvaliteeditegureid, mis määravad e-õppe edukuse ja selle kombinatsiooni erinevate 
kujunemisjärgus tehnoloogiatega [1].  
 
Uutel rakendustel, nagu virtuaalreaalsus (VR) ja täiendatud reaalsus (AR), on potentsiaali 
muuta seda, kuidas õpilased uurivad, suhtlevad ja õpivad uusi teemasid [2]–[4]. AR 
õpikeskkonnad võimaldavad kasutajatel vaadata digitaalseid andmeid, mis kuvatakse 
füüsilise maailma peal tehnoloogiliste seadmete kaudu [2], [5]. Virtuaalreaalsus võib 
pakkuda simuleeritud õpikeskkondi, kuid kasutajad ei saa suhelda füüsilise maailma 
elementidega [5]. Nutitelefonid ja tahvelarvutid võivad töötada AR- ja VR-rakenduse 
platvormidena, olles seega tuttavad seadmed, mis tutvustavad õpilastele uut tehnoloogiat 
[2]. Lisaks on nutitelefonil põhinevate mobiilirakenduste pakutavaid VR ja AR õpikeskkondi 
varem kiidetud nende tohutu potentsiaali eest hariduses [6]. Siiski on VR peaga paigaldatud 
näidikutega (HMD) osutunud efektiivsemaks sukelduvate kasutajakogemuste jaoks [2].  
 
VR-i ja AR võrdlemisel hariduses teatati, et vahetumise tunne oli kõrgem nende õpilaste 
puhul, kes kasutasid AR [5]. Samas on VR-i kirjeldatud ka kui ruumilise kohaloleku 
psühholoogilise mehhanismi kaudu aktiivsemat kaasamist ja visuaalselt edastatava sisu 
rõhutamist tõhusamaks [6]. [2]tulemused näitavad, et VR rakendusi saab tõhusalt 
integreerida õppimise eesmärgil. AR rakendused on varem teatatud kui tõhus vahend, et 
meelitada õpilaste tähelepanu ja suurendada nende keskendumist praktiliste ülesannete [3]. 
Lisaks on AR tehnoloogia kasutamine aidanud õpilastel märkimisväärselt paremini mõista 
keerukaid abstraktseid kontseptsioone teaduse valdkondades, nagu on märgitud 
varasemates uuringutes [4]. Siiski on ka märgitud, et ei ole selge, et VR säilitaks õpilaste 
tähelepanu ja motivatsiooni korduva kasutamise kaudu [2]. 
 
Hoolimata selle tehnoloogia potentsiaalist ei tunne enamik õpilasi ja õpetajaid endiselt VR-i 
ja AR-i kasutamist, kuna need rakendused kujutavad endast endiselt haruldast ja suhteliselt 
uut haridusvahendit [2]. Kuigi VR ja AR on hiljuti kirjeldatud kui tõhusaid vahendeid, et 
parandada õpilaste teadmiste ehitust ja õppimiskogemust [2]–[6], on vaja sügavamat 
arusaamist selle tehnoloogia mõjust õppimisele. VR ja AR kasutamine hariduses on alles väga 
varajases staadiumis ja kujutab endast jätkuvalt väga vähe uuritud teemat, mis vajab rohkem 
uuringuid selle kasutamise uurimiseks erinevates haridusvaldkondades [2], [6], [10]. 
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Hiljutises OECD dokumendis „Kooliõppe tuleviku stsenaariumid“ [11] juhitakse tähelepanu 
neljale tulevasele haridusstsenaariumile, mis on esitatud joonisel 1. 

 

 
 

Joonis 1. Neli OECD stsenaariumi koolihariduse tuleviku kohta [11]. 

 
Järgitakse esimese põhimõtte mõtlemise metoodikat. Esimeste põhimõtete ja süstemaatilise 
mõtlemise kohaldamine on aluseks projekteerimistehnika oskusteabe saavutamisele [12].  
Esimene põhimõte mõtlemine võimaldab disaineritel ja inseneridel kindlaks teha oma 
eeldused antud probleemi üle. Kui kõik eeldused on loetletud, tuleb kõik need kahtluse alla 
seada. Esitada tuleb fundamentaalsed, kuid võimsad küsimused. Nendele küsimustele 
vastamine aitab jagada probleemi oma aluspõhimõteteks (kõige olulisemad tõed). Kui need 
põhimõtted on leitud, on võimalik luua uusi lahendusi, mis on ehitatud põhitõdedest. 
Metoodika võimaldab inseneridel lahendada konkreetseid probleeme nullist [12].  
Käesolevas väitekirjas käsitletud küsimuse võib kokku võtta järgmiselt:  
Kuidas saavad VR/AR rakendused aidata õpilastel paremini vastu võtta 
automatiseerimise/robootika ja muude e-õppe kursuste materjale? 

Seetõttu võib probleemiavalduse kriitilised elemendid määratleda järgmiselt: 

 
Joonis 2. Probleemiavalduse kriitilised elemendid 
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Tuginedes probleemi kirjeldusele ja selle kõige olulisematele kindlaksmääratud 
elementidele, saame teha järgmised joonisel 3 esitatud eeldused. 

 

 
Joonis 3. E-õppe oluliste elementidega seotud probleemid 

 
 

1.2 Kõige olulisemad küsimused, mis on seotud õpimetoodikaga 
 
MILAN-projekt on algatus, mis on otseselt suunatud programmi „Erasmus+“2018. aasta 
projektikonkursi horisontaalsele prioriteedile „Avatud ja uuenduslikud tavad digiajastul“. 
Projekti tegevused on suunatud kvaliteetsete, avatud ja uuenduslike koolitusmaterjalide ja -
vahendite väljatöötamisele robootika ja automatiseerimise valdkonnas virtuaalse reaalsuse 
ja laiendatud reaalsuse [13]toel. Lahendada tuleb vajadus töötada välja innovatiivne e-kursus 
automatiseerimise ja robootika valdkonnas, mis ühendab VR ja AR kursuse materjalide 
vastuvõtmise toetamiseks.  

Perspektiivid antud [14] hõlmavad soovi õppida, et saada tulemus õppimisest. Näiteks võib 
õppimine rahuldada soovi mõista maailma, kus inimesed elavad. Teised isikud võivad olla 
ajendatud soov saada tulu (kauplemine teatud oskusi nad on varem õppinud). Teised võivad 
soovida õppida teema, sest neil on kirg seda. Kõigil neil juhtudel on õppimine ajendatud 
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konkreetsest eesmärgist, mis on ajendatud teatud soovist. Lisaks märgitakse [15], et 
eesmärgipärane praktiline lähenemisviis, mis on kombineeritud sihipärase tagasisidega, 
suurendab õpilaste õpikogemust ja kvaliteeti. 

Alates [16] on võimalik välja tuua veel üks perspektiiv. Selles uuringus antakse arvamusi 
erinevatelt keskkooliõpilastelt. Paljud paberil esitatud iseloomustused kirjeldavad õppimist 
kui midagi peale surutud. Õppesüsteemi kirjeldati kui „vapressiivset, lämbuvat süsteemi“ ja 
õpilased teatasid, et nad tunnevad, et nad on sunnitud õppima asju vastu oma soovi. Sellisel 
juhul kirjeldatakse õppimist, sest üksikisikud on sunnitud midagi õppima. 

Järgmises tabelis 1.1 on erinevad õppimise põhjused esitatud kolmes eri kategoorias. 
Metoodika peaks keskenduma eesmärgipõhisele õppimisele, sest õpilased võivad vabalt 
valida MILAN-projekti e-kursuse materjalide õppimise või mitte. MILAN-projekti puhul võib 
õppijatel olla erinevaid soove, mis määratlevad oma eesmärgi või eesmärgid, ning need 
viivad lõpuks nende saavutamiseks robootika ja automatiseerimise tundmaõppimiseni. 

Tabel 1 Õppeviisid 

 
 

Üks viis, kuidas inimesed õpivad, on katse-eksituse teel. See lähenemisviis on rohkem 
keskendunud teadusuuringutele ja avastustele. Kui katse-eksituse abil on leitud õige 
lahendus, saab teadmisi selle kohta parandada praktikas (kordumine aja jooksul) [14], [17]. 
Inimene võiks proovida kõigepealt õppida teatud ülesande teoreetilist osa ja seejärel seda 
praktikas rakendada. Siiski on oluline märkida, et sellisel juhul tuleb nii teoreetilisi kui ka 
praktilisi osi korrata. Isik, kes kasutab probleemi teoreetilise osa õppimiseks mitut kordust, 
tugevdab tõenäoliselt teadmisi rohkem kui isik, kes on kasutanud vähem kordusi (ja ei ole 
neid veel praktikas rakendanud). Valik veeta rohkem aega õppimise teoreetiliselt või 
praktiliselt on küsimus eelistus. Antud juhul on eelistuste puhul oluline eristada erinevaid 
õppestiilisid [14]. 

Kuigi on ilmne, et üksikisikud eelistavad õppida, on selliste eelistuste hariduslikud mõjud 
tekitanud teadlaste ja haridustöötajate seas vaidlusi [18], nagu on viidatud [19]. Õppestiilide 
hindamist juhendamisel teevad ettepaneku autorid, kes usuvad, et õpistiile saab kindlaks 
teha ja kasutada õpilaste õppimiskogemuse suurendamiseks [20].  

Kolbi õppeloendid [21], [22] on kõige laialdasemalt kasutatavad õppestiilid teadusuuringutes 
[23]. Kolb määratleb neljaetapilise õppetsükli. Ta kirjeldab, et õppija algab esimesest etapist 
(betoonne kogemus), kus õppija midagi teeb. Seejärel toimub teine etapp (tähelepanekud ja 
mõtted), kus õppija mõtleb või mõtiskleb selle üle, mida ta on teinud. Kolmandas etapis 
(Abstraktsete mõistete ja üldistuste vorming) spekuleerib õppija erinevate tegevuste üle 
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ning neljandas etapis (kontseptsioonide mõju testimine uutes olukordades) katsetab õppija 
ja proovib midagi uut. Kuid Kolb tunnistab, et midagi nii keerukat kui individuaalne 
õppimisstiil on kombinatsioon vähemalt kahest õppeetapist neljast. Seetõttu liigitab ta 
õppijad nelja kategooriasse: divergerid, kes eelistavad tunnet ja jälgimist (konkreetne, 
peegeldav), assimilaatorid, kes eelistavad mõtlemist, kontseptuaalset mõtlemist ja vaatamist 
(abstraktne, peegeldav), konvergerid, kes eelistavad kontseptuaalset, teed ja katsetamist 
(abstraktne, aktiivne), ning majutajad, kes eelistavad tunnet ja eksperimenteerimist (betoon, 
aktiivne) [14], [21], [22]. 

Kuigi Kolbi klassifikatsiooni kasutatakse peamiselt teadusuuringutes, on VAK/VARK 
õppestiilide klassifikatsioon praktikas kõige levinum [23]. VAKi klassifikatsioonis 
rühmitatakse õppijad visuaalseks, auditoorseks/kinesteetiliseks, samal ajal kui VARKi 
klassifikatsioonis liigitatakse õppijad visuaalseks/audiitorluseks/lugemiseks/kinesteesiaks. 
See kategoriseerimine on üldiselt seotud Flemingiga [23]. Teave mudeli VARK [23]– [26] 
kohta on esitatud tabelis 2.  

 

Tabel 2 VARKi õppepõhimõtted 
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Paljud autorid on teatanud, et tegemist on üldkategooriatega ja õppijad võivad kuuluda 
erinevatesse rühmadesse ning nende kategooriad võivad aja jooksul muutuda [14], [21], 
[22], [27]–[30]. Lisaks ei sõltu piisav õpe mitte ainult õpilaste õpistiilist, vaid ka kasutatud 
õppematerjalidest. Seetõttu tuleks suurt rõhku panna õppematerjalide koostamisele, võttes 
arvesse õpilaste õpistiili [25]. 

[27] leiti, et 61 % õpilastest olid mitmeliigilise õppe stiili eelistused ja ainult 39 % õpilastest 
olid üheliigilised eelistused. Õpilaste seas, kes eelistasid multimodaalseid õppestiilisid, oli 
bimodaal kõige soodsam 41 %ga, millele järgnes trimodaalne 14 % ja neljaliigiline 6 %. [28] 
52 % õpilastest olid rühmitatud eelistusi mitmeliigilise õppe stiile, pooled neist õpilastest 
(umbes 26 %) liigitatud neljamodaalse eelistused. Vastavalt [29] leiti, et 70,3 % inimestest 
olid mitmeliigilise stiili eelistused 35,8 % õppuritest, kes jagavad kõiki nelja õpistiili eelistusi, 
samas kui ühe õpistiili eelistustega isikud moodustasid vaid 29,7 %. Lisaks oli [30] 
multimodaalsete eelistustega õppijate osakaal 63,7 % ja üheliigiliste eelistustega õpilaste 
osakaal 36,3 %.  

Teises uuringus leiti, et Mechatronics Engineeringi õpilased eelistasid peamiselt 
mitmeliigilise õppe stiili (29,2 %), millele järgnesid ühemodaalsed õppestiilid: Kuulmine 
(20,8 %), kinesteetikum (16,7 %), lugemine/kirjutamine (16,7 %) ja visuaalne (16,7 %), mis 
näitab, et õpistiili eelistused on Mehhatroonikaüliõpilaste seas teineteisele väga lähedal [31].  

Vastavalt [30] 2017. aasta juuni-detsembri andmebaasis (n=170653) valitud valikutest oli 
28,6 % Kinestheticule, 25,8 % audiitorile, 23,7 % lugemisele/kirjutamisele ja 22,0 % 
visuaalsele. Kuid vaadates ainult need valdkonnas Engineering, tulemused varieeruvad veidi: 
29,4 % Kinesthetic, 24,6 % auditoorium, 24,0 % Visual ja 22,0 % Read/Write. Samuti teatati 
selles uuringus, et kui vähendada võrdlust ainult nelja režiimiga, oli 37,5 % vastanutest osa 
oma profiilist Kinesthetic: Kinesteesia ilmus ühe eelistusena või osana nende bimodaalsetest 
või trimodaalsetest eelistustest (AK, RK, VK, VAK, ARK või VRK). See näitab, et õppijatel on 
selge kalduvus kinesteetilisele lähenemisviisile (töökäed, tegelikud kogemused, praktika ja 
eksperimenteerimine). 

Paljud uuringud näitavad, et tõhus õppimine on tingitud õpetamismeetoditest, mis 
hõlmavad visuaalsete, kuulmis-, lugemis- ja kinesteetiliste meetoditega seotud tegevuste 
segu [20], [27], [30], [31]. Mõned autorid hoiatavad siiski, et puuduvad selged tõendid selle 
kohta, et õppestiilid aitaksid parandada õpilaste üldist õppimiskogemust [18], [23]. Siiski, 
nagu Cuevas [23] märkis, ei saa õppestiili hüpoteesi pidada ümberlükatuks, mis vastab 
vajadusele teha rohkem eksperimentaalseid uuringuid kindluse leidmiseks. 

Mitmed autoridon teatanud motivatsioonist kui võtmetegurist õpilaste õppeprotsessi 
säilitamisel ja edendamisel. Üliõpilaste motivatsioon on õppimise suuna, püsivuse ja 
intensiivsuse juhtimisel kriitilise tähtsusega [15], [17], [25]. Motivatsioon on seotud ka 
õpilaste sotsiaalse, emotsionaalse ja intellektuaalse küljega. Kursuse kliima peab olema 
kujundatud õpilaste positiivse sotsiaalse, emotsionaalse ja intellektuaalse kogemuse jaoks. 
Kuigi negatiivne kliima võib õppimist takistada, suurendab positiivne kliima tulemuslikkust ja 
õppimist [15]. Lisaks on motivatsioon seotud hüvedega. Kui üksikisikud tajuvad, et teadmiste 
vastuvõtmisega on seotud positiivsed hüved, stimuleeritakse neid õppimise jätkamiseks 
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rohkem ja üldine kogemus paraneb. Seega on ülitähtis kasutada hüvesid õppijate 
motivatsiooni suurendamise meetodina [32]. 

Mälu peetakse veel üheks kriitiliseks teguriks, mis mõjutab õppimist, ning see on selgelt 
seotud praktika ja korduste mõistetega [33]. Mälu on aju õppejõud, et salvestada teavet ja 
hankida seda, kui see on vajalik. Mälu kolm etappi liigitatakse vahetuks, lühi- ja pikaajaliseks 
mäluks [14].  

Vahetu mälu võib koguda ja säilitada andmeid sekundite jooksul, näiteks tänavad möödusid 
autos sõites linnas. Lühiajaline mälu säilitab teavet piisavalt kaua, et kasutada seda teatud 
eesmärgil, näiteks telefoninumbri lugemine ja selle meeldejätmine piisavalt kaua kõne 
sooritamiseks. Lühiajaline mälu kestus on piiratud ja andmeid saab säilitada vaid väikeses 
koguses. Lisaks võib seda kergesti häirida häiringud või muud stiimulid. Kui lühiajalises mälus 
salvestatud teavet korratakse aja jooksul, muutub see pikaajalise mälu osaks [14]. Ilma 
harjutamise ja kordamiseta unustatakse teave [33]. Unustamine näib olevat tingitud 
lühiajalise mälu piiratud suutlikkusest säilitada andmeid, kustutada säilitatud teave ja 
asendada see uuega. Pikaajaline mälu salvestab ja säilitab andmeid pika aja jooksul, mis 
ulatuvad kuudest kogu elu. Mälu parandamine ühenduse kaudu on osutunud tõhusaks: 
näiteks mälestused võivad olla seotud laulude, vaatamisväärsuste, maitsete või lõhnadega, 
mis tulenevad isiklikest kogemustest. See, mida säilitatakse pikaajalises mälus, võib olla 
kättesaadav pikema aja jooksul, kuid see ei pruugi tingimata olla ligipääsetav. Näiteks 
kohtumine kellegagi, kuid ei mäleta tema nime. Väärib märkimist, et mälu koos seostega 
aitab vähendada selle nähtuse mõju ja parandada juurdepääsu pikaajalisele mälule [14].  

Selleks et suurendada õppimise tõhusust ja aidata õpilastel õppida ja säilitada teavet 
pikaajalises mälus, peavad toimuma praktika ja kordused [34]. Ebbinghausi kõver näitab 
seost mälu ja aja vahel [35]. Joonisel 4 (saadud [34]) on kujutatud Ebbinghausi kõver. 

 

 
Joonis 4. Ebbinghaus’i unustamiskõver ja mitmekihilise kordusega läbivaatamise mõju [34] 

Joonisel 2.1 kujutatud osade kaupakorduvus vähendab unustavat mõju ja aitab inimestel 
pikema aja jooksul meeles pidada. On olnud palju ruumilisi kordusalgoritme [33]. Aastal [34] 
soovitatakse üle vaadata, mida on õppinud neli või viis korda. kohe pärast õppetundi, õhtul, 
nädal hiljem ja üks kuu hiljem. Vastavalt [36] esimesele ja teisele läbivaatamissessioonile 
suureneb optimaalne vahe sõltuvalt sellest, kui kaugel on uurimine. Seega, näiteks kui eksam 
on ühe nädala kaugusel, peaks esimene õppevahe (ajavahemik esimese ja teise istungi vahel) 
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olema üks või kaks päeva; kui eksam on ühe kuu kaugusel, peaks esimene õppelõhe olema 
üks nädal; kui see on kolme kuu kaugusel, peaks see kestma kaks nädalat; kui see on kuue 
kuu kaugusel, peaks see kestma kolm nädalat; ja kui see on ühe aasta kaugusel, peaks see 
olema üks kuu. Oluline on märkida, et need lüngad on ligikaudsed, sest puudub selge 
üksmeel selles, milline algoritm toimib paremini. 

 

2 E-ÕPE KONKUREERIB DISAINI JA KESKKONDADEGA 
2.1 E-õppe kasutamisepeamised põhimõtted 

 

Ülesannete analüüsi tuleks kasutada kursustel, mille eesmärk on luua konkreetseid töö- 
(töö)- või suhtlemisoskusi. Kui kursuse disainer ei sisalda täpset ja asjakohast sisu, siis on 
vähe väärtust leida parimaid juhendamismeetodeid ja meediat teabe edastamiseks 
õppijatele ning järgida tuleks järgmisi etappe: 

Etapp Määrake ja kirjeldage ülesandeid ning iga ülesande puhul vastavaid õppetunde  

Etapp 2 ülesannete liigitamine  

menetluslik (etapi või järjestuse täitmine (protsess)) 

põhimõttepõhised (st ülesanded, mis nõuavad kohtuotsuste ja otsuste loovat 
kohaldamist erinevates olukordades ja iga kord muutuvates tingimustes, näiteks 
„tootekomponendi tootmise korraldamine“) 

Samm 3 Jagage iga (protsessi) ülesanded loogiliselt ühte või mitmesse teosesse  

Kasutada analüüsi käigus tegevusarhitektuuri (kokkulepitud taksonoomia) 

Vajaduse korral katkestatakse tulevikus iga töö väiksemateks etappideks või 
tegevusteks (menetluslike tööde puhul) või suunisteks, mida tuleks töö tegemiseks 
kohaldada (põhimõttepõhiste tööde puhul) 

Etapp: teha kindlaks teadmised ja oskused, mida on vaja nende sammude parimaks 
täitmiseks või suuniste rakendamiseks. 

Üks võimalik lahendus on projekteerimistööde tellimine välistelt ettevõtetelt, kuid see võib 
olla kulukas ega aita lahendada ettevõttesiseste eksperditeadmiste puudumist. 

Seetõttu peetakse kombineeritud mudeli metoodikat Milano projektikursuste jaoks kõige 
tõhusamaks. 

Kombineeritud õpe ühendab erinevaid koolitusvahendeid (nt tehnoloogiad, tegevused ja 
üritused), et luua konkreetsele sihtrühmale optimaalne koolitusprogramm. 

Termin „segatud“ tähendab, ettraditsioonilistjuhendajajuhitavat koolitust täiendatakse 
elektrooniliste formaatidega. Kombineeritud õppe puhul võiks kasutada kahte peamist 
mudelit: 
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1. Programmivoo mudel: Õpitegevusi korraldatakse lineaarselt ja järjestikku ning 
õppijatel on tähtajad erinevate ülesannete täitmiseks. 

2. Põhi- ja kombainmudel: Pakutakse suurt e-õppe kursust või näost näkku (F2F). 
Põhikursuse tugevdamiseks on saadaval täiendavate materjalide komplekt 

Metoodika rakendamiseks tuleks õppimisel järgida täppisajakava, mis on VKEdes töötavatele 
inimestele väga kasulik. Tavaliselt annavad nad kohe vastused konkreetsetele küsimustele 
tehnoloogia kasutajaliidese ja kasutatavate tootmismeetodite kohta, aidates seega 
kasutajatel täita tööülesandeid. Tehnilised sõnastikud annavad taustteavet. 

Allalaaditud rakenduste ja spetsiaalsete kontrollnimekirjadega mobiiltelefonid on mõned 
näited lihtsatest tööabivahenditest. 

Praegu peavad õppijatel olema erinevad probleemide lahendamise, otsuste tegemise 
oskused ja loovus. Nende eesmärkide saavutamiseks on hariduses toimunud suur üleminek 
e-õppele, mis võimaldab vajaduse korral teavet otsida [37]. Seega saavad kasutajad e-õppe 
abil võtta kasutusele uut teavet ja omandada teadmisi, kui neil on juurdepääs instruktorite 
internetipõhistele didaktilistele ressurssidele ja tegevustele, kõrvaldades aja- ja 
asukohapiirangud [38]. 

Vastavalt [17]-le on e-õppe tõhusus eelnevatel aastatel märkimisväärselt suurenenud. Selles 
uuringus leiti, et pakutavad ressursid, õppijate toetamine, õpilaste motivatsioon, varasem 
kogemus ning e-õppe keskkonna ja kasutajate vaheline suhtlus on tõhususe seisukohast 
otsustava tähtsusega. Optimeeritud ja tõhusa e-õppe keskkonna kujundamisel tuleb arvesse 
võtta järgmisi elemente [11], [39]: 

• Ta säilitab ja pakub materjale elektroonilisel kujul, kui see on vajalik. 

• Materjalid ja sisu on otseselt seotud õpieesmärkidega. 

• E-kursuse eesmärk või eesmärgid ja nende lõpuleviimiseks tehtud edusammud on 
õppijatele alati selged. 

• Kasutatakse meediasisu, nagu pildid, animatsioonid, videoloengud, 3D-mudelid, 
simulatsioonid, e-õpikud jne. 

• Kasutatakse juhendamismeetodeid, näiteks näiteid ja süstemaatilisi ülesandeid, et 
teadmisi praktikas rakendada. 

• Õpilastele antakse pidevalt tagasisidet. 

• Foorumid või muud aruteluks avatud ruumid on kättesaadavad. 

• Kavandatud e-õppes seatakse esikohale õppijate (kasutajate) vajadused, selle asemel 
et seada esikohale õpetaja või haridusasutuse vajadused. 

 

Kokku 56 % [17]-s analüüsitud varasematest uuringutest määratlesid tõhususe kui 
„õpitulemuse“ ja kohaldasid seda määratlust ning 38 % neist kasutas mõistet „üleviimine 
(rakendamine)“ ja kohaldas seda. „Õpitulemus“tähendab üksikisikute õppimise mõõtmist 
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hindamismeetodite abil, näiteks kasutades eeltesti, lõppeksamit (pärast testi) ja lõplikku 
hinnet. „Ülekandmise (taotlus praktikale)“puhul on e-õppe platvormil esitatud sisu 
rakendamise oskus väga oluline, hinnates mõnikord õppijate enesehindamisi (rahulolu, 
üksikisikute jõupingutused, teatatud muutused praktikas jne). Esimene lähenemisviis näitab, 
kui oluline on mõõta õpilaste tulemuslikkust aja jooksul, et kontrollida (ja vajadusel ümber 
suunata) nende edusamme. Teises lähenemisviisis rõhutatakse õpitut praktikas rakendamise 
tähtsust, et parandada õppimiskogemust. 

Varasem osalejate kogemus võib suurendada tõhususe vähenemist, mida rõhutati [15], [17]. 
Soo mõju kaob veebipõhistel kursustel. Kui varasemad teadmised ei põhine tugevatel 
alustel, võib see takistada inimeste õppimist [40]. Varasemad tööd on leidnud, et e-õpe on 
teadmiste andmisel tõhus [11], [17], [37], [38], [39], [41], [43]. Kõigist [22] analüüsitud 
uuringutest leidis vaid 10 %, et e-õpe ei ole tõhus, nii et vastus küsimusele on jaatav: e-õpe 
aitab õpilastel teadmisi omandada. Punktis 2.3.3 võrreldakse e-õpet muud liiki õppega, et 
paljastada selle positiivsed ja negatiivsed küljed. 

 

2.2 E-õppe keskkondade ja õpimeetodite plussid ja miinused 

 

E-õpe on viimastel aastatel muutunud populaarseks; siiski on oluline kaaluda ka selle 
tugevaid ja nõrku külgi ning muid õppimisviise. Traditsiooniline õppimine hõlmab 
klassiruumis teadmiste andmist, millel on nii geograafilised kui ka ajalised piirangud. Paljud 
uuringud on näidanud, et e-õpe on andnud paremaid tulemusi kui tavapärane õppimine 
[43]– [45]. Siiski ei ole teised uuringud nende tulemustega nõus. Näiteks [46] ei leitud olulist 
erinevust online- ja traditsioonilises õppes osalevate isikute lõpueksamite tulemustes. Ka 
teised teadlased on rõhutanud sotsiaalsete aspektide tähtsust ning suhtlemist instruktoriga 
õppimisel. Nagu on märgitud [17], edendas õppimist ja aktiivset osalemist veebiaruteludes 
nii sotsiaalne suhtlemine juhendajatega kui ka koostöö partnerüliõpilastega. Lisaks leiti, et 
edukuse määr oli kõrgem nende e-kursuste õpilaste seas, mida juhtis instruktor kui iseseisva 
õppe stiiliga e-kursused. Võimalusi, mida e-õpe annab inimestele petta, kirjeldati veebiõppes 
palju rohkem kui traditsioonilist õppimist [46]. Samas uuringus on nende õpilaste eelised ja 
võimalused petta minimeeritud, lisades ülikoolilinnaku järelevalve all oleva keskkonna, et 
teha eksameid online-üliõpilastele. Selline lähenemisviis e-õppe elementide ja 
traditsioonilise õppe kombineerimiseks on kombineeritud õppe olemus. Segaõppe idee on 
atraktiivne, kuna see säilitab traditsioonilise õppe elemendid, mis on tõhusad, ning sisaldab 
palju e-õppe eeliseid [47]. Tabeli 2.1 hindamiseks ja täitmiseks kasutati erinevaid uuringuid 
[37], [38], [43]– [49]. See võrdleb kolme õpilähenemisviisi ning näitab nende eeliseid ja 
puudusi. Erinevaid lähenemisviise hindavad TalTechi mehhatroonikaüliõpilased viimase 
kolme aasta jooksul, kasutades küsimustikke, mille punktisumma on vahemikus 1–5 (1 
vastab „väga madalale korrelatsioonile“; 2 vastab „madalale korrelatsioonile“; 3 vastab 
„tavalisele või keskmisele korrelatsioonile“; 4 vastab „kõrgele korrelatsioonile“; 5 vastab 
„väga kõrgele korrelatsioonile“). 
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Tabel 3 Erinevate õppimisviiside eelised ja puudused 

 

 
 

Nagu tabelist 3 näha, saadakse parim tulemus segaõppes 51 punktiga maksimaalselt 65-st, 
millele järgneb e-õpe 47 punkti ja lõpuks 44 punkti traditsioonilise klassiruumis õppimise 
eest. See tulemus on mõttekas, sest see näitab, kuidas e-õppe ja traditsioonilise õppimise 
koostoime võib anda õpilastele parima õppimiskogemuse. Lisaks vastab see idee varasemate 
uuringute järeldustele, milles kasutatakse ja pakutakse välja erinevaid lähenemisviise 
tõhusale segaõppele [47], [50], [51]. 

Siiski saab täielikult õpetatud e-õppe süsteemis kasutada mõningaid teiste lähenemisviiside 
eeliseid, kui mõelda platvormi kujundamiseks uutele ideedele. Tabel 3 võimaldab disainer 
kindlaks teha omadused, mida tuleb parandada iga lähenemisviisi ja ajurünnaku uusi ideid, 
et parandada üldist õppimise kvaliteeti. 
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2.3 Praegu edukate e-õppe platvormidepõhijooned 

 

Analüüsitimitut suurt rahvusvahelist e-õppe platvormi (Udemy [52], Pluralsight [53], Udacity 
[54], edX [55]). Nende põhijooned on esile toodud tabelis 4. Neid funktsioone saab kasutada 
selleks, et hiljem luua atraktiivsem e-õppe keskkond [56]. 

 

Tabel 4. Veebipõhised e-õppe platvormid ja nende põhijooned 
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Projektimeeskonnal on MechMate Erasmuse projektist [57] head kogemused Coursevo e-
õppe platvormi kasutamisel ning kulu- ja tõhususprobleemide tõttu ning meeskonnaliikmete 
põhjal. 
Projektimeeskond on Selline platvorm on Coursevo, projekti MechMate e-õppe platvorm, 
mitmekeelne multimeedia infosüsteem kursuste haldamiseks, õppeprotsesside ja 
õpikogukondade toetamiseks veebi kaudu. Coursevo, mille on välja töötanud Kreeta 
Tehnikaülikooli (TUC/MUSIC) hajutatud multimeedia infosüsteemide ja rakenduste labor, 
rakendab kaasaegseid pedagoogilisi lähenemisviise ja toetab kombineeritud õppimist.  
 

2.4 Coursevo teenused ja kursuste juhtimine 
 
 
Coursevo pakub järgmisi teenuseid [57]: 

 Digitaalse haridussisu korraldamine ja haldamine: Loengute esitlused ja salvestused, 
märkmed, harjutused, tehniline laborimaterjal, kirjandus, korduma kippuvad 
küsimused jne. 

 Kursustel osalemine: Teadaanded, e-kirjad, kursuste kalender, isiklik hinnang, 
harjutuste ja tähtaegade automaatne jälgimine, sisuuuendussõnumid, kursuse 
õppekava, õppetee, hindamistestid ja kursuse sertifikaatide genereerimine. 

 Õpikogukondade teabevahetus ja koostöö: Kursuse ja grupi meililistid, live jututoad, 
foorumid, küsitlused, isiklikud sõnumid, kiirsõnumid, annotatsioonivahendid, failide 
jagamine, videokonverentsid ja koostöö. 
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 Haridustegevus: Kursuste registreerimine, laborimeeskondade moodustamine, 
harjutuste üleslaadimine ja tähtaegade haldamine, hindamistestid, multimeedia 
esitlused, ressursside planeerimine ja broneerimine. 

 Kursuse jälgimine: Kursuse kasutamise statistika ja klassi tulemuslikkuse näitajad. 

 Koostalitlusvõime teiste haridusplatvormidega SCORMi pakettide kaudu. 

Iga kursust saab seadistada järgima konkreetseid registreerimise ja sisule juurdepääsu 
põhimõtteid. Õpetajad saavad aktiveerida õige alamhulk muidugi teenuseid sõltuvalt 
muidugi vajadustele. Nad saavad kasutada teenuseid ja vahendeid, mis võimaldavad sisu 
lihtsat loomist ja veebi avaldamist. Dokumentide loomiseks võivad nad kasutada ühiseid 
kontoritaotlusi. Neid dokumente saab Coursevo indekseerimise eesmärgil töödelda ja 
avaldada veebisõbralikus esitlusvormingus. 

Lisaks kontoridokumentidele saavad õpetajad üles laadida pilte, videoid ja SCORMi jagatud 
sisu objekte (SCO) või lihtsalt taaskasutada olemasolevat sisu veebis, mis on kättesaadav 
populaarsetel veebiplatvormidel, nagu YouTube, SlideShare ja Wikipedia. Kogu eespool 
nimetatud kursuse sisu saab kombineerida teiste Coursevo teenustega, nagu videoloengud, 
foorumid, hinnangud jne, ning korraldada erinevate õppeteede kaudu, et rahuldada 
erinevaid haridusalaseid vajadusi. 

2.5 Coursevo funktsioonid multimeedia kasutamiseks 
 

Coursevo pakub integreeritud hariduskeskkonda sünkroonseks ja asünkroonseks õppimiseks, 
mis pakub olulisi eeliseid võrreldes teiste e-õppe süsteemidega: Selles rõhutatakse 
multimeedia kasutamist võimsa õppevahendina [57]. 

Mitut meediat kasutav õppetegevus võibtõepoolest olla tõhusam kui ühe andmekandja (nt 
tekst) kasutamine, kuid oluline on meediat tõhusalt kombineerida. Tõhus multimeedia 
õppimiseks nõuab meedia hoolikat kombineerimist hästi põhjendatud viisidel, mis kasutavad 
ära iga meediumi ainulaadseid omadusi. Kõige tõhusam multimeedia pakub 
õppimiskogemusi, mis peegeldavad reaalmaailma kogemusi ja võimaldavad õppijatel 
rakendada sisu erinevates kontekstides. 

Eelkõige on Coursevo pakutavad multimeedia tõhusa kasutamise tunnused järgmised [57]: 

 Multimeedia ja video/audio andmevoogude haldamise tõhus toetamine. 

 Multimeediaesitluste sünkroniseerimise mehhanismid. 

 Sünkroonse ja asünkroonse õppetegevuse toetamine. 

 Süsteemi kaudu reaalajas sünkroniseeritud multimeedia edastamise toetamine ja 
juurdepääs salvestatud multimeediasisule. 
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 Õppijate sekkumisetoetamine reaalajas toimuvatel istungitel. 

 Multimeedia õppesisu loomine kahel viisil: 

o Veebipõhise liidese kaudu, ilma et oleks vaja spetsiaalseid 
tarkvarainstallatsioone. 

o Läbi autonoomse lauaarvutirakenduse (Coursevo Studio) kvaliteetsete 
videoesitluste loomiseks koos automaatse slaidi sünkroniseerimisega (joonis 
9), mida saab hiljem hõlpsasti eksportida ja avaldada. Coursevo Studio toetab 
ka tarkvara demonstratsioonide ja esitluste genereerimist ekraani hõivamise, 
kõlari salvestamise ja slaidide esitamise kaudu. 

 Kommunikatsioonivahendid hariduskogukondade toetamiseks: 

o Live videovestlus veebikasutajate vahel. 

o Video Conferencing Services koos koostöövahenditega, mis kasutavad 
BigBlueButton’i (http://bigbluebutton.org/). 

o Asünkroonsed multimeediasõnumid. 

 Täiustatud multimeedia ühismärkused multimeediat kasutavate õppematerjalide 
kohta. 

3 VÕTTES ARVESSE KURSUSE SIHTRÜHMA 
3.1 Tegurid muudavad õpilased edukaks kursuse täielikuks läbimiseks 

 

Projekti sihtrühmad on: 

• VKEdes töötavad inimesed: kõrgtehnoloogiliste masinate (robotid, automatid, 
rakkude/masinate monteerimine) ja keskastme tehnilise personali töötajad. 

• Robootika ja automatiseerimise valdkonna õpetajad/koolitajad/konsultantid. 

• Kutsekoolide ja ülikoolide üliõpilased ning iseõppijad. 

Vastavalt [58], on mitmeid tegureid, mis mõjutavad akadeemilisi saavutusi õpilased. Kõige 
rohkem esile tõstetud individuaalsed atribuudid olid „saavutamine“ (õppijad märkavad 
edusamme igal ajahetkel ja tajuvad uusi omandatud oskusi), oskuste master (õppijad 
tunnevad end väga enesekindlalt ja suudavad uusi teadmisi praktikas rakendada), tajutav 
õppimise kasulikkus (õppijad mõistavad, kuidas need teadmised võivad neile kasulikud olla) 
ja „karjäärieesmärkide täitmine“ (üksikisikud näevad selgelt, kuidas omandatud teave aitab 
neil oma konkreetseid eesmärke saavutada).  

Aastal [32] sõltus õpilaste püsivust mõjutav tegur virtuaalse süsteemi kasutamise tundide 
arvust. Samuti, vastavalt [59], regulaarne uuring oli tugevaim ennustaja akadeemilise 
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saavutusi. Muud varem teatatud tegurid on süsteemi kasutusmugavus ja kasutatavus, seose 
tunne sisu edastava asutusega ja koostöö partnerüliõpilastega [32]. Hilinenud esildised ja ei 
loe kursuse teabepaketid ka ennustas üksikisikute halb jõudlus [59]. Üliõpilane Edu kursused 
(SSC) anda õppijatele teavet asutuse nad osalevad, tehnikaid arendada tõhusaid õppe oskusi 
ja harjumusi, samuti akadeemilise ja karjääri planeerimise abi. Tulemused [60] näitasid, et 
SSC suurendab üliõpilaste kaasatust, püsivust, säilitamist ja akadeemilist saavutust, eriti kui 
neid juhendatakse programmi alguses. See tugevdab ideid, mis on esitatud [32], [58], [59] 
mis julgustavad õpetajaid selgelt näitama õpilastele, kus nad praegu on, millised on nende 
eesmärgid (kus nad lähevad) ja kuidas vastuvõetud teadmised aitavad neil oma eesmärke 
saavutada. 

On võimalik jälgida, kuidas regulaarne uuring võib suurendada õpilaste akadeemilist edu. 
Selle saavutamiseks peavad õppijad omandama õppimisharjumuse. Hoone õppeharjumusi, 
eriti juhul, kui kasutatakse VR/AR vahendeid, mida kasutatakse kasutada 
mängukeskkondades on keeruline ülesanne rakendada metoodikat. 

 

3.2 Tõhusate õpiharjumusteloomine õpilastele 

 

Varasemad uuringud on näidanud üksikisikute motivatsiooni olulisust akadeemilise edu 
saavutamisel, [15] [17], [25], [26], [44]. Õpiharjumuste loomiseks peavad õppijad olema 
motiveeritud õppima. Kuid motivatsiooni säilitamine aja jooksul ei ole lihtne ülesanne. 
Seetõttu saab konksu mudelit [61] kasutada, et aidata õpilastel luua regulaarseid 
õppimisharjumusi. See on neljafaasiline protsess, mis kujundab kasutajate harjumusi. 
Joonisel 6 (saadud alates [61]) on kujutatud konksumudeli neli etappi. 

Enne mudeli etappide selgitamist on oluline mõista harjumusi. Neuroteadlased on teatanud, 
et harjumused võimaldavad inimestel säilitada reaktsioone automaatselt basaalganglias (aju 
piirkond, mis on seotud tahtmatu tegevusega), keskendudes samal ajal muudele asjadele 
[62]. Harjumused tekivad siis, kui aju ei ole aktiivselt arutanud ja käitumine on 
kodifitseeritud, et leida lahendus teatud probleemile [61]. Harjumus nagu küünte 
hammustamine on kohene automaatne vastus, mille käivitab ebameeldiv tunne või stress. 
Harjumust moodustava toote väljatöötamiseks tuleb arvesse võtta kahte muutujat: sagedus 
ja tajutav kasulikkus. Mida rohkem sagedust ja tajutavat kasulikkust, seda tugevam on 
harjumus. Sagedus viitab käitumise toimumise kordade arvule, mis vastab jällegi [32], [59] 
ning punktis 2.2.3 kirjeldatud praktika ja kordumise mõistetele. Tajutav kasulikkus viitab 
sellele, kui kasulik ja tasustamine on kasutajatel meeles. Joonisel 5 (saadud [61]) on näidatud 
elupaikade piirkond, võttes arvesse sagedust ja kasulikkust. 
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Joonis 5. Harjumustsoon [61] 

 

Kui inimesed tajuvad, et nende vajadused (sel juhul õppimine) ei ole lahendatud, ei jätka nad 
õppimist programmi, kursuse või platvormi kaudu. Nii sagedus kui ka tajutav kasulikkus 
peavad üksteist toidama. Tähelepanu tuleks pöörata õppijatele antavale väärtusele, et nad 
tajuksid pidevalt kasulikkust ja edusamme oma eesmärkide saavutamisel [58], [61]. 

Et kaasata õppijaid nende õpingutesse, on joonisel 5 kujutatud konksu mudel (saadud [61]) 
selge tee. Esimene etapp on päästik. See on aktuaator, mis alustab käitumist. Päästikud on 
sisemised ja välised. Tooted, mis loovad kasutajate harjumusi, hakkavad näitama väliseid 
käivitajaid, nagu e-kiri, rakenduse ikoon nutitelefonis, veebisaidi link või teade. Kuid välised 
käivitajad on ainult esimene osa. Mõte on selles, et pärast mitut tsüklit ei vaja kasutajad 
välistest käivitajatest põhjustatud edasist õhutamist. See on punkt, kus üksikisikuid 
ajendavad sisemised käivitajad. Kui toode või teenus on seotud mõtte, emotsiooni või varem 
välja töötatud rutiiniga, avaldub sisemine päästik. Kõige tõhusam võimas sisemine käivitaja 
on negatiivsed emotsioonid, nagu pettumus, üksindus või segadus, mis põhjustavad peaaegu 
kohest tegevust negatiivse emotsiooni leevendamiseks. Positiivsed emotsioonid on aga ka 
sisemised käivitajad. Idee on, et kasutajatele antud toode peab kõrvaldama kasutajate valu 
(negatiivne emotsioon), nii et iga kord, kui nad seda tunnevad, mõtlevad nad selle toote 
kasutamisele. Lõpuks muutuvad need korduvad tegevused järk-järgult harjumusteks, mis on 
seotud sisemiste käivitajatega [61]. 

 

 
Joonis 6. Spiraal-mudel [61] 
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Mudeli teine etapp on tegevus. Nagu on selgitatud punktis [63], peab mis tahes toimingu 
sooritamiseks olema olemas päästik, kui kasutajal on selleks võime ja motivatsioon. [64] on 
motivatsioon määratletud kui „tegevusenergia“. Õiged motivaatorid loovad tegevust, 
lubades tulemust, mida kasutaja soovib [61]. Võime viitab sellele, kui lihtne on toimingut 
teha. Kasutusmugavus on võtmetegur. Mida lihtsam, seda parem [32]. 

Vastavalt [63] on lihtsus kriitiline ja see on määratletud kuue elemendiga: aeg (kui kaua 
kulub toimingu sooritamiseks), raha (kui palju see maksab), füüsiline pingutus (meetme 
võtmiseks vajalik füüsiline tegevus), ajutsüklid (tegevuse lõpuleviimiseks vajalik vaimne 
pingutus), sotsiaalne aktsepteerimine (teiste meetmete aktsepteerimise tase) ja 
mitterutiinne (tegevuse katkemise määr praeguste rutiinidega). Samuti väärib märkimist, et 
igat käitumist juhib üks kolmest põhimotivaatorist: otsides naudingut ja põgenemist valust, 
otsides lootust ja põgenedes hirmust ning otsides sotsiaalset heakskiitu ja põgenemist 
sotsiaalsest otsustusest ja tagasilükkamisest [61]. 

Muutuv tasu on Hooked Model kolmas etapp. Kui üksikisikud teavad, et pärast tegevuse 
lõpetamist saab olema tasu, suureneb motivatsioon märkimisväärselt [32], [64]. [61] 
jagunevad hüved kolme kategooriasse: hõimu hüved (otsides sotsiaalseid hüvesid, mis 
tulenevad seotusest teiste isikutega), hüved jahipidamise eest (otsivad ressursse ja teavet) ja 
enesetasud (otsing pädevuse, valmimise ja meisterlikkuse premeerimise eest). Muutuvad 
hüved suurendavad dopamiini taset tuuma acleus acleus acleus acleus acleus acleus acleus 
acleus acleus acleus acleus acleus acleus acleus acleus acleus acleus acleus acleus Uuringus 
[65] esitatud katsed näitasid, et muutuv hüved rahuldavad ja säilitavad huvi aja jooksul, 
lisades varieeruvuse.  

Investeerimine, mudeli neljas etapp hõlmab kasutajatepoolset pühendumist. Inimesed, kes 
investeerivad tootesse rohkem aega ja vaeva, väärtustavad seda rohkem. See on osa 
inimloomusest; üksikisikud väärtustavad oma tööd rohkem kui teiste tööd. See etapp saabub 
pärast seda, kui kasutaja saab muutuva tasu, kui üksikisikud on suurema tõenäosusega 
pingutanud [61]. Mida rohkem aega ja vaeva üksikisikud panna midagi, seda rohkem nad 
hindavad ja kasutavad seda. 

 

4 VIRTUAALNE REAALSUS JA LIITREAALSUS 
4.1 VR ja AR rakendused 

 

Täiendatud ja virtuaalne reaalsus võib muuta kasutajate arusaama maailmast. 
Virtuaalreaalsus toob üksikisikud uude digitaalsesse keskkonda, mis võimaldab neil sellega 
suhelda [66]. Kasutades suletud kaitseprille, nagu Oculus Rift, paneb VR kasutajate 
kohaloleku mujale [67]. Liitreaalsus ühendab reaalseid ja virtuaalseid objekte, kattes 
virtuaalseid objekte reaalmaailma reaalajas [66]. Nutitelefonid, tahvelarvutid ja muud 
nutiseadmed võivad töötada AR- ja VR-rakenduse platvormidena, olles seega tuttavad 
seadmed, mis tutvustavad õpilastele uut tehnoloogiat [2]. Mõlemal lähenemisviisil on 
eelised ja puudused sõltuvalt vajadusest, mis tuleb lahendada. VR on osutunud 



Mitmeotstarbeline innovatiivse õppeabi võrgustik kutsehariduse ja -koolituse 
valdkonnas  
kõrgtehnoloogilises tootmises 
Projekt nr 2018–1-PL01-KA202–050812  

 
 
 

 
25 

efektiivsemaks ümbritsevate kasutajakogemuste puhul [2]. Siiski tähendab VR, et kasutajad 
ei saa suhelda füüsilise maailmaga [5], mis on midagi, mida on võimalik teha AR-iga. 
Järgmises punktis 4.2 analüüsitakse VR ja AR mõju hariduse valdkonnas ning esitatakse 
metodoloogilised soovitused. 

 

4.2 VR- ja AR-rakenduste mõju õppeprotsessile 

 

Odav tarbija virtuaalreaalsuse kuvamise tehnoloogia on toonud uusi võimalusi teadmiste ja 
koolituse pakkumiseks ümbritsevate ja kaasavate tehnoloogiatega, nagu VR ja AR. Virtuaalne 
õpikeskkond on andnud positiivseid õpitulemusi mitmes valdkonnas, sealhulgas hariduses 
[7], [68]. [2] tulemused näitasid, et VR-rakendusi saab õppeeesmärgil tõhusalt integreerida. 
Lisaks on AR osutunud tõhusaks õppimisel [69] ja seda on kirjeldatud ühe kõige 
paljutõotavama tehnoloogiana hariduses järgnevatel aastatel [70]. Lisaks näitavad 
varasemate uuringute tulemused, et reaalsete objektide, AR ja VR kombineerimine pakub 
võimalikku kasu koostööl põhinevas hariduskeskkonnas [71], [73]. 

VR ja ARvõrdlemisel hariduses teatati, et VR on ruumilise kohaloleku psühholoogilise 
mehhanismi kaudu aktiivsem kui akuutne ja efektiivsem visuaalselt edastatud sisu 
rõhutamiseks [6]. VR keskkondade loodud suur sukeldumistunne võib pakkuda kohapealset 
koolitust kontrollitud ja ohutus keskkonnas [7]. Aastal [73] kasutasid teadlased VR-i, et 
tutvustada erirelatiivsuse kontseptsioone sellises mängus nagu keskkond. Pärast virtuaalse 
süsteemi kasutamist uskusid õpilased, et simulatsioon oli positiivne õppimiskogemus ja 
kirjeldas ainevaldkonda vähem abstraktsena. Tulemused näitasid ka, et õpilased tegid 
paremini kontseptsiooni teste erilise relatiivsuse, mis näitab, et VR oli dramaatiliselt kasulik, 
muutes traditsiooniliselt rasked abstraktsed teemad õppijatele kättesaadavamaks. Lisaks 
võivad virtuaalsed õpikeskkonnad anda juurdepääsu väga kallitele seadmetele kohtades, 
millele on raske juurde pääseda [7], nagu tootmisrajatised. Samuti teatas enamik [74] 
osalejatest VR positiivsetest aspektidest, sealhulgas suurenenud sotsiaalsest suhtlusest ja 
vähenenud sotsiaalsest ärevusest. Siiski on teatatud, et ei ole selge, kuidas VR säilitab 
õpilaste tähelepanu ja motivatsiooni korduva kasutamise kaudu [2].  

Teisest küljest, õpilased, kes kasutavad AR läbi oluliselt parem kui need, kes kasutavad VR 
seoses õppimise ja ülesande täitmise [75] ja AR andis õpilastele suurem taju vahetu, nagu 
teatatud [5]. Varem on teatatud kui tõhusast vahendist, mille abil meelitada õpilaste 
tähelepanu ja suurendada nende keskendumist praktilistele ülesannetele [3]. Lisaks on AR 
tehnoloogia kasutamine aidanud õpilastel märkimisväärselt paremini mõista keerukaid 
abstraktseid kontseptsioone teaduse valdkonnas, nagu on märgitud varasemates uuringutes 
[4], [76]. AR-il on õigus muuta akadeemilist keskkonda, muutes need palju tõhusamaks, 
nauditavamaks ja interaktiivsemaks kui varem. AR pakub suurepäraseid võimalusi hariduses, 
eriti e-õppes. Täiendatud reaalsusega ei ole enam vajadust määrata kindlaks õpikontekstid ja 
-olukorrad, sest füüsilise maailma tingimused täpsustavad neid kõiki [70], [74]. VR- ja AR-
keskkondade kujundamine õppimiseks peab selgelt sisaldama pedagoogilisi kaalutlusi [78]. 
Tõhusa hariduskoolituse virtuaalse keskkonna arendamiseks peab disainer alustama 
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õppimiseesmärkide mõistmist, reaalmaailma ülesannete uuesti loomist ning õppija 
edusammude ja tema tulemuste hindamist [6]. Selleks et kujundada ja paljutõotav 
õppekeskkond õppuritele, tuleb määratleda sihtkasutajat selgelt kirjeldav raamistik ning 
kehtestada õpikogemused ja -tulemused [78]. Samuti on kriitilise tähtsusega ka sukelduvate 
VR-süsteemide kasutamise lihtsus, mis tõestab kasutajate suuremat keskendumist ja vaimset 
intensiivsust, mille tulemuseks on suurema loovuse tasemega jõudlus [79]. Peale selle tuleks 
enne VR-i või AR-rakenduste kavandamist haridusvaldkonnas hoolikalt arvesse võtta 
mitmeid küsimusi: sihtrühm, kursuse tase (kõrgharidus, kraadiõpe), eelnõuded, käsitletavad 
teemad, õppelähenemine ja klassi formaat, kasutatav riist- ja tarkvara, praktilised ülesanded, 
rühmakorraldus, personalivajadused ning peamised raskused ja piirangud, mis on seotud 
nende tehnoloogiate kasutamisega [80].  

Projekt European Inspiring Science Education (ISE) pakub e-õppega seotud õppevahendeid ja 
-ressursse. Euroopa Inspireeriva Teaduse meeskond näeb VR ja AR potentsiaalselt võimsaid 
õppevahendeid, et toetada õppimist, kuid ainult siis, kui järgmised omadused on täidetud: 

• Arukas: klassiruumi tehnoloogia peaks kohandama ja toetama tavasid, mis nõuavad 
intensiivset inimsekkumist. 

• Interaktiivne: klassiruumi tehnoloogia peaks soodustama instruktorite ja õppijate 
vahelist suhtlust. 

• Isikupärastatud: klassiruumi tehnoloogia peaks kohanema üksikkasutajate 
vajadustega. 

• Integreeritud: klassiruumi tehnoloogiad tuleks integreerida ühte süsteemi[67], [81] 

Nii VR- kui ka AR-tehnoloogial on oma eelised sõltuvalt kontekstist, olukorrast ja vajadusest 
neid toetada. 
 

Tööstuslikud VR/AR lahendused on ehitatud erinevate tarkvaraplatvormide, riistvara 
infrastruktuuri, sisu ja teenuste kombinatsioonidest. Tüüpiline süsteem hõlmab mobiilset 
andmetöötlusplatvormi, tarkvararakenduste autoriplatvormi, avastamist ja jälgimist, et viia 
virtuaalne sisu füüsiliste objektidega kooskõlla, kuvada, traadita sidet, võrguühendust ning 
andmete haldamist ja analüüsi. Rakendusi võib kasutada kohapeal või pilves. Lõppkasutaja 
kuvar on tavaliselt mobiilne seade, kas pihuseade (HHD), näiteks nutitelefonid või 
tahvelarvutid, või peaga paigaldatud ekraan (HMD), näiteks nutiprillid, või mõni muu kantav 
vormitegur, näiteks kiiver. 

Enamik CAD ja Robotics tarkvara platvormid on VR liides ja isegi TeamViewer Pilot on nüüd 
integreeritud RealWear kantavad peakomplektid, Vuzix, ja Epson smart prillid jne 
TeamViewer Pilot laiendab võimu kaugabi tarkvara kaugemale IT-tugi reaalmaailma kaudu 
liitreaalsus (AR) ja võimaldab ekspertidel kaugjuhitavad kasutajad läbi keeruliste 
operatsioonide kaudu live kaamera jagamine, hääl ja ekraanil annotatsioonid. 
Tsentraliseeritud tugiorganisatsioonide eksperdid saavad kasutada arvutit või mobiilset 
nutiseadet, et neid praktiliselt kohapeale transportida ja näha, mida õppijad reaalajas 
kõrvaklappide ja nutikate prillide kaudu näevad. 
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Kõige arenenum ja tulevad lähitulevikus on Immersive VR Haridus lähenemine. Sel juhul 
koheldakse publikut ainulaadse konverentsikogemusega, samal ajal kui XR-i juhid ja 
eksperdid jagavad teadmisi XR-i mõju kohta maailmas.  

„Võimetus kohtuda ja suhelda näost näkku on maailma jaoks kasvav väljakutse, kuid 
laiendatud reaalsus (XR) võib olla üks lahendus,“ ütles HTC Hiina president Alvin W. Graylin. 
„Et olla ohutu nendel päevadel, peame looma rohkem kaugust inimeste vahel ja vastupidi, 
üks suurimaid eeliseid XR on võime eemaldada taju kaugus ja piirid kasutajatele.“ 
(XRLearn.com). 

Nende kolme tehnoloogiarakendamisel on oluline mõista nendevahelisi erinevusi. 
Virtuaalreaalsus on täielikult ümbritsev tehnoloogia, milles kasutaja näeb ainult seadmes 
kuvatavat digitaalset sisu. Liitreaalsusega kombineeritakse füüsilised ja virtuaalsed maailmad 
digitaalse teabe sisestamisega kasutaja keskkonda, tavaliselt 2D-ekraani kaudu. Segareaalsus 
ühendab digitaalsed ja füüsilised maailmad ning võimaldab digitaalsel sisul suhelda 
reaalmaailmaga 3D-s. 

Paradigma muutus 

Kuigi AR, VR ja MR kasutamine suhtlemiseks ja visualiseerimiseks on endiselt oluline, on see, 
kuidas tootjad neid lahendusi kasutavad, hakanud muutuma. Rohkem kui kunagi varem 
kasutavad tootjad ja koolitajad AR- ja MR-tehnoloogiat koolitus- ja tootmiskeskkonnas ning 
toovad selle eesliinitöötajatele, et neid kasutataks keerukamate ja nõudlikumate ülesannete 
täitmiseks. 
 

4.3 VR ja AR robootika ja automatiseerimise koolitamiseks 
 

[ 7] [8]on VR kirjeldatud väga kasuliku tööstusliku tööruumi koolitusvahendina ning 
ohutuskoolituse vahendina. Selles mõttes võib VR koolitusvahend anda õppijatele 
põhioskused töö tegemiseks (mõista töö põhifunktsiooni, kuidas kanda isikukaitsevahendeid 
või kuidas märgata ja kasutada muid vahendeid) ning õppida enne töökohal mis tahes 
toiminguid tegema olulisi ohutusmeetmeid.  

Muud lähenemisviisid viitavad koostööpõhisele virtuaalsele keskkonnale, kasutades VR 
robootika simulaatorit ja rakendades sidet füüsilise robotsüsteemiga, võimaldades 
simulaatoril programme laadida ja isegi sünkroniseerida simulatsiooni robotsüsteemi 
füüsilise teostamisega [ 9]. 

Need ideed on kooskõlas sihtrühmaga (VKEdes töötavad inimesed: kõrgtehnoloogilisi 
masinaid käitavad töötajad ja keskastme tehniline personal; õpetajad, koolitajad, robootika 
ja automatiseerimise valdkonna konsultandid ning kutsekoolide õpilased). Virtuaalse 
reaalsuse positiivsed tulemused robootika, automatiseerimise, tootmise ja tööstusliku 
ohutuse valdkonnas, mis on saadud [7], [8] [9], muudavad virtuaalreaalsuse kõige 
optimaalsemaks tehnoloogiaks, mida selles töös kasutada. 
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Õppijad saavad võtta kursusi liikvel rakendustega, mis on saadaval iOS-is ja Androidis 
robotite ja automaatikaliinide kõrval või seadmetele kaugjuurdepääsuks. Kursused saab alla 
laadida ka offline vaatamiseks. 

 

5 E-ÕPPE KESKKONNA KUJUNDAMISEMETOODILISED ASPEKTID 
5.1 Eesmärgipõhise strateegia väljatöötamine 

 

Keskkond peaks pakkuma järgmisi võimalusi, mis realiseeruvad Coursevos: 

• Juurdepääs hinnatud hindamistele, viktoriinidele ja projektidele 

• Kontrollitud sertifikaadid kursuse lõpetamisel 

• Eelisjuurdepääs õppija tehnilisele toele 

• Õppeprogrammi konsultatsioon 

• Oskuste ja pädevuste kaardistamine 

• Kollektsioonid ja kureeritud õppevormid 

• Advanced Analytics ja Insights 

• Jälgida õppijate edusamme, õpinguid ja tagasisidet 

• Oskuste arendamise investeeringutasuvuse väärtus 

• Tööstusharu oskusteave ja võrdlusuuringud 

• Õppijate edetabelid 

• Kliendi edu 

• API integreerimine 

• LMS-i integreerimine 
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Joonis 7. Õpikeskkond arvestab iga õppija eesmärke ja õpioskusi [57]. 

 

Joonisel 8 on kujutatud e-õppe keskkonna kujunduse kavandit, mis on loodud vastavalt 
esitatud esimestele põhimõtetele [57]. Oluline on märkida, et keskkonda ei ole välja 
töötatud ega programmeeritud. See on graafiliselt kujundatud ainult selleks, et visuaalselt 
selgitada põhielemente, mis tuleb lisada tõhusa harjumust kujundava õppekogemuse ja 
virtuaalse reaalsuse jaoks. 

 

 
 

Joonis 8. E-õppe keskkonna kujundamise idee projekt [57]. 
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Selle disainiga saavad õppijad selgelt näha kursuse algust ja lõppu. Alati on selge, kus nad 
praegu on ja kui kaugel nad on lõpust. See saavutatakse kaardisarnase vaatega muidugi ja 
edenemisribadega ülemises paremas nurgas. Lisaks saavad õpilased graafiliselt näha, mitu 
sammu nad peavad läbima enne lõpp-eesmärgi saavutamist, nii vasakpoolses üldvaates 
(blokid, eksam ja tunnistus) kui ka keskses kaardivaates (lõigud tuleb täita mooduli ja ploki 
kohta).  

Olles isetoimiv online muidugi, õppija on julgustust lõpetada kursus, sooritada eksam ja 
saada tunnistus lõpus (üks hüved antakse kasutajale). Tunnistus toimib nagu tasu ja hinnet 
kasutatakse motivatsiooni säilitamiseks kogu kursuse jooksul. 

Keskkond on loodud nende negatiivsete emotsioonide põhjustatud valu psühholoogiliseks 
leevendamiseks, suurendades seeläbi kasutajale lahendatud vajaduste arvu. Kogu e-kursuse 
jooksul kutsutakse õppijaid iga päev välise päästikuga (st e-kirjaga), mis tuletab neile meelde, 
et nad peaksid kursuse osa läbima. Pärast mitut kordust hakkas harjumus kujunema. Iga 
kord, kui on olemas psühholoogilise valu leevendust need negatiivsed emotsioonid, kasutaja 
saab rohkem konks e-keskkond. 

Tegutsemiseks peab õppija olema piisavalt motiveeritud, võimeline soovitud toimingut 
lõpule viima ning käitumise aktiveerimiseks peab olema käivitus. 

Motivatsiooni suurendatakse, sidudes selle iga päev saadavate väliste käivitajatega 
(meeletleb, et kasutaja soovib e-kursusele siseneda). Saavutatud edusammude pideva 
graafilise visualiseerimisega ja süstemaatiliselt saadud muutuvate hüvedega täidab õppija 
osa või jõuab 2-päevase kasutamise streigini (hiljem kirjeldatakse üksikasjalikumalt). Võime 
osa viitab kasutusmugavusele. Kujundus on loodud selleks, et kõrvaldada võimalikult palju 
tarbetuid samme, vähendades soovitud toimingu lõpuleviimiseks kuluvat aega ning töö 
füüsilist ja vaimset pingutust (ajutsüklit), mis on seotud meetme võtmisega. Samuti 
suurendab see sotsiaalse heakskiidu tunnet ja sotsiaalset suhtlust (sertifitseerimine lõpus, 
kommentaarid ja foorum) [57]. 

On oluline, et loengud toimuvad videoformaadis, mis võimaldab õppijatel videot peatada ja 
mängida nii mitu korda kui vaja. Lisaks nupule „Mängi“ sisaldab video ka võimalust luua 
järjehoidjaid (märkusi/kommentaare) ja paigutada need kogu videopikkusele. Neid 
järjehoidjaid saab üliõpilane kasutada, et tähistada iga selgituse kõige olulisemaid hetki. 
Oluline on märkida, et iga videoloengul on kommentaaride ala, kus kasutajad saavad esitada 
jaotisega seotud küsimusi. See võimaldab õpilastel suhelda nagu reaalses klassis, kuid see 
suurendab ka õpilase-õpetaja ja õpilase-õpilase suhtlemist. Nagu on näidatud, saavad 
kasutajad iga küsimuse või kommentaari (sotsiaalse heakskiidu ja heakskiidu vajadusega 
seotud sisemise käivitaja) poolt hääletada, vastata või vaadata muid vastuseid. Kõik need 
võimalused on lisatud selleks, et suurendada sotsiaalset suhtlust ja arendada õppijas 
kogukonna tunnet ja rühma kuulumist (tõendatud kriitiliselt motiveerituse suurendamiseks). 
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5.2 Preemiad ja kordusroll kursusel 

 

Õpilased hoolivad klassist, sest see on üldiselt see, mis määrab, kas nad läbivad kursuse või 
mitte. See on ka võimalus näidata oma asjatundlikkust selles valdkonnas, mis on tihedalt 
seotud iga inimese vajadusega sotsiaalse heakskiidu ja heakskiidu järele. Seepärast on 
õppijatele väikeste hammustustega muutuvate hüvedena andmine võimas viis, kuidas neid 
töös hoida. Samuti näitab see õppijatele, kui oluline on pidev ja pidev töö lõppeesmärgi 
saavutamiseks [57]. 

Sõltuvalt kursuse liigist või eelnevalt uuritud materjalidest võiks teha ettepanekuid muude 
praktiliste ülesannete (st viktoriini) kohta. Selle all saab üliõpilane anda vastuse erinevatele 
küsimustele. 

Pärast seda, üliõpilane saab klõpsata „Kontrolli vastused“. Samas nupus on täpsustatud, et 
kui vastused on õiged, märgitakse osa valmis ja õppija avab hindetasu. Juhul kui üliõpilane ei 
tea, kuidas harjutust lahendada, antakse kasutajale võimalus vaadata lahendust 
videovormingus. Videos oleks võimalike tekkivate küsimuste jaoks jälle saadaval 
kommentaaride osa. Paremal pool on ressursside jaotises esitatud võimalused 
probleemilause allalaadimiseks PDF-vormingus ning lahendus nii PDF- kui ka videovormingus 
[57]. 
 

 
 

Joonis 9. Preemiate ja progressiriba idee projekt [57]. 
 
Väärib märkimist, et kuna lõpetatud sektsioonide arv kasvab ning lisatakse rohkem 
sektsioonide märkmeid ja järjehoidjaid, suureneb ka õppija poolt platvormil tehtud 
investeering. Kuna investeeringud tootesse loovad eelistusi selle konkreetse toote suhtes, 
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kuna inimesel on kalduvus oma tööd üle hinnata [61], on tõenäosus, et õppijad pöörduvad 
tagasi e-platvormi juurde, suurem. 
Kui praktiline ülesanne on täidetud, õpib kasutaja materjali. Kuid mõne aja pärast näitab 
Ebbinghausi kõver, et teadmisi hakatakse unustama [35]. Selle mõju vältimiseks on 
lahenduseks teatud mäletamisülesannete paigutamine mõne aja pärast.  
 

5.3 Virtuaalse reaalsuse ülesanded 
 

Juhised teatud projekti väljatöötamiseks võib anda õppijatele, kui õppijatele on eelnevalt 
edastatud kõik vajalikud teadmised. 

VR rakendus on veel üks osa, mida õpilased võiksid kasutada teadmiste omandamiseks. E-
kursuses tuleb kursuse eesmärkide saavutamise vahendina kasutada virtuaalset reaalsust. 
See peab aitama edastada sisu ja parandada õppimiskogemust. Kui virtuaalreaalsuse 
tehnoloogia võimaldab instruktoril teha midagi, mida ei ole võimalik ilma selleta teha, tuleb 
lisada virtuaalse reaalsuse VR osa. Vastasel juhul tuleb uurida muid võimalusi, mida oleks 
võimalik rakendada. Virtuaalse reaalsuse ülesanded annavad õppijatele suurema hulga 
praktikaid, et õppida teatud teemasid, mis võivad vajada rohkem ümbritsevat või 
interaktiivsemat kogemust. 

Paljud neist elementidest on olemas ka paljudes populaarsetes ja viiruslikes mängudes: 
kaarditaoline vaade algusest lõpuni, eesmärgipõhine strateegia, muutuvate hüvede ja 
muude elementide kasutamine kasutaja kohtlemiseks, disainilahenduste kasutamine, mis 
seovad kasutajat juba tehtud investeeringute kuvamisega, harjumuste loomine sisemiste ja 
väliste käivitajate kasutamisega jne. Nii saavad kasutajad mängudesse konksu. Selle e-
keskkonna kujundamise mõte on ka kasutajate konks, kuid selle asemel õppimine. Nende 
elementide kasutamine on õigustatud, kui see tähendab suuremat arvu õppijaid, kes 
tegelevad õppimisega ja arendavad oma rutiinis tugevaid õppimisharjumusi. Varasemad 
uuringud on näidanud, et gamifikatsiooni kasutamine õppimise eesmärgil suurendab 
õpilaste kaasatust, [82] ja avaldab positiivset mõju õpitulemustele [83]. 

VR rakendamine hariduses annab võimaluse luua keerulisi laboreid ja seadistusi, ilma et 
oleks vaja kulutada suuri summasid ega kasutada suuri valdkondi. See on eriti kasulik 
tööstusliku ja tehnilise kutseõppe jaoks, kuna tõhusaks õppimiseks vajalik varustus on 
suhteliselt kallis. Selliseid raamistikke kasutavad õpilased võivad jälgida 3D-osasid või 
assambleesid erinevatest vaadetest või osaleda interaktiivsetes harjutustes. See on kasulik 
võrreldes traditsioonilise õppega, kuna VR-i rakendamine ühendab praktilise lähenemise 
teoreetiliste teadmistega [84]. Lisaks võib üliõpilane vabalt katsetada raamistikus, kus ei ole 
ohtu kahjustada setup, mis tegeleb nende loovust ja omal algatusel. Selle tulemusena 
soodustatakse õpilaste motivatsiooni õppida ja arendada oskusi, mis muudab õppimise 
oluliselt tõhusamaks ja tulemuslikumaks. VR võib kajulgustada õpilasi saama häid õpetamistavasid 
ja rakendama uuenduslikke õppimismudeleid tehnoloogiasse. 

VR-põhine koolitussüsteem tõsise mänguna, mis simuleerib reaalajas koostööd tööstuslike 
robotite manipulaatorite ja inimeste vahel, täites lihtsaid tootmisülesandeid, on esitatud 
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[14]. Esitatud stsenaarium viitab lennundus- ja kosmosetööstuse komposiitosade 
ehitamiseks kasutatava lintpaigaldamise koostööle. 

Laiendatud uuringus annab Yilmaz (2018) ülevaate kirjandusest, mis käsitleb liitreaalsuse 
kasutamist hariduses, sealhulgas 38 artiklit, mis avaldati aastatel 2016–2017 [10]. See 
hõlmab haridustasemete ja -valdkondade, kasutatud AR-materjalide liikide ning selle 
lähenemisviisi hariduslike eeliste võrdlust. 

Lõimides digitaalse infosisu reaalsesse keskkonda, on AR paljutõotav vahend uue tööruumiga 
seotud õppemetoodika väljatöötamiseks [13]. Hindamisaruande positiivne mõju selles 
kontekstis on tõestatud mitmes aspektis, näiteks kasutajate suurema tähelepanu, osaluse ja 
motivatsiooniga seotud juhiste tõhususele [12]. Lisaks saab AR-tegevuste eksperimentaalset 
ja uurimuslikku iseloomu hästi kombineerida paiksete ja konstruktivistlike õppeteooriatega 
[85]. Lõpetuseks on AR kõige olulisem eelis tema „ainus võime luua digitaalseid ja füüsilisi 
objekte ühendavaid hübriidseid õpikeskkondi, hõlbustades seeläbi selliste töötlemisoskuste 
arendamist nagu kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja suhtlemine üksteisest 
sõltuvate koostööõppuste kaudu.“, Dunleavy, Dede, and Mitchell (2009, lk 20) [85].  

Masinate käitamise ja hooldamise alaneharidus (mootorsõidukitest kuni tervete 
tööstusettevõteteni) on tööstusliku ja tehnilise kutseõppe koolitusprotsessis sageli ülitähtis 
[86]. Need masinad ei muutu mitte ainult keerukamaks, vaid nende iga osa (nii ruumiline kui 
ka sisuga seotud) täielik kättesaadavus ei ole funktsionaalse sidususe suurenemise tõttu igal 
juhul tagatud. Kõrvaldades tegeliku ja digitaalse koolitussisu vahelise meedialõhe, 
visualiseerib AR mitte ainult masina elemente, mis on praktiliselt varjatud, vaid võib näidata 
ka sellega seotud protsesse ja põhjuslikke suhteid semantilises kontekstis. Kuna AR hõlmab 
ka reaalset keskkonda ja kuvab lihtsalt täiendavaid kihte, kasutatakse seda pigem koos 
tegelike seadistustega. Selle tüüpiline rakendus võib hõlmata komponentide äratundmist ja 
märgistamist, nii et üliõpilane saab õppida samaaegselt, vaadates tegelikke masinaid. Lisaks 
võib AR-i kasutada väljastpoolt peidetud elementide paljastamiseks või tegelike protsesside 
(nt energia- või teabevood või soojusülekanded) simulatsioonide esitamiseks. 

AR võib toetada ka tehnikuid hooldus- ja tehnilise abi teenustes, kuigi nad ei ole piisavalt 
kogenud, et tulla toime kaasaegsete toodete üha keerukamaks muutmisega [40]. Porcelli jt 
esitavad peamised tehnilised ja organisatsioonilised väljakutsed, millega tuleb tegeleda, et 
lisada AR ka hooldusteenuste osutamise protsessi, tehes juhtumiuuringu tööstuslikus 
kontekstis. 

Üks peamisi probleeme käsitsi kokkupaneku tööjaamades on inimlik eksitus toimingute 
tegemisel. Dalle Mura, Dini ja Failli (2016) pakuvad välja uuendusliku süsteemi, mis põhineb 
jõuanduri ja liitreaalsuse (AR) seadmete koostoimel, mida kasutatakse töötajale vajaliku 
teabe andmiseks õige kokkupaneku järjestuse kohta ja nende teavitamiseks vigade 
esinemisest [87]. 

Michalos jt. (2016) esitatakse täiustatud reaalsuse (Augmented Reality, AAR) vahend, millega 
toetatakse ettevõtjaid, kus inimesed ja robotid teevad koostööd ühises tööstuslikus 
töökohas [88]. Süsteem pakub AR visualiseerimine montaaži protsessi, video ja tekstipõhised 
juhised, ja tootmise staatuse uuendused. Vahend suurendab ka operaatori ohutust ja vastab 
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hübriidse koostekeskkonnale AR-tehnoloogia sukeldamisvõimete kaudu. Riistvara seadistus 
koosneb AR seadmetest ja markeritest, kasutaja sisendi pihuseadmest ning võrgutaristust 
roboti ja salvestusandmebaasi ühendamiseks. 

E-keskkonnavirtuaalse reaalsuse ülesanded võivad suunata kasutajale rakenduse alla laadima 
oma mobiiltelefoni paralleelselt demo Coursevo keskkonnas ja täitma määratud taseme või 
ülesande, et toetada materjalide vastuvõtmist. Selle põhjuseks on asjaolu, et MILAN-projekti 
e-kursus on ette valmistatud veebisisu edastamiseks. Seetõttu vajavad õppijad virtuaalse 
reaalsuse keskkonda, et see oleks kättesaadav igal ajal, igal pool ja ilma, et oleks vaja osta 
kulukaid seadmeid. 

Need nõuded viitavad sellele, et kõige tõhusam viis pakkuda õppuritele virtuaalse reaalsuse 
tehnoloogia on kasutada oma nutitelefonid või tahvelarvutid, nagu soovitati varasemates 
uuringutes [2], [6]. Nende seadmete kasutamine võimaldab õppijatel praktiliselt tasuta 
sukelduda virtuaalsetesse maailmadesse. Vajalik on ainult VR-peakomplekt, mida võib leida 
internetist 

Oluline on märkida, et kuigi sellel on selge kasu, vähendades kasutaja kulusid peaaegu nullini 
ja jõudes selle lähenemisviisiga iga õpilaseni, on interaktiivne kogemus kuidagi vähenenud. 

Siiski väärib märkimist, et e-õppe keskkonna VR-i ülesannetes võiks õppijat teavitada, et 
virtuaalse reaalsuse rakendus on kättesaadav ka professionaalsetele VR kõrvaklappidele, 
nagu Oculus Rift või HTC Vive. Mõne muudatusega võiks rakendust eksportida nende 
seadmetega töötamiseks. 

VR-rakendusteprojekteerimine ja arendamine sobib Unity mängu mootoriga (2019. või 2020. 
aasta versioon). Ühtsus on arenguplatvorm, mis võimaldab luua 2D, 3D, virtuaalse reaalsuse 
keskkondi ja seejärel eksportida neid erinevatele platvormidele (Android, iOS, Oculus Rift, 
HTC Vive jne). Lisaks võiks integreeritud arenduskeskkonda Microsoft Visual Studio 2017 või 
uuemat kasutada rakenduste õige funktsionaalsuse arendamiseks koos C# 
programmeerimiskeelega. 

Näide tööstusroboti 360-kraadisest vaatest ja selgitusest, roboti pöörlemine teisel teljel ja 
roboti pöörlemine viiendal teljel realiseeritud Unity tarkvaraga. 

Heli genereerimiseks vajalike selgitustega kasutati IBMi teksti, mis on mõeldud veebipõhise 
demovahendi kõneks [89]. Robotmudel saadi Unity Asset Store’ist [91]. 

Tehnika võimaldab kasutajale pidevalt kuvada nii tekstilisi kui ka hääljuhiseid, mida 
mängitakse ka ülesande alguses helina. 
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Joonis 10. VR rakendustes juhiste esitamise võimalused. 
 

 

 
 

Joonis 11. VR-rakenduste kursusele integreerimise peamine põhimõte 
 

6 LÕPPMÄRKUSED 
 
E-õppes tuleks kaaluda õppimist võimaldavat ning aega ja ressursse säästvat tehnikat, 
eelkõige üliõpilaste ja töötajate koolitamiseks uute ja kiiresti arenevate tehnoloogiatega, 
nagu automatiseerimine ja robootika, kus riistvara ja õpetamisressursside kaugjagamine 
võimaldab suurendada õppeprotsessi tõhusust ja tulemuslikkust. Kuigi tuleks märkida, et 
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kombineeritud õppe põhimõtete rakendamine on väga oluline. Selgete õppimisvõimaluste 
määratlemine ja võimalus mõningaid õppetunde korrata aitab õpilastel omandada teadmisi 
kõige tõhusamal viisil. VR- ja AR-rakendused pakuvad olulist tuge praktiliseks koolituseks, 
mis ei ole kättesaadav paljudel veebivälistel või internetipõhistel kursustel. 
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