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SISSEJUHATUS 

 

Tagasisidet andsid 13 Peetri kooli 6.-9.klassi õpilast ehk 100% nimetatud klasside 

õpilaskonnast.  

Tagasisidet andsid õpilased 20.märtsil ajavahemikul kell 8.00-20.00, valides 

endale sobivaima ajahetke.  

Küsimustik on täidetud anonüümselt ning tulemusi ühegi õpilasega isiklikult ei 

seostata. Küll aga võimaldab küsitluse kokkuvõte osutada edasistel perioodidel 

distantsõpet paremini. Samuti annab uuring sisendi õppetegevuse üldiseks 

parendamiseks Peetri koolis. Tulemused on edastatud kooli juhtkonnale tegevuste 

omapoolseks analüüsiks, järelduste tegemiseks ning õppetegevuse arendamiseks 

ning parendamiseks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Uuringus osalejad klasside kaupa 

 

Joonis 1. Osalejad klasside kaupa 

 

 

2. Õpilaste  suurimad mured seoses distantsõppetööga 

Küsimus  oli avatud vastusega ja õpilased said ise pakkuda, mis nende suurimad 

probleemid või murekohad olid seoses distantsõppega esimesel nädalal. Tulemused on 

näha Tabel 1. Küsimustele vastas 13 õpilast. 

Probleem Vastajate arv 

Ühtegi probleemi ei esinenud 4  

Saab hakkama 1 

Kodus tehtavad ülesanded võtavad kauem aega kui 

koolis tunnis 

1 

Pole matemaatika töövihikut 1 

Ülesanded, millest aru ei saanud  3 

Gmail ei saatnud tööd neli päeva ära  1 



Kuidas distantsõpe üldse välja hakkab nägema 1 

Pidev e-kooli jälgimine ja mõte, kas kõik asjad ikka 

minuni jõuavad 

1 

Etteantud tähtajad 1 

Õpiülesandeid oli liiga vähe 1 

Kõik oli lihtne 1 

Tabel 1. Õpilaste mured distantsõppel 

Tabelis on numbrite summa suurem kui vastajate arv. Kuna vastata sai vabas vormis, siis 

mõni õpilane oli välja pakkunud mitu asja.  

Tabeli põhjal võib väita, et õpilaste mured on pigem individuaalset laadi ning üldistavaid 

järeldusi ei saa teha, näiteks õpilaste probleem on selles, et tähtajad olid rusuvalt piiravad 

või ei osanud mingis e-keskkonnas hakkama saada. Selliseid järeldusi teha ei saa.  

Tuginedes muudele uuringutele, on tavaks arvestada, et mingi kriitiline arvamuse 

osakaal, mida arvestada, algab viiendikust valimist. Viiendiku valimi ühene arvamus 

millegi kohta ei näita veel probleemi sügavust, vaid pigem juhib tähelepanu sellele, et 

sellest võib probleem kujuneda (kui tegu on negatiivse asjaoluga) või siis vastupidi – 

sellest võib lahendus sündida (kui tegu on positiivse asjaoluga).   

Peetri kooli pisikese uurimuse puhul koosneb viiendik ümardatult kolmest õpilasest. 

Eelolevast tabelist on näha, et kolme õpilase hinnangul ei esinenud neil õppetööga 

probleeme. Siia lisandub veel ühe õppuri hinnang, et kõik oli lihtne ning teise õpilase 

arvamus, et õpiülesandeid oli liiga vähe. 

Kolme õpilase hinnangul esines raskesti arusaadavaid õpiülesandeid. Sellest lähtuvalt on 

õpetajatel edaspidi vajalik oma tööjuhendid ning selgitused läbi vaadata, vajadusel ümber 

sõnastada, selgitada, täpsustada jne. 

Reaalseid füüsilisi ja tehnilisi probleeme esines viiel vastajal (3 ei saanud osaliselt 

ülesannetest aru, ühel ei olnud matemaatika töövihikut, ühel ei töötanud postkast). 

Ülejäänutel oli tegu emotsionaalsete vastasseisude või subjektiivsete eelarvamuslike 

hinnangutega. 

Õpilaste murede kohta saab väita, et väga kriitilisi ning tugevalt probleemseid kohti 

seoses distantsõppega ei ole. Nii õppurid kui õpetajaskond olid märksa keerulisemateks 

olukordadeks valmis.   

 



3. Õpilaste suurimad rõõmud seoses distantsõppega 

Küsimus  oli avatud vastusega ja õpilased said ise pakkuda, mis olid nende suurimad 

rõõmud seoses distantsõppega esimesel nädalal. Ka siin pakkusid mõned õpilased mitu 

vastusvarianti. Tulemused on näha Tabel 2. Küsimustele vastas 13 õpilast. 

Rõõmuallikas Vastajate arv 

Siin ei ole mingeid rõõme, kogu see asi on ajuvaba 1 

See, kui õppida ei antud  1 

Rohkelt vaba aega 3 

Sai kauem magada  3 

Sai rohkem väljas käia 2 

Sai oma aega ise planeerida 3 

E-õpe üldiselt  1 

Uus ja põnev kogemus 1 

Asjad olid lihtsamad 3 

Ülesanded olid loovad  1 

Minust endast sõltub, kui keeruliseks või lihtsaks oma 

elu elan 

1 

Tabel 2. Õpilaste rõõmud distantsõppel 

Nii, nagu eelolevast tabelist nähtub, on pakutud palju positiivseid asju. Ainult üks õpilane 

on suutnud säilitada lõplikult negatiivse hoiaku ning midagi rõõmustavat ei leia. 

Üldistavalt võib öelda, et õpilased hindavad ning neid rõõmustab see, et on palju vaba 

aega, ülesanded on lihtsad (sageli ka loovad) ning oma aega saab ise planeerida. 

Kirjeldatud kriteeriumid said kõik 3 häält. 

Sai rohkem väljas käia on paaril korral nimetatud, aga eks seegi liigitub vaba aja alla. 

Käesoleva küsimuse tulemusel saab väita, et üldjuhul on õpilased distantsõppega rahul 

ning see rõõmustab neid mitmel erineval moel  

Võrreldes rõõmuallikaid murekohtadega, siis on näha, et rõõmu jõujooned joonistuvad 

selgelt välja, samas kui mured väga tungivalt esile ei tule.  



 

4. Ülesannete ja harjutuste tüübid, mis valmistasid õpilastele enim raskusi 

Käesolev teema oli vastamiseks avatud küsimusena. Igaüks sai vabas vormis välja tuua 

just ennast puudutavad kitsaskohad koos põhjendusega.  

Jrk nr  Õppeaine  Põhjendus Vastajate arv 

1.  Vene keel  Kontrolltöö vigade parandus 1 

  Ei jää hästi pähe  1 

  Harjutada vene tähtedega Wordis 

kirjutamist 

1 

2.  Matemaatika Uutest teemadest on raske aru saada  1 

3.  Loodusõpetus Tekstülesannete tegemine, sest seal on 

vaja arvutada 

1 

4.  Ühiskonnaõpetus Töölehtedel mõned asjad raskelt 

arusaadavad 

1 

5.  Kunst  Pildistamisülesanded, sest pilte oli raske 

saata 

2 

6.  Kirjandus Raamatuluule: 

See võttis aega ja ei olnud kindel, kas 

midagi head tuleb välja 

3 

7.  Aineteülene Töölehtedest oli raske aru saada;  

Mõtlemist nõudvad ülesanded; 

Ajaplaneerimine – ei pruugi ühe tunniga 

valmis jõuda; 

Midagi rasket ei olnud. 

1 

1 

1                                                                                                   

                                                            

1 

Tabel 3. Enim raskusi valmistanud harjutused ning ülesannete tüübid. 

Eelolevast Tabelist 3. on näha enim raskusi on olnud vene keelega (3 õpilast), kuigi 

ülesannete sisu, mis raskust on valmistanud, on erinevate õpilaste jaoks olnud erinev. 

Täpselt sama palju (3 õpilast) on leidnud, et kirjandus oli raske. Vene keelt ja kirjandust 

eristab see, et viimase puhul oli raskust valmistav ülesandetüüp kõigile sama olnud – 



raamatuluule. Kunsti ehk loova eneseväljenduse tunnis kogesid raskusi kaks õpilast. 

Mõlemale valmistas raskust tehtud fotode saatmine.  

Väga sügavaid järeldusi käesoleva küsimuse juures teha ei saa. Allolevas peatükis Tabel 

4. näeme hoopis, et enim raskusi valmistanud ülesanded on õpilaste jaoks kõige 

huvitavamad olnud.  

 

5. Õpilaste  arvates kõige huvitavamad õpiülesanded 

Käesolev teema oli vastamiseks avatud küsimusena. Igaüks sai vabas vormis välja tuua 

just ainetunnid ja seal läbi tehtud õpiülesanded, mida just tema jaoks olid kõige 

kaasahaaravamad ja huvipakkuvamad.   

Jrk nr  Õppeaine ja 

ülesanne 

Põhjendus Vastajate arv 

1.  Aineteülene Mitte midagi huvitavat ei olnud, 

absoluutselt kõik oli täielik jama; 

E-õppe ja internetiasjad, sest need olid 

huvitavad; 

Lünkade täitmine, sest siis saad ise 

uurida ja oma küsimustele vastuseid 

leida  

1 

2 

 

1 

2.  Matemaatika Kui oskad, siis pole midagi rasket 1 

3.  Loodusõpetus See oli huvitav 1 

4.  Inglise keel Cyberhunt, sest seal sain palju uut teada 1 

5.  Kunst Sest see oli lihtne 1 

6.  Kirjandus Raamatuluule, sest see oli uuenduslik ja 

teistmoodi ning lõpptulemust ei osanud 

ette arvata. Samuti pani see mõtlema, 

süvenema, keskenduma.  

3 

7.  Ei tea või ei oska 

vastata 

 2 

Tabel 4. Enim huvi pakkunud õppeülesanded. 



Rõõmustav on see, et erinevatest ainetundidest on toodud esile erinevaid huvipakkuvaid 

teemasid või ülesandeid.  

Esile saab tuua e-õpet või internetis õppimist üldises plaanis aga ka seesama kirjandus ja 

raamatuluule, millest eelmises peatükis ja Tabelis 3. juba juttu oli ning mis esmapilgul 

õpilastele raskusi valmistas. Siin leiab kinnitust fakt, et suuremat töörõõmu pakuvadki 

asjad, mis ei lase mugavustsoonis püsida, vaid panevad süvenema ning ka pingutama.  

 

6. Uued õpikeskkonnad 

Käesolev küsimus oli sõnastatud ”Milliseid enda jaoks uusi õpikeskkondi kasutasid?” See 

oli avatud küsimus, millele said õpilased vabas vormis vastata ning enda kasutatud 

keskkondi loetleda. 

Uus õpikeskkond Vastajate arv 

Ekool 3 

Blogger 3 

e-keelenõu 2 

EKSS 2 

Taskutark 1 

Köögilaud  1 

Mitte midagi uut ei kasutanud 2 

Internet üldiselt  1 

Tabel 5. Uued õpikeskkonnad 

Mõneti võib üllatav tunduda, et kolmele õpilasele oli ekool uus õpikeskkond, kuna tegu 

on 6.-9.kl õpilastega. Need õpilased ei olnud varem ekooli kasutajad.  

Muude keskkondade vahel jaguneb ära märkimine üsna võrdselt – 6.-7.klassis peamiselt 

blogger keskkond ja 8.-9.klassil e-keelenõu, EKSS, Taskutark.  

Uue õpikeskkonnana mõjub kindlasti ka köögilaud, kui puudub varasem kogemus seal 

õppides.  

 



7. Uute õpikeskkondade ja -meetodite mõju õppimisele 

 

Joonis 2. Uute õpikeskkondade ja -meetodite mõju õppimisele. 

Käesoleva teema kohta oli küsimus püstitatud selliselt: ”Kas uued õpikeskkonnad ja 

meetodid muutsid õppimise….” ning järgnes kolm valikvastust – kas lihtsamaks, 

raskemaks või põnevamaks. 

Nagu Jooniselt 2. näeme, siis 46,2% (6 õpilast) vastajaist leidis, et uuendused on õppimist 

lihtsustanud; 38,5% (5 õpilast) leidis, et need on õppimise põnevamaks muutnud ning 

ainult 15,4% (2 õpilast) arvates on õppimine seetõttu raskem. 

Lihtsam oli õpilaste  hinnangul seetõttu, et vajalikud vastused ja lahendid leiti kiirelt; 

internet meeldib; ülesanded on lihtsad; ülesanded võtavad vähe aega; ei olnud mingit 

pinget. 

Põnevust tekitas see, et sai uusi asju proovida. Toodi esile uutmoodi kogemusi ning sealt 

tulenevaid taipamisi.  

Raskustena toodi välja, et õpetaja ei seleta lahti, mida ta ootab, mõnikord on lihtsalt 

hirmutav uue asjaga silmitsi seista.  

 

 

 

 



8. Ainetunnid, kus olid kõige huvitavamad õpiülesanded 

Teema oli püstitatud avatud küsimusena ning sõnastatud järgmiselt: ”Millistes 

ainetundides olid kõige huvitavamad õpiülesanded?” Natuke oli võimalik sellest aimu 

saada eespool, kus kirjeldati, millist tüüpi ülesannete või harjutuste tegemine oli kõige 

huvitavam. Käesolevas punktis ei peatuta niivõrd ülesande eripäral kuivõrd ainetunnil kui 

sellisel üldisemas plaanis.  

Huvitavate õpiülesannetega ainetunnid Vastajate arv 

Kunst  3 

Kirjandus  2  

Inglise keel 3 

Eesti keel  3 

Inimeseõpetus  1 

Ajalugu  1 

Kõik on huvitav olnud 1 

Mitte üheski 1 

Ei oska vastata  1 

Tabel 5. Huvitaivamate õpiülesannetega ainetunnid. 

Nii, nagu eelpool olevast Tabelist 5. on näha, on õpilaste hinnangul huvitavamad 

ainetunnid olnud inglise keel, eesti keel, kunst ja kirjandus. 

Teised ained nii selgelt ei eristu. 

Ühe õpilase arvates on kõik huvitav olnud. Ühe arvates pole ükski tund huvitav olnud 

ning üks ei osanud vastata. 

Käesolevas peatükis kirjeldatud teema kattub osaliselt eelpool käsitletuga. Õpetajaskonna 

ning kooli juhtkonna poolt vaadatuna on vaja mõlemat aspekti teada, nii seda, millistes 

ainetundides on õpilaste jaoks huvitavad õpiülesanded, kui seda mis tüüpi ülesannetega 

on tegu, kui nimetatakse huvitavaid õpiülesandeid.  

 

 



9. Raskete õpiülesannetega ainetunnid 

Teema oli püstitatud avatud küsimusena ning sõnastatud järgmiselt: ”Millistes 

ainetundides olid rasked õpiülesanded?”  

Raskete õpiülesannetega ainetunnid Vastajate arv 

Matemaatika  4 

Ühiskonnaõpetus 1 

Ajalugu 1 

Vene keel              2 

Loodusõpetus              2 

Eesti keel  1 

Füüsika 1 

Kõik oli raske peale inglise keele  1 

Kõik oli raske 1 

Kõik oli kerge 1 

Rasket ei olnud midagi, aga eesti keel ja 

inimeseõpetus olid kõige rohkem mõtlema 

panevad 

1 

Tabel 6. Raskete õpiülesannetega ainetunnid. 

Raskete õpiülesannete kategoorias eristub selgelt matemaatika, mida nimetati neljal 

korral. Paari õpilase jaoks osutusid raskeks ka loodusõpetus ning vene keel.  

Positiivne oli see, et nimetati neid aineid, mis panid rohkem asjade ja elu üle järele 

mõtlema.  

 

 

 

 

 



10. Abi otsimine raskuste korral 

 

Küsimusel oli kaks valikvastust, nagu ka allolevalt Jooniselt 3. on näha. 

 

Joonis 3. Abi otsimine raskuste korral. 

Enamik õpilasi on siiski õpetajate poole pöördunud, kui on vajanud selgitusi või 

täpsustavaid juhiseid.  

Tuleb arvestada sellega, et need 38,5%. kes ei ole pöördunud, nende hulka kuulub ka see 

osa õpilaskonnast, kelle jaoks on kõik kerge ja lihtne olnud. 

 

 

11. Õpetajad, kellega sujus koostöö kõige paremini 

See küsimus oli esitatud avatud küsimusena. Nagu alljärgnevast tabelist näeme, siis 8.-

9.kl tulbas on õpetajaid natuke rohkem nimetatud, võrreldes 6.-7.klassiga. Valikute arv 

oli  vaba ning vanemad õpilased on olnud julgemad ja initsiatiivikamad erinevaid 

õpetajaid esile tooma.  

Õpetaja või aine  6.-7.kl vastajad 8.-9. kl vastajad 

Kaidi-Ly 3 5 

Mart  1 



Maris  3  

Agnes  3 

Ene  1 

Raigo  1 

Kõigiga  1  

Ei tea  1  

Tabel 7. Koostöö õpetajatega 

 

 

12. Distantsõppe mõju õpilase enesetundele 

Mõju kriteerium 6.-7.klass 8.-9.klass 

Enesetunne on positiivsemaks muutunud   

Enesetunne on negatiivsemaks muutunud   

Vaba aega on rohkem 7 5 

Olen avastanud endas uusi oskusi või omadusi 4 2 

Olen ebakindel   

Olen rõõmus 6 1 

Tabel 8. Distantsõppe mõju õpilasele 

Nagu ülalolevast tabelist näha, on õpilaste jaoks muutused olnud peaasjalikult kolmes 

kategoorias. Kõige rohkem leidis märkimist, et koolitööde arvelt on vaba aega rohkem. 

Mida nooremad õpilased, seda rõõmsamad. Igati positiivne ja tunnustustvääriv on 

asjaolu, et 6 õpilast 13-st on leidnud, et distantsõppe ajal on nad avastanud endas uusi 

oskusi või omadusi.  

 

 

 



13. Õpilaste soovid ja ettepanekud distantsõppe korraldamiseks 

Ettepanekud on kirjutatud vabas vormis, nii nagu õpilased seda tegid: 

1. Mulle see meeldib. 

2. Vähem töid! 

3. Osta/anda õpilastele kätte töövihikuid. 

4. Mitte uute teemadega nii ruttu edasi minna. 

5. Kõik oli tore. 

6. Peale järgmist nädalat tahaks kooli! 

7. Oli hea! 

8. Et e-kooli ülesanded oleksid lihtsad ja kergesti arusaadavad. 

9. Õpetajad võiks omavahel arutada, kui palju, mis ajaks õppida anda, et ühele päevale 

ei sattuks liiga palju.  

Neli õpilast andsid teada, et neil pole midagi lisada. 

 

KOKKUVÕTE 

Käesolevas uuringus osalesid Peetri kooli 6.-9.klasside õpilased ja see puudutab nende 

hinnanguid ja tagasisidet esimese distantsõppenädala kohta. 

Kõikide teemade kokkuvõtteks saab öelda, et esimene distantsõppenädala võib lugeda 

kordaläinuks nii õpilaste kui õpetajate poolt. Positiivseid tegureid märkasid ja tõid esile 

paljud õpilased, näiteks palju vaba aega, avastasin endas uusi oskusi või omadusi, olen 

rõõmus, tunnid on huvitavad jne. 

Seevastu probleemid ei joonistu nii jõuliselt ja selgelt välja. Pigem on üksikutel õpilastel 

üksikuid probleeme. Kuid nii on ka tavaõppe korral inimesed ongi erinevad. 

Jõudu ja pealehakkamist uueks nädalaks! 


