
näiteksnäiteks

seondub ka

võimaldab

kasutamist

mis tähendab

näiteks

vajavad ka

näiteks

peab toimumaseondub

on

võtmeautorid on

on pärit

on

võib olla

ehk

tuleb omandada koos

seondub

jälgib

eeldab

tähendab

keda tuleb

on

võib olla

jaoks on olulised

toetab

väitel

on

puhul on oluline märksõna

oluline on

võib olla

ei jälgi

puhul uuritakse

puhul kasutatakse

selle tulemused

seondub haridustehnoloogias

kus

tähendab

puhul

sellel on

järgi

kasutavad

ehk

toimub

ehk

aitab

on

ehk

ehk

jälgib õppijat

seondub

tähendab

lähtekohaks on

mis on

peavad olema

ei peaks andma

on pärit

erivorm on

seondub

vaheline

seondub

on

(sellel) on

ütleb

konstrueeritakse

idee on

on näiteks

et koguda

tegeleb

jaguneb

on

hõlmab

tegeleb
ja nendes olevat

tähendab

on eesti keeles

toimub

tähendab

on näiteks

peab andma

uurib tänapäeval

ei ole

tüübid on

tähendab

vormid on

on oluliseks

mudeli lõi

alusepanijaks on

puhul kasutatakse

on

on

ülesanded peavad olema

????

(mille kaudu?)

peab mõistma õppija

erinevus on

on sarnane

puhul antakse ette

on näiteks

mis sobivad

annab abi

kus

uurimuslikud

simulatsioonikeskkonnad

enda keha

kohta andmete

kogumiseks

digitaalse loo jutustamine

Maa-ameti

kaardirakendus

avalikud infosüsteemidgeopeitus

liitreaalsusega

rakenduste

kasutamiseks

autentsemat

õpikeskkonda

heli salvestamiseks

positsioneerimiseks

filmimiseks

pildistamiseks

mobiilsete seadmete

m-õpe

digitaalsed

sotsiaalvõrgustikud

jututoad

agregaatorid

multimeedia jagamise

platvormid

vikid

ajaveebid

õpetajate poolset tuge

Veeb 2.0

vahendid

ühisõppekeskkonnad

JW seiklused

loopõhised

õpistenaariumid

digitaalsete

materjalidega

sarnaselt teaduse

tegemisele

teadmuskogukonnad

loodusainete keskne

uuriv õpe

adaptiivne

sotsiotehnilised süsteemid

avastusõpe

vastastikkus

mõistekaart jne

disainiprobleemid

koostöövahendid

uurimine

üks õige lahend

kognitiivset taset

interaktsioonitüüpe

probleemipõhine õpe

4 faasi

oskustega

protsessuaalne toetus

struktuur

koostööd

????

mis on õige/vale

diagnoosimise ja

lahenduse pakkumise probleemid

määratletud

veaparandamisprobleemid

psühholoogiast

toetaja

otsusetegemise probleemid

ideede jagamiseks

videoloenguid
ajas vähenev

metakognitiivset taset

sensoreid

osalemine

arvutisüsteemide arendamise valdkonnast

õpilase tahe

teha, luua

abstraheerimine

autonoomsust

mentor

Mida ja millal pean tegema?

iga rühma liige saab kõigest osa

afektiivse ja personaalse arengu võtmeks

teadmise avastamist

enese jaoks

teaduslike uurimismeetodite

rakendamise

õppijat

sotsiaalses kontekstis

pidevalt

sotsiaalsete praktikate käigus

toetus

konstruktivistlik paradigma hariduses

algoritmilised probleemid

objektiivne

stsenaariumitena

erineva tasemega rühmades

määratlemata

kollektiivne õppimine

funktsionaalne toetus

sotsiaalne õppimine

strateegilist tegutsemist eeldavad probleemid

situatiivne õppimine

meister

foorumisse postitamine

sokraatiline dialoog

õigeid lahendusi

autentsed

kognitiivsete protsesside muutmisega rühmatöös

suunamist

vastutuse jagamises

uurimisandmeid

lähima arengu tsoon

identiteet

õppimine

jäljendada

juhtumi uuringu probleemid

Dewey

õppijapööratud klass

sisuline toetus

õppimine

intelligentsed toetussüsteemid

Milline on ülesande vastus?kooperatiivne õppimine

Piaget

dilemmad

kollaboratiivne õppimine

tase

õppijat

CSCL

koostöö

kogukond

Kolb

tellingud (scaffolding)

kogemuslik õpe

Kuidas kasutada? Kuidas seletada?

ühisõpe

efektiivsus

mitu võimalikku lahendit

praktikakogukonnad

tekstülesandelised probleemid

Kuidas kaaslastega edukalt töötada?

CSCW

kompleksne

uurimuslik õpe

iga rühma liige panustab oma töölõiguga

reegli rakendamise probleemid

Võgotski

tööriistadrefleksioon

treener (coach)

õppimist suunav toetus

eksperdi jäljendamine

kui on vaja

autoritaarne

suunatud avastusõpe

vastastikune õppimine

ühiskirjutamine kognitiivne õpipoiss

iseorganiseeruv

probleemülesanded

katsetamine

kui on hädasti vaja

Kuidas oma õpitegevust edukalt juhtida?

(lause)algused

facilitator

teadmine

loogikaprobleemid

tööpaigal õppimise toetamisega arvutite abil

isiklik kogemus

tegevus

simulatsioone

ainult niipalju kui vaja

lihtne

koostööd suunav toetus

koostööd

akumuleeruvad

Lave & Wenger

kogemus


