
E-   õppe   „+“   ja   „-„   õppija   pilgu   läbi:   

Soovitan    Ei   soovita   

  Jah   soovitaksin,   sest   nii   saad   rahulikult   
omas   tempos   materjali   läbi   töötada   ja   on   
lihtsam   ka   kohe   ise   juurde   otsida   ja   uurida.   
Tunnis   kuulad   õpetaja   ära,   kuid   ei   pruugi   
alati   süveneda   kui   vaja.   

  

Ei   soovita,   kui   ei   ole   iseseisvalt   töötamise   ja   
aja   planeerimise   oskust.   

Soovitaks,   sest   otsides   internetist   infot   
juurde   saab   oma   teadmisi   oluliselt   
täiendada   ja   leiab   ehk   neidki   fakte,   mida   
tunnis   ei   õpi.   

Ei   soovitaks,   kuna   ei   saa   abi   küsida   nii   
nagu   koolis.   

Soovitaksin,   kuna   iseseisvalt   õppides   ja   
otsides   jääb   infot   palju   rohkem   meelde.   
Vahest   on   küll   raskem   aru   saada,   aga   
ma   pigem   eelistan   e-õpet   kohapeal   
käimisele.   

Soovitaksin,   kuid   kui   on   suurem   paus   
õppimisel   sees   olnud,   siis   on   iseseisvalt   
alguses   veidi   raskem.   

Soovitaksin   seda   e-õppe   vormis,   sest   
minu   arust   on   parem   keskenduda   kui   
saad   omaette   õppida.   Ja   alati,   kui   on   
vajadust,   saab   ju   õpetaja   poole   
pöörduda.   Mina   isiklikult   sain   oma   
tempos   võtta   ja   nii   on   parem   töö   kõrvalt   
õppida.   

Pigem   ei   soovitaks,   palju   infot   jääb   
saamata.   

Soovitaksin,   sest   saab   õppida   kodus   ja   
omas   tempos.   

  

  

Soovitaksin   küll.   Kuna   e-õppes   tuleb   
teha   väga   palju   iseseisvalt   tööd   ja   väga   
palju   lugeda   ning   ma   usun,   et   tänu   
sellele   jääb   ka   õpitu   paremini   meelde.   

Kindlasti   on   see   raskem,   kui   arvata   
võiks.   Kuid   kui   on   võimalus   ja   oskus   
infot   ka   ise   juurde   otsida   ja   õpetajaga   
võimalus   suhelda   ning   huvi   olemas,   siis   
võib   ka   e-õppes   õppimine   mõnusalt   
kulgeda.   

  Ei   soovitaks   kuna   klassis   kohapeal   õpib   
kindlasti   palju   paremini   kui   kodus   ja   
õpetajad   oskavad   kindlasti   palju   
huvitavamaks   selle   teha   



  

Soovitaksin,   kuna   iseseisvalt   õppimine   
ja   materjaliga   tutvumine   eeldab   rohkem   
iseseisvust   ja   vastutustundlikkust   ning   
lisaks   saab   materjalide   vahel   valida,   
infot   juurde   otsida   ja   ennast   täiendada.   

Soovitan   siis   kui   õpetaja   oskab   oma   ainet   
hästi   ja   on   huvitav   isiksus,   siis   ei   ole   aine   
raske   ja   jääb   paremini   külge.   Ka   see   on   
hea,   et   saab   klassikaaslastega   suhelda.   
Aitavad   üksteist   ja   saab   küsida.   Ja   kui   ei   
oska   internetist   nii   hästi   õppida   ja   ei   leia   
asju   ülesse.   

Ikka   soovitaks   õppimist   e-õppe   vormis,   
kuna   see   annab   täiskasvanutele   
paindlikkuse,   mida   neil   on   vaja   kui   nad   
käivad   täiskohaga   tööl.   

  

Soovitaksin   küll.   Kuna   e-õppes   tuleb   teha   
väga   palju   iseseisvalt   tööd   ja   väga   palju   
lugeda   ning   ma   usun,   et   tänu   sellele   jääb   
ka   õpitu   paremini   meelde.   

  

Soovitan.   E-õppe   vormis   on   õpilasel   
võimalik   rahulikult   omas   tempos   teemad   
selgeks   õppida.   

  

  

  

  

Soovitan   e-õpet,   kui   õpilane   on   ka   tööl.   
Sellisel   juhul   saab   oma   aega   ise   jagada.   
Tänapäeval   peaks   igaüks   juba   oskama   
internetist   infot   leida   ja   seda   oma   õppimise   
huvides   ära   kasutada.   PTG   õpetajad   
oskavad   enamasti   ka   aidata.   

  

Soovitan,   väga   mugav   ja   paindlik   viis   
õppimiseks.   

 


