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Teemaks tuleb:

•Mida ja miks tegime ning kuidas
•Milliseid tulemusi saime (tagasiside)
•Kokkuvõte ja järeldused



Soojenduseks

• Mis on Geogebra ja mis on CAS?
• Mida GGga teha saab?
• Kus GG on aktiivselt kasutuses?

https://www.geogebra.org/

https://www.youtube.com/user/GeoGebraChannel

https://en.wikipedia.org/wiki/GeoGebra





CAS ?

• 59 erinevat varianti Wikipedia
järgi, sh 12 arvutite valdkonnas

• CAS - Computer Algebra System



Teemaks on: Miks tegime



Ümberpööratud klassiruum –
flipped classroom

• Pööratud klassiruum
• Tagurpidi klassiruum
• …..





Mida tegid õpilased (88)

• Kodune ülesanne (nädal aega ette)
• Tund 1 arvutiklassis
• Tund 2 arvutiklassis
• Tagasiside



Mida tegid õpilased

• Kodune iseseisev töö (9 + 7 ülesannet)
• Aega 1 nädal







Mida tegime koos

• Tund 1 arvutiklassis







Mida tegime koos

• Tund 2 arvutiklassis







Tim Brzezinski
https://www.geogebra.org/tbrzezinski
Simplifying Algebraic Expressions

https://www.geogebra.org/m/JP97eJSk



Mida saime

• Tagasiside - 84



Õpilaste hinnangud toimunud tundidele

Väide
Hinnangute aritmeetiline 

keskmine

Tahan veel arvuti abil õppida 3,5
Arvuti abil õppimine on parem kui traditsiooniline
klassis õppimine

3,3

Arvuti abil õppimine on huvitavam kui
traditsiooniline klassis õppimine

3,5

Arvuti kasutamine oli minu jaoks lihtne 3,8
Paberil ülesandeid lahendada on lihtsam kui
arvutiga

3,5

Mulle meeldis, et arvuti ei pahanda ega vihastu
kunagi

4,0

Mulle meeldib enam küsida abi otse õpetajalt kui
kirja teel

4,2

1 – ei ole üldse nõus, 2 – ei ole nõus, 3 – mõneti nõus, mõneti mitte, 4 –
nõus, 5 – täiesti nõus



Õpilaste tagasiside

Õpilastele meeldis, et 
• sai vastuseid kontrollida, 
• liugurid olid head, 
• oli parem kui tavalises tunnis,

Kerge oli
• arvutamine GG-ga
• liugurite liigutamine
• arvutisse sisselogimine



Õpilaste tagasiside

Kõige raskemaks osutus 
•GeoGebrast arusaamine, 
•enda vastuste kontrollimine, 
•õige vastuse saamine, 
•kirjalik arvutamine, 
• segased juhendid, 
•õpetaja selgituste kuulamine, 
•kolmest raskusastmest arusaamine, 
•aega ei olnud piisavalt,
•arvutisse sisselogimine.



Õpilaste tagasiside

Mida järgmine kord teisiti teha 
• Rohkem aega
• Lihtsam programm
• Selgitada rohkem
• Lasta meil ise rühmad teha
• Rohkem üksinda teha, mitte rühmades
• Rohkem loogilisi (nuputamise) ülesandeid
• Mitte hinnata
• Ei taha GeoGebrat
• Lubada arvutiga mängida
• Teha samamoodi



Kokkuvõtteks (mida veel tahaksid lisada …)

• Oli parem kui tavalises tunnis
• Rohkem tunde arvutiklassis
• Kõik oli meeldiv, hea programm
• Ei taha rohkem tunde arvutiklassis



Järeldused

rohkem õpilastele aega anda
tundi vähem tegevusi planeerida 

rühmad koostada teisiti (mille järgi?)
rohkem individuaalset tööd

vähem rühmatööd
vaja enamat kui üks-kaks tundi

pole universaalne vahend – kõigile õpilastele ei sobi



Täname tähelepanu eest!


