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SISSEJUHATUS 

Haridusasutused üle maailma on pidanud olema paindlikumad ja oma tööd ümber korraldama 

selleks, et efektiivselt toimida ka distantsõppe tingimustes. Probleem  on aga selles, et puudub 

ülevaade toimivatest rakendustest ja õpetamise meetoditest ning õpilaste ja õpetajate 

valmisolekust distantsõppe olukorras. Sundolukorrast tingituna tuleb uurida ka õppekavade ja 

õpetajate valmisolekut muutlikes tingimustes toimimiseks ning seda,  millistest õpetamise 

praktikatest õpilased kõige enam tuge saavad. See on vägagi päevakajaline nähtus, eriti just 

hiljuti olnud koroona kriisi valguses, kus haridusasutused üle maailma pidid senise 

õppekorralduse ümber korraldama. Distantsilt õppimise ja õpetamisega kaasnevad mitmed 

väljakutsed, sest õpilastel peab olema kõrge motivatsioon ja enesedistsipliin, et saavutada 

nõutud õpitulemused (Xhaferi & Xhaferi, 2020). Kunstiõpetajatele on aga ebatavalised olud ja 

distantsõpe pakkunud väljakutseid kunstiliste oskuste ja teadmiste õpetamisel (Sabol, 2021). 

Kriisi kõrgpunktis, 2020 aasta kevadel, ütles New Yorki kuberner Andrew Cuomo, et just nüüd 

on aeg muutusteks, ka hariduses (Strauss, 2020). Selle uurimuse keskmes on kunstiõpetuse 

tulevik ja digiseadmete kasutuselevõtt muutuvas haridussüsteemis.  

Tehnoloogia areng on juba ammu seal maal, et õppetegevust saab korraldada distantsilt, 

selleks on mitmeid erinevaid rakendusi ja meetodeid. Näiteks portfooliod ja blogid 

esitlemiseks; video ja e-õppe keskkonnad distantsilt juhendamiseks, ideede arendamiseks ja 

jagamises; video-, arvutimängud ja digitaalsed kunsti loomise või töötlemise rakendused; 

muuseumide digikogud ja tuurid kunstiajaloo õppimiseks ja muidugi sotsiaalmeedia 

rakendused õpilastega kontaktis olemisel (Marshall, 2014).  

Digivahenditega toetatud õpetamine ja õppimine, ehk tehnoloogiliste abivahendite abil 

õpetamine (Technology-Enhanced Learning [TEL] (Algani, 2019; Goodyear & Retalis, 2010)) 

on saanud oluliseks ja vajalikuks osaks hariduses. Juba enne kriisi on tehnoloogiline areng 

survestanud haridussektorit kaasama uusi võimalusi õppetöösse, sealhulgas rakendusi ja 
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meetodeid. Selle surve eesmärgiks on ikka olnud õpetamise ja õppimise kättesaadavamaks 

tegemine (Leoste, 2021). 

Tõhusa ja tähendusliku õppetöö osa on ka turvaline sotsiaal-emotsionaalne (SE) õpikeskkond 

nii õpilastele kui ka õpetajatele endile (Sabol, 2021). Riiklikult kehtestatud piirangud COVID-

19 pandeemia ajal takistasid ajutiselt lastel suhtlust eakaaslastega ja seega ka võimalusi 

arendada nende sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. (Goagoses, jt., 2020). Goagoses (2020) 

sõnul peab õpetamises prioriteediks saama tugevate sotsiaalsete suhete loomine. See aga ei 

ole lihtne, sest pandeemia on pidevas muutumises olev protsess ja tulevikku ennustada pole 

võimalik. Nüüdseks on Eesti koolidel distantsilt õpetamisest ja õppimisest tugev kogemus, 

millest on võimalik õppida ja järeldusi teha.  

Oma uurimistöös tahan välja selgitada, kuidas Eesti üldhariduskoolide kunstiõpetajad järsule 

distantsõppele üleminekul reageerisid. Selleks on uurimisküsimused järgmised: 

• Millised on rakendused, metoodikad või tegevused, mis endiselt tagavad soovitud 

õpiväljundite saavutamise?  

• Kuidas õppetegevused ja -korraldus distantsõppel muutusid?  

• Kuidas lähenesid õpetajad sotsiaal-emotsionaalsete (SE) oskuste toetamisele? 

Riikliku õppekava järgi ei tohiks olla probleemi kunstiõpetuse õpiväljundite saavutamisel ka 

distantsõppes, sest näiteks III kooliastme hindamise kriteeriumites on välja toodud ka 

tehnoloogia vahendite kasutamise oskus oma loomingu loomisel ja esitamisel (Haridus- ja 

Teadusministeerium [HTM], 2011). Ka haridusvaldkonna arengukava aastaks 2035 näeb ette 

suuremat digivahendite kasutamist õppetöös ning mitmekesisemat ja paindlikumat lähenemist 

õppetööle (HTM, 2021) 

Need on küsimused kunstiõpetajatele, kellel on kogemus koroonakriisi ajal distantsilt tunde 

anda. See uurimus annab ülevaate, millised on head ja/või toimivad praktikad kunsti 

õpetamisel distantsõppe olukorras.  



 

 

 6 

1. ÜLEVAADE DISTANTSÕPPE MÕJUDEST KUNSTIÕPETUSELE 

2020. aasta kevadel, COVID-19 pandeemia süvenedes, rakendas enamik riike üle maailma 

ettevaatusabinõusid viiruse piiramiseks, sh üleöö koolide sulgemist. Eesti kehtestas 

eriolukorra 16.03.2020 (Tammets, jt., 2021). Eesti Keele Instituudi Sõnaveebis on distantsõpet 

kirjeldatud kui õppevormi, kus õppija ja õpetaja asuvad üksteisest füüsiliselt eraldi ning 

õpilaste ja õpetaja vaheline suhtlus toimub veebi vahendusel. Lisaks pakub sõnaveeb 

distantsõppe kirjelduseks ka “iseseisva õppetöö” kui peamise õppetöö läbiviimise viisi (Eesti 

Keele Instituut, 2020). 

Arvatakse, et just kunstiõpetajate hulgas on erinevate tehnoloogiliste ja metoodiliste 

võimaluste kasutamine olnud tavapärane praktika ka enne COVID-19 kriisi (Coleman & 

MacDonald, 2020). Võiks arvata, et see tõesti nii ka on, kuid kindlasti annab koroona kriisi 

kogemus distantsõppest uusi mõtteid ja teadmisi sellises formaadis tegutsemisel. Lisaks 

sellele peame arvestama, et distantsõppe sotsiaalsed mõjud on võrreldes kontaktõppega 

hoopis teistsugused.  

Paljud uuringud on leidnud distantsõppele minekul nii positiivseid kui ka negatiivseid tegureid 

(Evans & Fan 2002; Aboalgasm, 2014, Stone & Perumean-Chaney, 2005, Stone, 2011,  

Dilmaç, 2020 & Wang, 2021). Kunstiõpetajad on pandud olukorda, kus kunsti tegemise oskusi 

ja praktikaid tuleb õpetada veebipõhiselt ja ebaharilike meetoditega (Sabol, 2021). Tunni 

ettevalmistamisel peab õpetaja arvestama hoopis teistsuguste teguritega, kui ta seda 

varasemalt tegema pidi. Tuleb arvestada näiteks sellega, et kõikidel õpilastel ei ole kodus kõiki 

vajalike vahendeid kunsti tegemiseks (Sabol, 2021) ja kindlasti pole kodu kõikidel õpilastel 

parim õpikeskkond. Siiski on kasulik mõtelda digivahenditega või kodustes tingimustes 

teostatavatele ülesannetele juba õppetöö planeerimise alguses.  See annaks õppijatele 

rohkem võimalusi oma loovuse ja koostööoskuste arendamiseks, tutvuda kunsti maailmaga 

nüüd, minevikus ja tulevikus (Marshall, 2014). Seda kõike digivahenditega toetatud õppetöös, 

mille käigus arendatakse ka digivahendite kasutamise oskuseid.   



 

 

 7 

1.1. Kunstiõpetajad kui innovaatorid haridusmaastikul 

Nagu Coleman ja McDonald (2020) kirjeldasid, on kunstiõpetajtele tehnoloogiliste vahendite 

ja mitmesuguste meetodite kasutamine õppetöös tavapärane praktika. Eelmainitud autorid on 

oma uurimuse läbi viinud Austraalia koolides. Toon siinkohal näite nende uurimistööst, milles 

uurimisalused koolid rakendasid õppeprotsessis “loo” ja “suhestu” metoodikat, kasutades 

TikTok, YouTube ja Google Classroom võimalusi. Õpitavaga suhestumine ja õpitust loomine, 

annab õpilasele keskse rolli õppeprotsessis. Sellist õppeprotsessi kirjeldab ka Edna Vahteri 

loodud tervikliku õppeprotsessi mudel (Vahter, 2014), millele tuginedes ma hiljem anlüüsi 

käigus distantsõppe korraldusliku poolt võrdlen. Kunstiõpetajad Eesti üldhariduskoolides 

tunnevad ja rakendavad oma töös Vahteri mudeli struktuuri. 

Kunstiõppes on rakendatud digivahenditega toetatud meetodeid nii enne COVID-19 kriisi kui 

ka selle ajal (Coleman & McDonald, 2020). Samad autorid leiavad juba varasemalt, et 

kunstiõpetajatel ja kunstnikel on väljakutsuvais oludes õpetamisel üsna palju pakkuda. Neil 

on teadmised ja oskused “kastist välja mõelda” ning õpetamise piiride, improvisa tsiooni ja 

hübriidõppe ümber mõtestamisel (MacDonald, jt., 2018). 

Kui kriis on viinud õpetajad ootamatutesse olukordadesse, – digikeskkondade vahele 

pendeldama ja uusi õpetamise meetodeid kasutama –, on see kunstnike ja kunstiõpetajate 

seas juba ammu kinnistunud viis, kuidas kunsti teha ja sellega  suhestuda (Coleman, 2020). 

Kunstiõpetajad teavad, et just kunst on aine, mis võimaldab õpilastele pakkuda teadmisi ja 

oskusi mõistmaks meie keerulist maailma ning kuidas sellega suhelda ja suhestuda. Nii 

kirjutab Robert Sabol (2021) kunstiõpetuse olukorrast ja olulisusest COVID-19 kriisi ajal. 

Lisaks toob ta välja, kuidas kunstiõpetajad, proovides säilitada tõhusat ja tähenduslikku 

õpetust, on kasutusele võtnud erinevad digitehnoloogiad juhiste edastamiseks, sealhulgas 

sotsiaalmeedia võimalused. 

Kui heita pilk kunstnike ja kunstiõpetajate sotsiaalmeedia uudisvoogudesse, leiab suurel 

hulgal näiteid oma kogemuste ja õpetuste jagamisest teiste õpetajatega. Kunstiõpetajad 
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reageerisid kiiresti, teadlikult jagades visuaalset õppematerjali õpilastega, kes vajasid 

kaugõppe ajal tuge (Coleman, 2020). Kõige levinum õppematerjal on YouTube õppevideod, 

mida leiab nii kunstnike uudisvoogudest  kui ka muuseumide haridusprogrammide osadena, 

toetamaks õpilaste huvi ja võimalusi loominguliste tegevustega kodustes tingimustes 

tegeleda. Eesti haridusmaastikul on näha suurt muutust just muuseumide 

haridusprogrammide veebipõhiste lahenduste osas.  

Euroopa Muuseumi Akadeemia (2020) hiljuti avaldatud aruande kohaselt pidid muuseumid 

üle Euroopa kiiresti kohanema ning digivahenditest ja sotsiaalmeediast said ühtäkki 

üliolulisteks vahenditeks inimesteni jõudmisel. Kiiresti töötati välja interaktiivsed 

õpikeskkonnad, virtuaaltuurid ja mitmed muud rakendused kunstihariduse edendamiseks. 

Paljudes riikides pühendusid valitsused või muuseumi organisatsioonid 2020. aastal 

muuseumide digipädevuste alastele täiendõppe programmidele (Zipsane, 2021). Täiendõppe 

programmid on olnud pandeemia ajal õpetajatele üle maailma väga oluline info saamise ja 

jagamise platvorm. Pandeemia ajal olid ka need veebipõhised ja just distantsõppe formaat 

võimaldas õpetajatel neist programmidest osa võtta ja saada. 

1.1.1. Õpetajate omavaheline suhtlus ja osalemine koolitustel 

Lisaks sellele, et kunstiõpetajad jagavad enda loodud või teiste õppematerjali omavahel, on 

hiljutised uuringud näidanud ka õpetajate suurt osalust veebipõhistel koolitustel. COVID-19 

pandeemiast tingitud olukorrast on veebikoolitused saanud ka õpetajatele põhiliseks 

enesearengu väljundiks.  Koolitused võimaldavad õpetajatel paindlikult ja iseseisvalt õppida 

(Wang, 2021). Veebikoolituste suure plussina toovad õpetajad välja võimaluse oma kogemust 

peegeldada ja jagada seda teiste kolleegidega. Siinkohal rõhutab Wang (2021), et kuna 

distantsõppe kogemus on uus, siis kasutusel olevate praktikate ja õppemeetodite mõjud 

õppetöö kvaliteedile, avalduvad pikemaajalise praktika käigus. Pandeemia tingimustes on 

veebipõhine õpe siiski efektiivne (Wang, 2021) arvestades, et see on neis tingimustes paraku 

ainus viis õppida ja õpetada. Seega võib kriisiolukorras kogetu toetada sarnastele 
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olukordadele reageerimist ka tulevikus (Zhu & Liu, 2020). Ka Sabol (2021) leiab, et 

distantsõppe kogemusest tuleb õppida ja võtta kasutusele õppimist toetavate tehnoloogiate 

võimalused.  Näiteks toob ta Ameerikas 2016 aastal kasutusele võetud veebipõhise 

keskkonna (NAEA Virtual Art Educators) kunstiõpetajatele, kust leida erialast õppe ja 

abimaterjali. Selle keskkonna sisu on järjest kasvav ning sisaldab otse ja salvestatud 

webinare, õppevideosid ja töötubasid. Sisuloojad on aga kunstiõpetajad ja kunstnikud ise, mis 

näitab huvi ja valmisolekut tegutseda uuenenud haridusmaastikul, mille üks võtmetegureid on 

digivahenditega toetatud õppimine ja õpetamine. Eestis võiks NAEA võrdkujuks olla 

kunstiõpetajaid ühendav Facebook-i grupp KUHI (Kunstihariduse ideed), kust leiab samuti 

erialast materjali, enamasti teateid koolituste ja ürituste kohta. Pandeemia kõrgpunktis 2020 

kevadel ja sellele järgnenud suvel osales nimetatud NAEA keskkonna webinaridel 10 500 

õpetajat (Sabol, 2021). KUHI kaudu jagatud koolituste osaluse kohta infot kogutud pole. 

Kollektiivselt on kunstiõpetajad loomingulised ja pühendunud, et pakkuda kvaliteetset 

kunstiharidust kõigile. Seda näitab  paindlikkus reageerida muutuvates oludes vastavalt 

vajadustele, nähes raskustes võimalusi, mitte takistusi. Lisaks näitavad uuringud, et 

kunstiõpetajate osalus täiendkoolitustel on suur (Dik, 2021; Sabol, 2021; Wang, 2021).  

Õpetajad peavad tegelema suurte mõjudega, mida on COVID-19 kriis meile toonud. Selleks, 

et nende mõjudega paremini toime tulla, leiavad kunstiõpetajad võimalusi professionaalseks 

arenguks, sest teadmised, oskused ja võimed õpetajatena aitavad neil edasi anda kunsti 

väärtusi, mis on igapäevaelus nii olulised (Sabol, 2021). 

1.1.2. Õppekava paindlikkus ja haridusvaldkonna arengusuunad 

Eesti Põhikooli Riiklik Õppekava toetab paindlikku lähenemist õpetusele, seda eriti 

kunstiainete sektsioonis. Põhilised pädevused, mille saavutamist õppekava näiteks põhikooli 

III astmes eeldab, on teadlik arutelu ning kriitiline mõtlemine kunsti ja visuaalkultuuri teemadel; 

loovad ja eesmärgipärased lahendused, seejuures oskus teha seda ka digivahendite abil 

(HTM, 2011). 
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Õppekavas pole aga tehtud ettekirjutusi, kuidas ja milliste vahenditega kunstiõpetajad neid 

õpitulemusi arendama peaks. Seega on kunstiõpetajatele jäetud suurem vabadus ise 

otsustada. Hetkeseisuga kirjeldab haridusvaldkonna arengukava aastaks 2035 valdkonna 

tugevusena ka õpetajate iseseisvust oma tööülesannete täitmisel ja materjali jagamisel. 

Arengukavas tuuakse esile ka digitaristu head taset koolides, kitsaskoht on aga õppetöös 

digivahendite kasutamise pädevus(etus). Puudub ka süsteemne ülevaade koolituste ja 

koolitajate kvaliteedist ning olemasolevast digiõppevaramust. Kooliti on võimalused 

ebaühtlased (Haridusvaldkonna Arengukava [HTM], 2021). Samas on arengukavas olemas 

strateegia, kuidas parandada tingimusi ja võimalusi õpetajatele pidevaks enesearendamiseks. 

Sealhulgas on plaane õpetajate ja teiste spetsialistide vahelise koostöö suurendamiseks ning 

paindlikud võimalused asuda erialaspetsialistidel haridusvaldkonda tööle (HTM, 2021).  

Digivahendite eesmärgipärane kasutamine õppetöös, mida tuntakse ka sõna 

“digipedagoogika” all (Haridus- ja Noorteamet, 2022) on arengukavas samuti olulisel kohal. 

Arengukava üheks eesmärgiks on edendada digipedakoogika rakendamist, kasutades 

digilahendusi kui tööriistu õppetöös (HTM, 2021). Digivahenditega toetatud õpetamine, 

võimaldab õppetööd mitmekesisemaks ja personaalsemaks muuta. Seejuures ei pea õppetöö 

olema enam ajas ja kohas piiritletud. Ka sellele pöörab arengukava tähelepanu eesmärgiga 

luua meetmed õpetajate, kutseõpetajate, tugispetsialistide ja õppejõudude mobiilsuse 

suurendamiseks ning luua võimalused õpirände suurendamiseks Eesti õpilaste seas (HTM, 

2021). 

1.2. Distantsõppe sotsiaal-emotsionaalsed mõjud 

Digivahendite ning mitmekesiste õpetamismeetodite ja -vahendite kõrval on tõhusa ja 

tähendusliku õpetuse tagamiseks vaja tagada ka turvaline sotsiaal-emotsionaalne (SE) 

õpikeskkond nii õpilastele kui ka õpetajatele endile (Sabol, 2021). Riiklikult kehtestatud 

piirangud COVID-19 pandeemia ajal takistasid ajutiselt lastel suhtlust eakaaslastega ja seega 

ka võimalusi arendada nende sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. (Goagoses, jt., 2020). Kunagi 
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varem pole olnud see nii kriitilise tähtsusega kui praegu, digivahenditega toetatud õppimise ja 

õpetamise ajal (Katzman & Stanton, 2020).   

SE oskuste all nähakse indiviidi teadmisi, oskusi, uskumusi ja hoiakuid, mis võimaldavad 

iseenda ja oma emotsioonide ning suhete teadlikku juhtimist parema ja paindlikuma 

toimetuleku suunas (Bailey & Jones, 2020). Põhikooli riiklikus õppekavas tulevad need 

oskused esile nii suhtluse, sotsiaalse kui ka enesemääratluspädevuse osana. Kunstiainete 

õpiväljundite hulgas viitavad SE oskustele järgmised punktid: põhikooli lõpetaja peab olema 

“omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi” või “arutleb eakohaste kultuuriliste 

sõnumite ja väärtushinnangute üle, oskab kujundada oma arvamust ning väljendada kunsti 

abil emotsioone” ning “väärtustab kultuuri ja inimese loovust” ja “aktsepteerib erinevaid 

kultuurinähtusi” (HTM, 2011). SE pädevus ja selle teadlik arendamine on seotud paremate 

akadeemiliste tulemustega, aga ka tervemate suhetega klassiruumis. See kõik aitab kaasa 

paremale vaimsele tervisele ning kvaliteetsete suhete tekkimisele ja püsimisele 

täiskasvanueas (Jones & Bouffard, 2012). 

Distantsõppe mugavused ja digivahendite olemasolu võivad hoopis toetada individuaalset 

õpikogemust. Kunstiõpetuses on oluline teadvustada, et kunst on ka sotsiaalne nähtus 

(Hausman jt., 2010). Kunsti ja/või loomingulise tegevuse õppimine eeldab pidevat 

kokkupuudet materjalidega ja tehnoloogiliste protsessidega, kuid mitte ainult, ka koostöö on 

loomingulises protsessis oluline (Goryacheva & Kartavtseva, 2021). “Kunstiõpetus ja kunsti 

tegemine on kui tööriistad aitamaks väljendada mõtteid, tundeid ja kogemusi keskkonnast, 

/…/ see tõstab esile loomingulist, vaimset ja spirituaalset poolt elus” (Alawad, 2013). 

Loomine ja kunstiga suhestumine oma igapäevaelu kontekstis on kunsti praktikates keskne 

nähtus. Inimeste igapäevased kogemused ja sotsiaalsed kokkupuuted on kesksel kohal nii 

kunsti loomisel kui ka sellest rääkimisel ja selle kogemisel (Hausman jt., 2010). Kokkuvõtvalt 

võib öelda, et Hausman kirjeldab kollektiivse otsustamise olulisust kunstihariduses. 

Kokkulepped ühiste eesmärkideni ja arusaamadeni jõudmisel tagavad üksteise mõistmise ja 
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koostöise kunstihariduse. Kunstihariduses saame  ja peame seda lähenemist edasi andma 

(Hausman, 2010). 

Kunstiõpetuse üks eesmärke on kindlasti koostöö rakendamine ja ühiskondlike protsesside 

seosetele viitamine. Kuidas neid kokkupuuteid saavutada või säilitada distantsõppes? 

Järgnevas joonises (vt joonis 1) proovin piltlikult kirjeldada SE oskuste rolli selle uurimistöö 

kontekstis.  

Joonis 1 

Sotsiaal-emotsionaalsed oskused kunstiõpetuses 

 

Esmalt tõdemus, et turvaline SE keskkond on oluline hea õpikeskkonna loomisel. Keskel 

paiknevad õpetaja ja õpilased, osalistena kunstiunnis ja õppeprotsessis, kui selle loojad ja 

kogejad. Sealhulgas otseselt luues ja kogedes SE keskkonda. Kunstiõpetuse rolli SE oskuste 

õpetamisel rõhutavad mitmed autorid, kellest mõningate tsitaadid olen graafikus esile tõstnud. 

Graafiku teine pool näitab aga suundumusi, kuhu distantsõppe võimalused ja takistused 

haridusteel viivad. Esiteks võimaldab distantsõpe õpilasele suuremat vabadust oma õppimise 
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korraldamisel. Teisalt aga jäävad tahaplaanile eluks vajalikud sotsiaalsed kontaktid ja 

kunstiõpetuses ka praktiline töö ning vajalike õppevahendite kättesaadavus.   

Enamik täiskasvanutest tuginesid omavahelises suhtluses sisseharjunud teadmistele ja 

kogemustele kasutades mitmeid vahendeid üksteisega suhtlemiseks. Kuid lähemalt uurides, 

selgub, et lihtsad vahendid nagu nutitelefonid ja arvutite rakendused, mis võimaldavad lihtsat 

omavahelist suhtlust, ei ole piisavad tagamaks sotsiaalseid kokkupuuteid, mis on nii 

hädavajalikud laste arenguks (Goagoses, 2020) ja seetõttu ka õpetamisel ja õppimisel. 

Lihtsad suhtlusvahendid, millega me igapäevaelus nii harjunud oleme, ei taga veel kvaliteetset 

õpikeskkonda. Koolid ja kokkupuuted koolides on põhilised võimalused lastele õppida SE 

oskuseid (Sabol, 2021). Distantsõppe põhilise negatiivse aspektina toovad õpilased esile 

ärevust, mis kaasneb kaaslastest eemal olemisega, mis omakorda on takistuseks loovainete 

kunsti ja disaini alastele tegevustele  (Dilmaç, 2020).  

Distantsõppele minekul tuli esile uusi aspekte koolitöös, mis õpetajatel ärevust tekitavad. 

Kuna koolid ja haridusprogrammid pidid ümber korraldama oma tunniplaanid (Sabol 2021), et 

tagada õpetajate tervislik turvalisus. Õpilased olid aga veel vähem valmis muutusteks ja see 

andis tunda ka õpetajate töös. Kui enne pandeemiat võisid õpilased oodata järgmise päevani, 

et küsimusi küsida, siis nüüd, digivahendite toel, muutus ka õpilaste koolipäev pikemaks ja 

raskemaks. Õpetajad tunnevad kohustust vastata õpilaste küsimustele ka töövälisel ajal 

(Schwartz, 2020).  Õpetajate lihtne kättesaadavus nii õpilaste kui ka lapsevanemate poolt ning 

kohusetunne küsimustele igal ajal vastata tekitas paljudes sisemist konflikti, suurenenud 

ärevuse taset ja stressi. Mis omakorda pani nii mõnedki mõtlema oma ametivaliku üle (Sabol, 

2021). 

Samal ajal tekitab õpilastele stressi asjaolu, et  distantsil olles ei anna õpetajad neile 

regulaarset ja sisukat tagasisidet (Dilmaç, 2020). Mis paneb kohusetundlikud õpetajad 

keerulisse olukorda. See tihe ja lihtne omavahel kommunikeerumise võimalus andis 
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mõningatel juhtudel ka positiivseid tulemusi. Õpilaste omavaheline suhtlus ja üksteise 

toetamine kriisi ajal oli hoopis suurem (Xhaferi, 2020). 

COVID-19 pandeemiast tingitud ettevaatusabinõud ja kaugõppele minek on muutnud ka viise, 

kuidas õpilased omavahel suhtlevad. Õpilaste omavaheline suhtlemine telefonide ja sõnumite 

abil on kaasajal tavapärane nähtus, kuid distantsõpe ja COVID-19 piirangud tegid sellest ainsa 

viisi lastel omavahel suhelda. Kadus peaaegu igasugune füüsiline kokkupuude omaealistega. 

Head praktikad SE oskuste õpetamistel saavad olema võtmetähtsusega järgmistele 

põlvkondadele kvaliteetse hariduse pakkumisel (Katzman, 2020). Goagoses (2020) sõnul 

peab õpetamisel saama prioriteediks laste hulgas tugevate sotsiaalsete suhete loomine. See 

aga ei saa olema lihtne, sest pandeemia on pidevalt muutumises olev protsess, mille raames 

pole tuleviku kerge ennustada. Me elame ülimalt keerulisel ajal, kus pidevad muutused 

riiklikes ettekirjutustes mõjutavad ka inimeste igapäeva ja sotsiaalseid norme. Näiteks väidab 

Goagoses (2020), et hariduses ei tohi võtta prioriteediks  tulemuslikkust, mis võib praegustel 

emotsionaalsetel aegadel viia hoopis pedagoogiliselt tagurlike reformideni. Selle uurimuse 

kontekstis on oluline esile tuua kogemused, mida pakkus meile kriisiolukord. Sunnitud 

kaugõppe tugev mõju õppeedukusele ei anna endast koheselt märku, vaid on jälgitav 

tulevaste põlvkondade õpitulemustest (Sabol, 2021). “Mis on aga kindel, praegu ja 

lähitulevikus peavad olema õpetajad ülimalt paindlikud, et pakkuda kiiresti muutuvates 

tingimustes õpilastele mitmekesist õpetust” (Minkos, 2021) ja seejuures ka igakülgselt 

õppimist toetavat keskkonda.  Kasutusele võetud tehnoloogilised abivahendid, meetodid ja 

digivahenditega toetatud õpetamisest õpitu annab meile tuleviku tarbeks väärtuslikku sisendit 

(Goagoses, 2020), kuidas edaspidi taolistes olukordades toimida. Kui õppetöös keskenduda 

digivahenditele ja rakendustele, milles õppija saab olla aktiivselt protsessi kaasatud ja suhelda 

eakaaslastega, on digivahenditega toetatud õpetamisel potentsiaali olla väärtuslik meetod 

toetamaks ka SE oskusi (Goagoses, 2020). Seega tasub õpetajatel neid võimalusi rohkem 

kasutada.  
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1.3. Vahendid ja meetodid distantsõppes 

Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine õppetöös võimaldab lihtsat õpetaja-õpilase ja 

õpilaste omavahelist suhtlust. Neil on oluline osa õppetöös, kus õpetamine ja õppimine on 

järjest enam õppijakeskne ja õpilane saab üha rohkem õppeprotsessi osaliseks (Tomaš jt., 

2020). Selliste meetodite eesmärk on õppimise efektiivsemaks ja meeldivamaks tegemine 

hariduslike eesmärkide saavutamisel. Goodyear and Retalis (2010) on digivahenditega 

toetatud õpetamise meetodid jaganud kuude kategooriasse, millest kunstihariduse ja selle 

uurimuse kontekstis on olulised järgmised: 

• Tarkvara ja rakendused, mis võimaldavad ligipääsu õppematerjalile. Eestis on kõige 

levinumad eKool, Stuudium, Moodle, Microsoft 365 ja Google Classroom. Siia 

kategooriasse sobivad ka muuseumide veebi kataloogid.  

• Tarkvara ja rakendused, mis võimaldavad distantsõpet ja koostööd. Siia kategooriasse 

liigituvad veebitundide rakendused nagu Zoom, Google Meets ja Microsoft Teams aga 

ka vabavaralised digitaalset koostööd võimaldavad platvormid nagu Google 

Jamboard, Padlet jt. 

• Tarkvara ja rakendused, mis arendavad multimeedia kirjaoskust. Digiõppe platvormid, 

kus õpilastel on võimalik ise materjali luua ja töödelda. Näiteks Canva lihtsamateks 

disainiülesanneteks, Pixlr fototöötluseks ja isegi tasuta videotöötlus Vimeo 

keskkonnas. Selle uurimistöö käigus selgusid veel mõningad õpilaste poolt 

eelistatumad rakendused. Näiteks Microsoft Paint, Pics Art, Ibis Paint ja Fire Alpaca.  

Nimetatud vabavaralised rakendused ja veebikeskkonnad on tehtud võimalikult lihtsaks ja 

nende kasutajaliides intuitiivseks, et tavakasutaja tuleks kasutamisega hõlpsalt toime. 

Lihtsustatud kasutajaliides on õpetajatele ülioluline, sest võimaldab lihtsate juhiste ning 

tegevuste kaudu õpilasi juhendada. Lisaks võimalusele hõlpsalt materjali luua ja 

kunstiülesandeid teha, aitavad intuitiivsed kasutajaliidesed luua seoseid õppimise ja 

õpetamise ning teadliku avastamise ja innovatsiooni vahel (Gibbons, 2010). 
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Goryacheva ja Kartavtseva (2021) uuringu tulemusel on digivahenditega toetatud õppimisel 

kõige olulisem kommunikatsiooni võimaldavad rakendused ja keskkonnad. Kõige 

olulisematena toovad nad välja juurdepääsu internetile, e-kirjad ja sotsiaalvõrgustikud ning 

füüsiliste vahenditena arvutite tahvelarvutite ja nutitelefonide kasutusvõimalused. Õpetajatele 

muudab kvaliteetse õpetuse tagamise keeruliseks just õpetuse optimeerimine distantsil, 

klassis ja läbi individuaalse juhendamise. Siiski selgub läbi viidud uuringust, et just erinevate 

meetodite (juhendatud distantsõpe, kontaktõpe klassiruumis ja iseseisvad ülesanded) 

vahelduv kasutamine kunstiõpetuses omab positiivset mõju õppimisele. Erinevate meetmete 

kasutamine tõstab küll õppetegevuse intensiivsust, kuid pakub ka mitmesuguseid võimalusi 

õppijatele ning “omab positiivset mõju õpilaste arengule ja motivatsioonile” (Goryacheva & 

Kartavtseva, 2021). 

Õppimist / õpetamist kunstis toetavad veel kunsti ja disaini spetsiifilised veebikeskkonnad. 

“Nimetatud vahendite kasutamine tagavad suhtluse ja intensiivse, ilma katkestusteta 

haridusliku protsessi” (Goryacheva & Kartavtseva 2021).  

Suures piirdes nähakse kunstiõpetuse tegevustena joonistamist, maalimist ja heal juhul ka 

skulptuuri (Alawad, 2013). Kõik eelnimetatud praktikad vajavad spetsiifilisi vahendeid ja 

juhiseid. Distantsõppe tingimustes kaovad või muutuvad võimalused nendeks tegevusteks 

vajalikke tingimusi õpilastele pakkuda.  

Kui füüsilises keskkonnas läbi viidud tunnis saavad õpilased reaalajas ja praktilist tuge kui 

mõni tehnika või vahendi kasutamine kohe ei õnnestu. Siis eduka veebitunni eelduseks on 

see, et kõik õpilased omavad mingisugiust digivahendit, internetiühendust ja algteadmisi 

töövahendite kasutamisel (Goryacheva & Kartavtseva, 2021). 

Eelmainitud vahendite kasutamise edukus aga sõltub ka teadlikust veebitunni ülesehitusest. 

Goryachev ja Kartavtseva (2021) on kirjeldanud eduka veebitunni struktuuri järgmiselt:  

• Tunni sissejuhatavas osas on soovituslik näidata visuaalset näidist. See võib olla pilt, 

video või juhistega joonis ehk lühike illustreeriv materjal koos selgitustega. Näiteks on 
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võimalik eelnevalt enda tehnikatest ja tegemistest video teha ning seda õpilastega 

jagada. 

• Keerulisemate ülesannete puhul on hea näidata või kirjeldada ka vaheetappides 

toimuvat, et õpilastel oleks selged juhised pidevalt silme ees. Tehniliste võtete ekraanil 

jagamine ja kirjeldused aitavad õpilastel kiiremini ja edukamalt ülesandeid lahendada.  

Õppimisel ja õpetamisel teeb selline meetod keeruliseks õpilaste erinev tõlgendus juhistest. 

Hermeneutikast on teada, et probleem pole mitte keelest aru saamine, vaid selle sisu 

vastastikune ja ühtmoodi mõistmine (Gadamer, 1960). Siiski on visuaalne näidis oluline osa 

loovainete õppeprotsessist. Peale selle saab õpilaste töid ja tegemisi toetada pideva 

tagasisidega. Materjali saavad õpilased jagada piltide ja videotega kas otse kaamerast või 

muul viisil õpetajale saates (Goryacheva & Kartavtseva 2021).  Ka Tomaš jt. (2020) 

kirjeldavad infotehnoloogiliste vahendite kasu õppetegevuses kui “võimalust koguda, jagada 

ja töödelda igasugust informatsiooni.” Seega lisandub tavapärasele õpetamisele mitmeid uusi 

võimalusi, seejuures tuleb arvestada interneti piiramatuid võimalusi haarata õpilaste huvi 

teadmiste vastu.  

Oma uurimistöös tuginen Edna Vahteri kunstiõppe mudelile (vt joonis 2), mis näitlikustab hästi 

kunstiõpetuse mitmekesisust ja õppija rolli õppeprotsessis. Lühidalt öeldes jaotab tervikliku 

kunstiõppe mudel õppetöö neljaks (ideearendus, uurimine, loomine ja refleksioon) osiseks, 

mis võivad õppetöös pidevalt oma ajalist või mahulist postitsiooni muuta (Vahter, 2014). 
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Joonis 2 

Tervikliku kunstiõppe mudel (Vahter, 2014) 

 

Need osised on õpetaja poolt mõjutatavad, st õpetaja ise valib, millal ja mis mahus ta õppetöös 

ühele või teisele osisele keskendub. Kõige keskele aga asetub õpilane, kes on ümbritsevate 

õppetöö osistega pidevas suhtluses ja läbi selle sünnib kunstitunni õppeprotsess. Kirjeldatud 

lähenemine kunstiõpetusele on kindlasti heaks tugipunktiks igale õpetajale oma tunde ja tööd 

planeerides. 

Sellisele struktuurile üles ehitatud õppeprotsess  on kindlasti teostatav ka distantsõppel ning 

see uurimus proovibki leida parimad õpetamise meetodid ja või rakendused, mida õpetajad 

oma töös kasutasid ja mis sisaldasid endas kõiki õppeprotsessi osiseid. 

Kuid distantsõppel lisandub õppeprotsessi veel üks oluline faktor, millele käesolev uurimus 

tähelepanu pöörab. Nimelt distantsõppe tingimustes muutunud sotsiaal-emotsionaalne 

õpikeskond, mille Nasaka Goagoses (2020), Robert F. Sabol (2021),  jt. oma uurimustest esile 

toovad.  
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Joonisel 3 on näha uurimistöö graafiline struktuur, mis on Edna Vahteri tervikliku kunstiõppe 

mudeli autori kohandus distantsõppe tingimustele.  

Joonis 3 

Autori kohandus tervikliku kunstiõppe mudelile distantsõppe olukorras (Vahter, 2014) 
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Graafiku keskmes on Edna Vahteri loodud tervikliku kunstiõppe mudel (Vahter, 2014) ning 

seda ümbritsevad minu uurimisküsimused ja lugemusest võetud olulisemad õppetöö osised 

distantsõppes. Joonisel on näha, kuidas õppeprotsessi sisendiks on teatavad õpiväljundid. 

Need tuginevad Põhikooli riiklikule õppekavale, kuid täpsemad eesmärgid ja õpiväljundid 

koostavad õpetajad ise. See tähendab ka seda, et graafiku keskmes olev õppeprotsess on 

iga õpetaja enda koostada. Kuna aga õppimine ja õppimine sai tugevalt mõjutatud 

distantsõppe korraldustest, olen ma siin graafikus toonud välja küsimused, kas, mis ja kuidas 

õpetamine muutus distantsõppes. Eesmärgiks teada saada, millised tegevused ja kuidas 

aitasid saavutada oodatud õpiväljundid.  

Kõige selle ümber toimub ka SE oskuste õpetamine. Üks oluline osa koolitööst on toetada 

õpilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengut. Oma uurimisöös proovin välja 

selgitada ka selle, kuidas õpetajad nendele aspektidele tähelepanu pöörasid ja milliseid 

väljakutseid kogesid. 
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2. METOODIKA 

Selleks, et oma uurimisküsimusele vastuseid leida, rakendan ma juhtumiuuringu meetodit. 

Seejuures on uuringus oluline ka kogemuslik faktor ehk, et pean rakendama ka 

fenomenoloogilise uurimuse andmete töötlemise meetodeid. Fenomenoloogia rajaja Edmund 

Husserli teooriast lähtudes on antud uurimuses oluline arvestada juhtumi otsest kogemust, 

jättes välja kultuurilised ja sümboolsed struktuurid (Cohen, 2000). Ka juhtumi defineerimisel 

on võimalik lähtuda just fookuses olevate uuritavate ühisest kogemusest konkreetsest ajaliselt 

või institutsionaalselt piiritletud juhtumist (Hitchcock, Hughes, 1995, viidatud Cohen, 2000). 

Juhtumina käsitlen ma COVID-19 eriolukorraga kaasnenud vajadust koolidel minna üle 

kaugõppele. Konkreetsed ajalised perioodid, mille kohta küsimustiku ja intervjuude abil 

andmeid koguda, piiritlen 2020 kevade (märts - aprill) ja 2020 sügisest novembrist kuni 2021 

kooliaasta lõpuni, mil enamik Eesti koole olid sunnitud õppetööd korraldama distantsilt. 

2.1. Andmete kogumine 

Andmeid on kogutud kolmel erineval viisil, ka ajaliselt ja sisuliselt on andmete kogumine 

jagatud kolme etappi. Esimeses etapis kogun sisendit õpilaste kogemuse analüüsimiseks. 

Selleks koostasin ankeetküsimustiku, mida jagasin väljatrükina õpilaste hulgas. Uurijana 

keskendusin õpilaste üldise kogemuse mõistmisele distantsõppel. Selleks esitasin 

õppijakogemust puudutavad küsimused kuue-pallisel skaalal (vt lisa 1). Oluline oli teada 

saada ka vahendeid ja/või rakendusi, mida õpilased kunstitunnis kasutasid ning seda, kuidas 

nende arvates õpetajad kunstitunde läbi viisid. Selleks olid avatud vastustega küsimused (vt 

lisa 1) ja valikvastustega küsimus tunni korraldusliku poole kirjeldamiseks (vt lisa 1). Trükitud 

ankeetküsimustiku kasuks otsustasin, sest see võimaldas mul jõuda rohkemate õpilasteni, 

seejuures kindlustas küsimustiku jagamine klassiruumis andmete saamise võrreldes veebi 

teel jagatud küsimustikuga. 

Andmekogumise teine ja komas etapp kattusid nii sisuliselt kui ajaliselt. Otsustasin andmeid 

koguda kahel viisil (ankeetküsimustik ja poolstruktureeritud intervjuud) selleks, et saada 
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rohkem andmeid. Andmekogumise teises etapis koostasin kunstiõpetajatele Google Forms 

küsimustiku (vt lisa 2), mida jagasin e-maili teel koolidesse 12-sse väiksemasse ja 

suuremasse asulasse üle Eesti. Küsimustik oli jagatud nelja teemaplokki. Esiteks 

sissejuhatavad küsimused, milles selgub ka õpetajate töömetoodika, digivahendite 

kasutamise määr õppetöös ja ka nende teadmised SE oskuste arendamisest oma tundides 

enne distantsõppe perioodi. Teises teemaplokis on küsimused distantsõppe korralduse ja 

õpetaja kogemuse kohta nii enda ootuste osas enda ja õpilaste tegevusele kui ka õpilaste 

tulemusi ning motivatsiooni puudutavad küsimused. Kolmandas teemaplokis on küsimused 

SE oskuste teemal, selgitamaks välja väljakutseid ning lahendusi antud aspektides 

õpetajatöös. Kokkuvõttev teemaplokk oma küsimustega püüab leida vastuseid olulisematele 

õppimise kogemustele ja võimalikele muutustele õpetajatöös. 

Andmekogumise kolmandas etapis (märts - aprill 2022) viisin läbi ka 2 poolstruktureeritud 

intervjuud kunstiõpetajatega. Ühe kontaktis ja teise läbi Zoomi. Mõlemad intervjuud 

salvestasin Voice Memos  rakenduse abil helis ja tegin ka intervjuu ajal märkmeid oma 

märkmikusse. Intervjuude kestus oli mõlemal juhul natuke üle 50 minuti. Intervjuude struktuur 

tugines eelnevalt kirjeldatud ankeetküsimustikule, kuid mõistagi esitasin küsimusi või 

täiendasin neid vastavalt intervjueeritava vastustele. 

Lisaks eelmainitud andmekogumis viisidele, annab olulise sisendi uuringule isiklik kogemus 

õppijana ja vaatlejana veebitundides ning nende jooksul tehtud märkmed. Selleks pidasin 

uurijapäevikut terve protsessi jooksul, et sinna teha märkmeid ja järeldusi igas andmekogumis 

etapis. Intervjuude ajal panin kirja olulisi märksõnu, selline meetod aitab uurimise protsessi 

dokumenteerida ja hiljem märkmete alusel tähenduskategooriaid luua ning kogu protsessi 

reflekteerida (Laherand, 2008). 

2.2. Valim 

Uurimistöö valimiks on üheksandate klasside õpilased ja kunstiõpetajad Eesti 

üldhariduskoolidest. Kuna uurimistöö alguses püstitasin eesmärgi, uurida kunstiõppe 
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meetodeid kolmandas kooliastmes distantsõppe perioodil, siis sobis üheksas klass kõige 

paremini õpilaste valimiks. Nemad kogesid distantsõpet kõikidel koroonakriisist mõjutatud 

õppeaastatel. Õpetajate valim on kunstiõpetajad  suurematest ja väiksematest 

üldhariduskoolidest üle Eesti selleks, et saada võimalikult mitmekesist kogemuse ülevaadet.  

Valimis oli 70 õpilast, kes vastasid küsimustikule ning 10 õpetajat, kellest 8 vastas avatud 

vastustega küsimustikule ning 2 õpetajaga viidi läbi poolstruktureeritud intervjuu. Õpilastele 

jagasin küsimustiku novembris ja detsembris 2021, ajal mil käisin praktika koolis tunde 

vaatlemas ja andmas. Esimesed vastused õpetajatele jagatud küsimustikule tulid märtsis 

2022. Intervjuud viisin läbi märtsis ja aprillis 2022. 

2.3. Andmete analüüs 

Õpilaste ankeetide sisu analüüsimiseks valisin kirjeldava statistika meetodi selleks, et saadud 

sisust leida ühiseid jooni õppeprotsessi kogemise statistiliseks kirjeldamiseks. Selleks, et 

õpilaste hinnanguid paremini võrrelda, arvutan välja iga küsimuse ja hinnangu punkti kohta 

keskmise tulemuse. Kogemise kirjeldusi saab võrrelda õpetajate antud vastustega põhiliselt 

avatud küsimustega ankeetküsimustikus ja intervjuudes. 

Kuna õpetajatele jagatud ankeetküsimustikus on enamasti avatud vastustega küsimused, 

saan tulemusi uurida kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodil. Antud meetod sobib küsimustikuga 

saadud andmete analüüsiks, sest ma tegelen sisu analüüsimisel kategooriate loomisega.  

Otsides sarnasusi tekstiosades ja mõtetes selleks, et mõista välja öeldud sõnumeid ja seeläbi 

õpetajate kogemust distantsõppes (Laherand, 2008). Loon laiemaid ja spetsiifilisemaid 

tähenduste kategooriaid, mis vastaksid uurimisküsimustele. 

Intervjuude analüüsimiseks esmalt transkribeerisin intervjuud tekstiks.ee veebisaidil ning 

toimetasin teksti helifaile kuulates üle. Seejärel kasutasin kvalitatiivse sisuanalüüsi induktiivset 

meetodit selleks, et luua tähenduskategooriaid. Tähenduskategooriate lähtepunktiks on 

teooriast tulenevad uurimiskategooriad, mida täpsustan küsitluses ja intervjuudes osalenud 

õpetajatelt saadud mõtetega. Loodud tähenduste kategooriaid ja nende sisu saan omakorda 
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võrrelda (teooriaga) eelnevate uurimuste tulemustega (Laherand, 2008). Kuna õpetajatele 

koostatud küsimustik ja intervjuud tuginevad samale struktuurile, saan saadud andmeid 

samades põhiküsimustes kasutada ning võrrelda neid samades tähenduskategooriates. 

Õpetajate vastused küsimustikus ja intervjuudes kõrvutan õpilaste vastustega. Võrdlen 

erinevate osapoolte kogemusi omavahel ja asetan vastused ka enda uurimuse struktuurile 

analüüsimiseks. Vastuste asetamisega uurimuse struktuurile võrdlen tulemusi ka loetud 

kirjandusest saadud teadmistega. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Õpilaste kogemusest 

Õpilaste küsimustiku abil selgusid õppijate üldised hinnangud tundide korraldusele 

distantsõppe perioodil. Nende hinnangute põhjal selgusid õpilaste seisukohalt sobivaimad 

tunni läbiviimise viisid. Kuigi ankeedil oli esitatud vaid kaks korraldusliku varianti (vt lisa 1), 

jagunesid tundide läbiviimise viisid kolmeks (vt joonis 4).  

Joonis 4 

Tundide korraldus distantsõppel 

 

Selgusid kategooriad, mida omavahel võrrelda. Kunstitunnid kas toimusid veebitundidena, 

iseseisvate ülesannete kujul või kombineerisid õpetajad mõlemat tunni läbiviimise viisi. Nii 

õpetajate kui ka õpilaste vastustest selgub, et distantsõppe perioodil eelistati kombineeritud 

tundide korraldust. Õpetajate antud kirjelduse põhjal tähendas kombineeritud läbiviimise 

viiside kasutamine enamasti seda, et tehti videotunde teema sissejuhatuseks ja kokkuvõtteks. 

Puudujate kaasamiseks jagati juhised ka õppihaldussüsteemi ning seejärel anti õpilastele 

aega iseseisvalt oma tööga tegeleda.  
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Seejärel uurisin iga kategooria kohta õpilaste hinnanguid järgnevates skaaladena esitatud 

küsimustes (vt lisa 1). Saadud tulemustest arvutasin iga küsimuse kohta õpilaste  keskmise 

hinnangu konkreetses aspektis (vt lisa 3). Nüüd on võimalik võrrelda iga kategooria 

(veebitund, iseseisev ülesanne või kombineeritud viis) õpilaste hinnanguid (kogemusi) 

kunstitunnist. Tulemused on graafiliselt esitatud tulpdiagrammis (vt joonis 5). 

Joonis 5 

Õpilaste hinnangud tunni erinevatele aspektidele 

     

Tulemusi vaadates tuleb esile, et kombineeritud viisil läbi viidud kunstitunnid said kõige 

kõrgemaid hinnanguid, kus 28 vastanud õpilase pakutud keskmine hinne on kõikides 

aspektides üle kolme. Seejuures jaotis “raskusaste” oli ankeedis esitatud hinnanguskaalal 

raske - kerge (vt lisa 1). Ehk siis, õpilased hindasid kombineeritud tegevustega tunnikorraldust 

pigem lihtsaks. Ka õpetaja poolset tuge ja tagasiside ning tunni huvitavust hindasid selle 

kategooria õpilased kõige kõrgemalt. Vastavalt 3,7 ja 3,9 nagu joonisel 5 näha. Vastandina 

tuleb esile, et 14 õpilast (vt lisa 3), kes pidid rohkem iseseisvaid ülesandeid tegema, hindasid 

kunstitundi erinevates aspektides kõige madalamalt. Erandina on selles kategoorias 
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ülesannete lihtsus üle keskmise, hindega 3,5. Kõige raskemaks hindasid õpilased veebitunni 

formaati. Õpilased, kelle kunstitunnid toimusid koguaeg ja ainult veebitunnina, hindasid 

sedasorti formaati raskeks, keskmise hindega 2,8 (vt joonis 5). 

Kuid kõige madalam hinne tuli küsimusele “Kuivõrd veebipõhine õppimine ja digivahendid 

toetasid sinu loomingulist arengut ja kunsti õppimist?” (joonisel on küsimus esitatud 

karegooria “õppimine ja eneseteostus” tulbas), kus kõikides kategooriates õpilased on 

hinnanud enda kogemust pigem kesiseks. Seejuures absoluutselt kõige madalama keskmise 

hinde andsid sellele küsimusele õpilased, kes tegid ainult iseseisvaid ülesandeid.  

Loomingulise eneseteostuse madal hinnang võib tuleneda mitmest asjaolust. Ilmselt saanuks 

küsimus olla paremini sõnastatud. Teiseks võib-olla õpilased ei teadvusta päris täpselt endale, 

millal nad kasutavad digivahendeid kunsti tegemiseks ja millal mitte. Kuid tõenäoliselt 

tunnetavad inimesed eneseteostust kontakttundides rohkem sest nad näevad kaaslaste 

tegemisi, saavad reaalajas juhiseid õpetajalt ja tagasisidet ka kaaslastelt. 

Lisaks oli õpilastele jagautud küsimustikus oli kolm täpsustavat küsimust distantsõppel 

kasutatavate rakenduste ja esitlusvahendite kohta (vt lisa 1).  Esimese küsimuse vastused 

jagunesid kolme suuremasse kategooriasse ning nende omavahelised suhted on esitatud 

järgneval joonisel (vt joonis 6). Füüsilisel kujul esitatud tööd (69%). Sellesse kategooriasse on 

arvestatud ka vastused, mida võib kirjeldati nimetusega “ei kasutanud digivahendeid 

kunstitööde tegemiseks.” Neid oli kokku 17 õpilast 52-st vastajast (vt lisa 4). Kuigi õpe oli 

viidud kaugõppele, ilmneb õpilaste vastustest, et ülekaalukalt oli kõige levinum viis tööde 

esitlemiseks nö traditsiooniline lähenemine „füüsilisel kujutatud tööd“, mis oli kasutusel ka 

enne kaugõppe perioodi. Siia kategooriasse lisasin ka õppijate vastused „ei kasutanud 

digivahendeid“, kuna antud vastusest võis järeldada, et tööd esitati füüsilisel kujul. 
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Joonis 6 

Milliseid töövahendeid õpilased kasutasid 

 

Õpilased täpsustasid ka digivahendeid, millega nad loovtöid tegid. Näiteks kasutati MS Paint 

võimalusi, veebikeskkondi PicsArt ja Fire Alpaca ning vabavaralisi rakendusi nagu Ibis Paint 

või ka tasulisi rakendusi nagu Procreate ja Adobe Illustrator (vt lisa 4). 

Kõige levinumaks kunstitööde esitlemise formaadiks osutus videotund ja ka esitluskeskkond. 

Mõlemaid pakkuti tervelt 25-l juhul (vt lisa 4) ehk kahe formaadi peale kokku 60 % juhtudest 

(vt joonis 7).  
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Joonis 7 

E-keskkonnad, mida õpilased esitlemiseks kasutasid 

 

Videokeskkonnad varieerusid kuid mainiti peamisi, milleks olid MS Teams, Zoom ja Google 

Meets, seejuures Zoom kõige populaarsem 16 vastajaga. Esitluskeskkondadena toodi samuti 

esile peamisi (näiteks Google Slides, MS Power Point) kuid ka mõningaid mitte nii tuntud 

rakendusi (8x8 ja Prezi). Veel mainiti esitlemise formaadina erinevaid õpihaldussüsteeme 

(näiteks eKool, Stuudium ja Google Drive). Kokku mainiti erinevaid õpihaldussüsteeme 21 

õpilase hulgas. 25-l juhul mainiti ka erinevaid  esitluskeskkondi, kuid 2 esimest siin võivad 

kattuda ka videotunnis esitlemisega. Neljas ja kõige vähem levinud tööde õpetajatele 

esitamise viis oli läbi suhtluskeskkonna nagu e-mail või Messenger, mis mõlemad toodi 

vastajate seas esile vastavalt 10 ja 2-l korral ehk kokku eelistati sellist formaati tööde 

esitamiseks 12-l juhul (vt lisa 4). Tulemustes on näha, et õpihaldussüsteemid ja 

videokeskkonnad oli õppetöö eelistatud läbiviimise vormiks. Õpetajate kirjeldused tundide läbi 

viimisest toetavad seda graafikut, sest mainiti peamiselt videotunde kui õppetöö 
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sissejuhatuseks vajalikku formaati ja õpihaldussüsteeme kui abivahendit puudunud õpilaste 

kaasamisel.  

Kolmas küsimus puudutas seda, kuidas õpetaja uut materjali õpilastele jagas. Ka siin oli 

fookus distantsõppest tulenevalt e-keskkondadel. Ning vastuste kategooriad selles küsimuses 

jagunesid sarnaselt eelmisele (suhtluskeskkond, videokeskkond, õpihaldussüsteem ja 

esitluskeskkond). Järgneval joonisel on näha, et ka õpetajad kasutasid materjali esitamisel 

enamasti veebitundi ehk viteokeskkondade võimalusi (vt joonis 8). 

Joonis 8 

E-keskkonnad, millega õpetajad materjali jagasid 

 

Toodi välja vaid kaks peamist videokeskkonda (MS Teams ja Zoom) vastavalt 12-l ja 23-l 

korral. Õpihaldussüsteemid nagu eKool, Stuudium ja Google Drive mainiti 21-l korral ning 

erinevad esitluskeskkonnad 14-l. Suhtluskeskkonnad (e-mail ja Messenger) pole seevastu 

eriti levinud viis õpetajatel materjali esitamiseks kuid said siiski kolmel korral mainitud. 
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Nende tulemuste põhjal võib järeldada, et veebitund on  enam levinud viis uue õppematerjali 

esitamiseks või õpilaste tööde esitlemiseks ja hindamiseks. Ka õpetajate hulgas oli veebitund 

üks eelistatumaid võimalusi kunstitundi läbi viia. Seda parimal juhul siiski kombineerida 

iseseisvate ülesannetega ja materjali esitamisega ka õpihaldussüsteemides, et õpilstel oleks 

igas ajas ja kohas ligipääs infole. 

3.2. Õpetajate kogemusest 

Ankeetküsimustik ja intervjuu struktuur oli jagatud teemaplokkideks, milles uurisin esmalt 

õpetajate lähenemist õppeööle enne distantsõppele minemist sh. õpiväljundite jälgimist 

ainekava või isiklike kriteeriumide alusel. Seejärel tuli teemaplokk samateemaliste 

küsimustega distantsõppe olukorras. Kuna oluline oli ka õppija toetamine ja SE oskustele 

tähelepanu pööramine distantsõppel, siis oli ka see kõsimustikus eraldi teemapliokk. 

Ankeetküsimustiku võttis kokku õpetaja enesearengule või refleksioonile suunatud küsimus 

suurematest õppimiskohtadest. Sellest viimasest joonistus uurimuse käigus välja kategooria 

“väljakutsed ja lahendused (õpetaja eneseareng),” milles koondan kokku eelnevate 

teemaplokkide vastused väljakutsete ja lahenduste osas. Sellele eelnevad järgnevas 

tulemuste kokkuvõttes kategooriad: “õpetamine enne distantsõpet (sh SE oskuste 

toetamine),” “muudatused õpetamises (sh SE oskuste toetamine),” ja “distantsõppel 

kasutusele võetud rakendused”  

Õpetajatega läbi viidud intervjuud ja kogutud vastused küsimustikus andsid mõista, et 

õpetajatel on väga eripärased lähenemised õpetamisele oma tundides. Kuid seejuures on 

õpetajad järjekindlad enda püstitatud eesmärkide saavutamisel, valides selleks sobivaid 

õppemeetodeid. Esmalt toongi välja vastused koos näidetega, kuidas õpetajad enne 

distantsõpet õpetamisele lähenesid ning seejärel tulevad kategooriad, vastused ja järeldused, 

mis joonistusid välja kõikide vastuste korduva lugemise ja võrdlemise käigus. 
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3.2.1. Õpetamise metoodikast ja SE oskuste toetamisest enne distantsõpet. 

Enne distantsõppele minekut eelistasid kunstiõpetajad praktilisi töid koos toetavate juhiste, 

näidete ja aruteludega grupis. Mitmel korral kirjeldati õppetöö jagunemist protsentuaalselt nii, 

et 20% õppetööst on teoreetiline ja 80% praktilised tegevused. Teoreetilise osa eesmärk on 

tutvustada teemat, näidata näidiseid ja anda juhised. Ka arutelu on olulisel kohal, enamasti 

hindamise protsessis. 

 

tutvustamiseks olen jaganud (ja näidanud) erinevaid õppematerjale ning nende üle 

arutlenud. (Õ2) 

Juurde näitan pildimaterjali, juhendeid ja muid illustreerivaid materjale, et oleks 

võimalikult lihtne arusaada ja joonistada (Õ5) 

ütleme proportsionaalselt võib-olla 20 protsenti teooriat ja 80 protsenti ikkagi praktilist 

tegevust. (Õ10) 

 

Õppetöö planeerimisel pööratakse tähelepanu ainekavale ja tegevused on mitmekesised 

nagu ka ainekava või tuntud kunsti õpetamise mudelid soovitavad (HTM; Vahter, 2014), 

sisaldades nii individuaalseid tegevusi kui ka rühmatööd. Planeeritud tegevused tuginevad 

konkreetsele struktuurile ja on sisult mitmekesised.  

 

Loovtööna pigem ikkagi eelistan individuaalset tööd ja kuna pean hindama eristavalt, 

siis on lihtsam, kui on igal tööl nimi taga. Aga tööde sissejuhatamisel, siis kasutan küll 

rühmatöid ja ajurünnakuid ja seal ma lasen koos toimetada. (Õ9) 

Õppeprotsess on üles ehitatud õpiväljunditele, seega jälgisin seda teadlikult. Küll aga 

võib öelda, et refleksiooni jaoks jäi tihti vähe aega ning see oli puudulik. (Õ2) 

Töökavad on paika pandud ja üritan neist kinni pidada, sest siis on igal järgneval aastal 

lihtsam uue teemaga edasi minna. (Õ6) 
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Kui õpetajate ootused ainealaste tulemuste saavutamisele (kontaktõppes) olid pigem 

teadlikud, siis SE oskuste peale õpetajad niivõrd teadlikult tunnis ei mõtle. Siiski on vastustest 

võimalik välja tuua positiivseid näiteid, kuidas õpetajad arvestavad õpilaste erinevate 

võimetega. 

 

Õpetajana annan kõigile õpilastele individuaalset tagasisidet ja tema arenguks 

vajalikku nõu. Õpilastel on võimalus tutvuda üksteise töödega ning arutleda nende üle. 

(Õ2) 

Loova, omavahel suhtleva ja üksteist julgustava keskkonna loomine kunstitunnis on 

üks olulisemaid eeldusi kunstiga tegelemiseks üldse. (Õ6) 

 

Arvestades, et kolmandas kooliastmes ja gümnaasiumis on kunstianiete õpiväljundites välja 

toodud ka arutelu ning rühmatööd (HTM), on hea meel tõdeda, et õpetajad siiski kasutavad 

arutelusid ja rühmatöid osana oma õppetöös. 

3.2.2. Kuidas muutusid kunstitunni korraldus ja õppeülesanded distantsõppes? 

Kui eelnevalt sai välja toodud, et kunstiõpe on enamasti praktiline, siis järgmiste näidetega 

toon välja õpetajate lahendused õppetööd korraldada distantsõppe tingimustel. Individuaalne 

juhendamine ja arutelud on võimalikud ja praktikas kasutusel ka digivahenditega toetatud 

õpetamisel. Õpetajate vastustest selgub, et vanematele õpilastele eelistati anda iseseisvaid 

ülesandeid. Ülesandeid alustati sissejuhatusega veebitunnis, seejuures veebitunde tegid 

mõned õpetajad ka lühemalt kui need tunniplaanis ette nähtud olid. Puudujate kaasamiseks 

lisati ka juhised koolis kasutatavas õpihaldussüsteemi. Hindamine ja tagasisidestamine 

toimus taaskord veebitunnis  arutelude ja üheskoos hindamistega. Noorematele aga sobis 

veebitunnis koos tegemine ja koos arutamine. 
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Kontakttund juhendamise ja teemasse minekuga, millele järgnes iseseisev praktika ja 

töö esitamine. (Õ8) 

Zoomis istumine on ju palju väsitavam, kui päris tunnis istumine. […] et võib-olla see 

kunstitund siis on lühem, näiteks 20 minutit. See oli siis kas kokkusaamine või koduste 

ülesannete tagasisidestamine. Nad saatsid mulle need kodused ülesanded, mina 

panin nad kõik kokku ja siis me kõik vaatasime koos siin ekraani peal kõikide koduseid 

ülesandeid ja lapsed said küsida, tagasisidestada. Väiksematega tegin veebitunde. 

Neil oli ikkagi lihtsam seda teha, nii et nad on tunnis. Samal ajal teevad, kui mina olen 

seal ruumis, siis nad näitavad oma töid ja, ja siis ma saan ka juhendada ja rääkida 

nendega. (Õ10) 

 

Töid aga ei pidanud õpilased enam tunnis ja konkreetses ajas tegema, vaid neil oli selleks 

oma aeg. Selleks toodi esile õuesõppe kasutamist. Distantsõppe perioodil osalt ka 

eesmärgiga säästa õpilasi ekraani ajast ja anda neile kunstitunnis võimalus / tegevus minna 

õue, aga mõtestatult, osana õppetööst. Ühe põneva märkena toodi välja ka projektõppe 

meetod. Lahendus, mis samuti sobib õppetöösse sõltumata tundide läbiviimise viisist. 

Seejuures soodustab projektõpe kombineerima erinevaid kohtumise vorme olukorras, sest 

tegevused on niikuinii juba mitmekesised, aga samas eesmärgipäraselt järjestatud. 

 

Teine märksõna oli siis õuekunst. Et kuna seda arvuti aega oli hästi palju […] kellel on 

oli nüüd näiteks seitsmes / kaheksas tund, kunst, kui nad on olnud seitse tundi järjest 

ekraani taga, siis läksid need õue kunsti tegema või tegid nad värvide märkamist läbi 

erinevate foto ülesannete (Õ9) 

Et kunsti ülesanded (kolmandas kooliastmes, autori kommentaar) olid mul küll üles 

ehitatud põhimõtet, et nad peaksid minema välja ruumist. (Õ10) 
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Ühe perioodi peale loome ühe projekti, mis koosneb nii teoreetilisest, arutelu kui 

praktilisest osast. Vähemalt üks projekt on ka rühmatöö. (Õ2)  

 

Seejuures mängivad tähtajad ja hindamiskriteeriumid endiselt olulist rolli ülesannete täitmisel. 

Lihtsamad sõnastused ülesannetele ja materjalid, mida saab puudujatele jagada tagavad 

suurema kaasatuse. 

 

…teeme oma ülesannete hindamiskriteeriumid, et mida selle ülesande juures on vaja 

selleks, et saada kõige paremat tulemust. Mis etapid peab selleks läbima, et see 

olemas oleks? iga ülesande alguses loen ma ette, mis on need asjad, mida peaks siis 

teostama selleks, et nad hinde saaksid. (Õ9) 

nad ei pidanud 100 protsenti tunnis kohal olema, aga nad tegelikult olid, ehk siis ma ei 

kohustanud neid, aga osalemine oli väga kõrge, sest et tundides ma avasin ülesande 

tausta. (Õ9) 

 

Kunstiõpetuses on iga õpetaja lähenemine eripärane. Selleks on õppekavas ka piisavalt 

paindlikkus, mis jätab pigem suure vabaduse õpetajatel ise otsustada õppetöö kavandamisel.  

 

Õppekava annab võib-olla pigem hästi suured vabad käed, […] milliseid meetodeid 

õpetaja kasutab, see on ju õpetajal endal vaja valida ja teha. […] sõltub parajasti 

korrast, et ma võin muuta ka neid täiesti selliselt, nagu mul vaja või nii noh, ma tunnen, 

et õpilastele vaja/sobib. (I2) 

kunsti õpiväljundid on niivõrd kultuuriliselt laiapinnalised ning üldarendavad. 

Loomulikult kasutasin ära parajasti toimuvaid näitusi jm. kultuurisündmusi, et hoida 

oma õpilasi kursis just kohapealses kultuurimaastikus toimuvaga. (Õ6) 
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Olen teinud nii grafitit, animatsioone, performanceèid, joonistanud kinnisilmi ja 

puuokstega, jne. (Õ6) 

Tegime fotokunsti, digitaalset animatsiooni. (Õ4) 

Virtuaalrännakud, maali sisse minekuid, fotolavastusi jpm. (Õ5) 

 

Distantsõpe pigem nõuab paindlike lähenemisi tundide planeerimisel. Olgu need distantsilt, 

kontaktis või kuidas iganes, eduka õppetöö aluseks on konkreetsed juhised, materjalide 

kättesaadavus (Dilmaç, 2020; Goryacheva, 2021),  tähtajad ja vastavalt olukorrale või 

ümbritsevatele sündmustele toimimine. Need võimalused tagavad õpilaste kaasatuse (Dik, 

2021). Distantsõppe kogemus on kinnistanud uusi lähenemisi ja pannud õpetajad arvestama 

hübriid õppega ka tavatingimustes ehk olukorras, kus pole kohustust distants tunde anda.  

 

Teen ka praegu tunnikava koos näidete ja videotega Stuudiumi Tera kausta. 

Hübriidõppe vajadusel saan puuduva õpilase kiiresti kaasata. Samuti on võimalik töö 

distantsilt iseseisvalt sooritada. (Õ4) 

 

3.2.3. Rakendused, mis kasutusele võeti. 

Kunstiõpetajate valikud, kuidas õppetööd korraldada distantsõppe perioodil varieerusid enam 

vähem nii palju kui oli vastajaid. Tunde viidi läbi pea-aegu kõikides pakutud variantides 

(Distantsilt, Kontaktis, Hübriidõpe, Iseseisev töö, Iseseisev töö juhendamisega) ning kirjeldati 

lahti ka eripärased lahendused. Lisaks tuntumatele videokeskondadele ja õpihaldus 

tarkvarale, kasutatakse ka paljusid vabavaralisi video- ja fototöötlus programme, virtuaaltuure 

muuseumides ning tagasisidestamise või arutelu võimalusi e-õppe saitidel. 

 

Digiõppevaramu materjale, Blaberize.com, Kahoot, erinevaid Google 

teadmistepõhiseid ja mängulisi platvorme, GIMP, ArtWeaver, MediBang, 
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veebilehtedest erinevate muuseumide kodulehtedelt leitavaid muuseumide keskkondi 

jne. (Õ3) 

…muuseumi veebitund läbi Zoomi, piskel jms animeerimise keskkonnad, Youtube 

(Õ4) 

Erinevad videotöötluse rakendused (Video Maker). Pixlr E fototöötluse keskkond (Õ6) 

Virtuaalseid muuseumituure ja arhiivikogusid analüüsimiseks. (Õ8) 

 

Siin palju kattuvusi õpilaste välja toodud rakendustega pole (vt lisa 4). Esitlemise vahendid on 

küll samad (vt joonis 7 & 8) kuid rakendused, mida veebitundides kasutada on täiesti teised. 

Siiski, nimetatud vahendite ühiseks nimetajaks on õpilaste kaasamine ja õppetöö 

mitmekesiseks muutmine. Nagu näiteks Stuudiumi Tera materjalide jagamiseks või Wooclap 

ja Padlet ühistegevuste, arutelu ja tagasiside tarvis (Õ4, Õ6 & Õ9). Ka õpilaste ankeete 

uurides selgus, et kõige efektiivsem õppetöö korraldamise vorm on kombineerida erinevaid 

meetodeid (vt joonis 4 & 5). Õpetaja 3 mainitud digiõppevaramu aga ei sisalda veel praktiliste 

tegevuste toestamiseks õppematerjali. Seal on hetkel ainult abimaterjali kunstiajaloo 

teemadel (Digiõppevaramu, 2022). 

3.2.4. Õppija arengu toetamine. 

Küsitluse ja intervjuude põhjal selgus mitmeid häid praktikaid, millega õpetajad õpilasi toetasid 

ja mis aitasid õpilastel tulemusi saavutada. Näiteks on hea anda õpilastele otsustusvabadus 

tunnis osalemise vajalikkusest. Kui aga õpilane teab, et õpetaja ootab temalt ka mingisugust 

tulemust, on suurem tõenäosus, et õpilane osaleb tunnis ja töötab ka iseseisvate ülesannete 

kallal. Ning ülesanded said ka tehtud, sest õpilased oskavad lihtsamaid digivahendeid 

materjali jagamiseks kasutada.  

 

https://vara.e-koolikott.ee/taxonomy/term/3373
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Ja nad ei pidanud 100 protsenti tunnis kohal olema, aga nad tegelikult olid, ehk siis 

ma ei kohustanud neid, aga osalemine oli väga kõrge, sest et tundides ma avasin 

ülesande tausta. (Õ9) 

Pigem ma ütlen , et lae foto üles või, või lae esitlus üles või noh, et selles mõttes need 

ülesanded ei ole keerulised nende jaoks. Sellega nad saavad hakkama. (Õ9) 

 

Põhiline murekoht distantsõppe ajal, millega ka õpetajad tegelema pidid (kas siis vähem või 

rohkem teadlikult), oli ikkagi sotsiaalsete kontaktide kadumine. Märgati õpilaste “ära kadumist” 

ja uute rutiinidega (või rutiini puudulikkusega) kohanemisraskust.  

 

Õpilased eraldusid üksteisest rohkem. Kuna suhtlus käis vaid virtuaalselt, siis jäi 

puudu otsestest kontaktidest ja vabast suhtlemisest. (Õ6) 

Osad õpilased "kadusid" ära. (Õ5) 

Õpilaste valmisolek oma mõtteid jagada oli videokõnede puhul väiksem kui 

klassiruumis. Samuti oli kaamera kasutamine paljude jaoks ebamugav. Ebamugavus 

seoses ootamatute otsustega ning rutiini puudumine. (Õ7) 

Kui õpilane oli arvuti taga ja mängis oma asju, siis oli keerulisem. Tihtipeale nende 

päris sõltuvusprobleemidega laste puhul ei ole kodust tuge ja ei saa iseseisvalt 

hakkama. (Õ9) 

 

Näiteks selgusid mõningad õppemeetodid, mis kohe kindlasti ei toimi distantsilt sama hästi 

nagu kontaktis. Selliste hulka kuuluvad rühmatööd, mis eeldavad teatavat sotsiaalset kontakti. 

Sellegipoolest neid kasutati ja see on üks õppimise koht kõigile. 
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Ülesanne läks aeglaselt ja neil oli päris keeruline seda seal kodus teha. Sest see, see 

ülesanne eeldas nende omavahelist suhtlemist veel tunniväliselt, aga noh, kuidagi nad 

olid passiivsed. (Õ10) 

 

See-eest olid veebitunnid just see koht, kus said õpetajad tähelepanu pöörata õpilaste 

sotsiaalsetele vajadustele (so SE oskustele). Lisaks juhiste andmisele, sai veebitunnis jagada 

mõtteid enda tööde ja tegemiste kohta. See motiveeris õpilasi õppetööst osa võtma. 

 

Aga distantsõppe ajal hakkasin ma rohkem kasutama seda oma töödest rääkimist. 

Sest (distantsil) seal kuidagi oli seda aega. (Õ9) 

Check-in-checkout kus iga inimene saab rääkida natukene iseendast, oma päevast, 

oma mõttest. Selliseid vestlustund oli meil distantsõppe jooksul näiteks gümnaasiumi 

õpilastega küll. Et mitte ei rääkinud ainult sellest ainest ja aine probleemidest, vaid 

nendest ja nende igapäevasest. (Õ10) 

Ja no see oli see emotsionaalne rõõm siis, kui nad said üksteise töid näha ja rääkida 

oma töödest ja ja noh, see oli siis see jagamise koht noh, see töötas väga hästi. Et 

see oli tore. (Õ10) 

 

Distantsõppe ajal asendusid rühmatööd individuaalsetega. Rühmatööd lihtsalt senises vormis 

ei olnud võimalikud, aga arutelu ja üksteise tagasisidestamist sai veebitundides teha küll. 

Seejuures märgati õpilaste töödes sisulist ja positiivset arengut, mida andis neile aeg oma 

tööga iseseisvalt ja sobival ajal tegeleda.   

 

Lapsed on ikka nii andekad kodus rahulikult tööd tehes. (Õ5) 

Ootasin nendelt isikupäraste lahenduste otsimist ja leidmist erinevates praktilistes 

ülesannet ja dialoogi/arutelu kunstitundides antud teemadel. (Õ6) 
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Kellele selline omaette toimetamine sobis mõjus selline korraldus motiveerivalt ning 

tööd olid väga huvitavad. Ehk õpilane sai valida oma aja tööde tegemiseks ning see 

motiveeris neid oma töösse süvenema. Mõnes mõttes võib öelda, et vahendite kitsikus 

sundis neil olema ka loomingulisem. (Õ7) 

 

Sisukad ja head loovtööd ning sügav analüüsivõime õpilaste poolt ületas enamike õpetajate 

ootuseid. On ka loomulik, et kui tingimused lähevad raskemaks (distantsõpe / ootamatused), 

siis õpetajad natuke nö langetavad latti. 

 

Õpilaste vaimne segadus oli niigi suur. Hea kui ikka üldse suutsid midagi enda 

rõõmuks teha. (Õ1) 

Lasin ka ootusi madalamale, kuid enamasti polnud seda vaja. Täideti õpitulemused. 

(Õ4) 

Üldiselt vastasid ootustele ja kohati ületati ootusi. Ootuste ületamine pigem siis 

loomingulise lähenemise poolest. (Õ7) 

Õpitulemused erinesid õpilastel omavahel palju rohkem kui tavatunnis - kehvemad 

õpilased jäid maha, tublid olid ikka tublid ja vahel veelgi tublimad kui koolis. Palju sõltub 

kodusest olukorrast ja kasvõi võimalusest rahulikult omaette koht leida. (Õ6) 

 

Õpilased paneb tööle õpetaja konkreetsus ja motivatsiooni tagab hea suhe. Seati kohe 

konkreetsed tähtajad ja anti teada, et oodatakse tulemusi, sest hinne on ju vaja välja panna. 

Kui aga õpilased vaatamata aruteludele veebitunnis, iseseisvate tööde tegemiseks antud ajale 

ja juhistele õpihaldussüsteemides ikka kaasa ei tööta, on vaja leida lahendused. Mõningad 

lahendused eeldasid õpetajatelt töövälisel ajal õpilastega suhtlemist. See aga omakorda on 

oluline õppija toetamise seisukohast.  
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… ütlesin neile kohe Teamsis, […] et ma tahan teie tulemusi saada ja seal Teams-is 

on kuupäevad ja kõik olemas, (Õ9) 

Kui aga õpilane vajas väga abi, siis oli raske motiveerida läbi video. (Õ7) 

Õpilastega kontakti hoidmine oli kohati keeruline. Mõned kippusid "ära hajuma". (Õ2)  

Kuidas olla õpilaste jaoks koguaeg olemas. (Õ5) 

No ütleme, […], laste kaasamine oli alguses keeruline. See, et igaüks oleks aktiivselt 

tunnis kohal. (Õ10) 

Mulle tundub, et see õpetamine on inimeseks või väärikaks inimeseks olemise vorm 

või eeskuju näitamine või õige nii-öelda prožektori tulega valikute ette näitamine, […] 

väljakutse oli tõepoolest oma une arvelt neid hingi päästa. (Õ9) 

 

3.2.5. Väljakutsed ja lahendused (õpetaja eneseareng) 

Õpetajatele oli väljakutse toetada õpilaste arengut ja anda tagasisidet. Tekkisid küsimused, 

kuidas olla igaühe jaoks olemas ja milliste vahenditega kaasata veebitunnis osalejaid või ka 

puudujaid. Ühesõnaga, ilmnesid väljakutsed nii SE teemadel kui ka tehnilistes küsimustes. 

Järgnevalt toon esile mõningad murekohad ja ka lahendused, mida õpetajad välja pakkusid 

või kasutasid.  

Põhiline murekoht distantsõppe ajal, millega ka õpetajad tegelema pidid (kas siis vähem või 

rohkem teadlikult), oli ikkagi sotsiaalsete kontaktide kadumine. Märgati õpilaste “ära kadumist” 

ja uute rutiinidega (või rutiini puudulikkusega) kohanemisraskust või puduliku suhtlust üksteise 

ja ka õpetajatega. 

 

Õpilased eraldusid üksteisest rohkem. Kuna suhtlus käis vaid virtuaalselt, siis jäi 

puudu otsestest kontaktidest ja vabast suhtlemisest. (Õ6) 

Puudus vahetu suhtlus ning tagasiside saamise võimalus. (Õ7) 

Õpilastega kontakti hoidmine oli kohati keeruline. Mõned kippusid "ära hajuma". (Õ2)  
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Kuidas olla õpilaste jaoks koguaeg olemas. (Õ5) 

 

Kontaktide loomine toimis enamasti veebitundides. Kombineeritud õppetöö korraldusel on see 

hea omadus, et aegajalt saavad õpilased ikka ekraani taga kokku ja arutleda omavahel. 

Õpetaja saab jagada tagasisidet ja vajadusel uut materjali. On võimalik rääkida ka ainega 

mitte seotud teemadel. Vajadusel kasutati ka individuaalsemat lähenemist. 

 

Tegin võimalusel videotunde, suhtlesin õpilastega pidevalt chatis, kus jagasime 

omavahel poolikuid töid ja saime ka vastata üksteise küsimustele (ka õpilased 

omavahel aitasid üksteist kunsti ülesannete mõistmisel… (Õ6) 

Pakkusin vajadusel ka individuaalseid virtuaalseid  lisatunde. (Õ8) 

 

Digivahenditega toetatud õpetamise üks peamine väljakutse on valikuvõimaluste rohkus. 

Sellest tingitult toodi põhiliselt esile suurenenud töömahtu ja ajakulu tundide ettevalmistamisel 

ja ka õpilastega suhtlemisel. 

 

…olin tohutult motiveeritud ja koormatud erinevate töölehtede ja tunni materjalide 

koostamisega, uute veebilehtede otsimisega ja lihtsate teadmistepõhiste keskkondade 

leidmisega. (Õ7) 

Tehnilised tõrked. Ajamahukas ettevalmistus. Palju näidismaterjali. (Õ3) 

Kõik nõudis palju täpsemat ja ajamahukamat ettevalmistamist, ka ülesannete 

eesmärkide ja hindamiskriteeriumide sõnastamine pidi olema täpsem. Kodus 

olemasolevad töövahendid, võimalused ja ruum olid piiratud ja teistsugused. (Õ6) 
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Üks eripärane olukord, mida võib ilmneda just digivahendite kasutamisel õppetöös on see, et 

õpilased (või lapsevanemad) ei soovi rakendusi oma seadmetesse alla laadida ning siis tekib 

küsimus, kuidas õppetööga edasi minna. 

 

…ma tegin ühe projekti kus pidi siis telefoni laadima alla äpi. Õpilane ei soovinud seda 

alla laadida. Ja siis ta küsis, et kuidas sellises olukorras, et kas nagu äppide 

allalaadimine peab olema nii-öelda kohustuslik? (Õ9) 

 

Ankeedis ja ka intervjuudes oli küsimus “nimeta 3 suuremat õppimiskohta” ja siin on paslik 

mõningad õpetajate vastused välja tuua. Need vastused annavad kokkuvõtliku vaate, kuidas 

õpetajad enesearengut distantsõppel kogesid. Õpiti kasutama paljusid uusi rakendusi, 

vahendeid (kasvas julgus kasutada) ja meetodeid distantsõppel juhendada ning märgati ka 

õpilaste keerulisi SE olukordi, milledele siis ka tähelepanu pöörati. Uurimuses osalenud 

õpetajate kommentaaridest võib järeldada ka suurt huvi ise teadmisi juurde otsida, koolitustel 

osaleda ja ka teadmisi teiste õpetajatega jagada.  

 

Loomingulisem lähenemine, sisu muutmine, põhjalikud näitjuhendid. (Õ4) 

Leidsin keskkondi internetist, mida edaspidi võiks kasutada. Olin ise julgem internetis 

otsija. (Õ3) 

mul tuli arvutiklassi tähtsamale positsioonile pintslite kõrvale ja muude vahendite 

juurde. […] ma väärtustasin õues olemise aega palju rohkem kui praegu. Ja ka 

õppetöös. (Õ9) 

…Zoomi tundide  rütmilisus. See kuidas seda visuaalset, ja infomaterjali inimene vastu 

jõuab võtta. […] mismoodi, kui kaua ma saan midagi teha, näiteks infot anda või 

pildimaterjali või millises intervallis või, millises rütmis nad peaksid vahelduma. Ja, ja 
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mis mismoodi näiteks läbi veebi kaasata. Et, selles suhtes on mul küll palju rohkem 

kogemusi. (Õ10) 

Olen õppinud paremini sõnastama oma nõudmisi ja hindamiskriteeriume. Mõistan üha 

enam ühiste arutelude ja üksteise tööde uurimise/vaatamise, koos 

näitustel/muuseumides käimise olulisust ja rakendan seda üha enam. (Õ6) 

Küsin alati aasta lõpus õpilastelt tagasisidet õppetegvuse, teemade ja meetodite 

kohta. Seekord panin rõhku ka õpilaste eneseanalüüsile ja nii põhjalike tagasiside 

vastuseid polnud ma varem saanud. (Õ7) 

Selged nõudmised/juhised. Koostöö kolleegidega. Osalesin KiVa programmi 

koolitustel ja kogemus-gruppides. Kogemusgruppides vahetasime omavahel ideid ja 

jagasime kogemusi distantsõppega toime tulekust. Põhiline on optimism ja ise 

innustunud olemine oma õpetatavast teemast/ülesandest  ning seda jagades ja 

pidevalt suheldes innustuvad ka õpilased. (Õ7) 

 

Distantsõppe kogemus on julgustanud õpetajaid kasutama rohkem digivahendeid ka 

kontakttundides. Digivahenditega toetatud õpetamine (eeskätt õpihaldussüsteemide 

kasutamine) on saanud normiks. Õpetajad kirjeldavad valmisolekut materjali jagada veebis 

järgmiselt: 

 

/…/ juhuks kui peaks saabuma taaskord vajadus distantsilt õpetada.” (Õ2)  

Teen ka praegu tunnikava koos näidete ja videotega Stuudiumi Tera kausta. 

Hübriidõppe vajadusel saan puuduva õpilase kiiresti kaasata. Samuti on võimalik töö 

distantsilt iseseisvalt sooritada. (Õ4) 

Kunstitöödes meeldib rohkem nüüd teha arvutiga. (Õ3) 
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3.3. Arutelu 

Selles peatükis võrdlen enda uurimuse tulemusi, küsitletute väljaütlemisi ja märkamisi, 

varasemate uuringutega, proovides leida mis, miks ja kuidas toimis või mitte õpetajatöös 

distantsõppe kontekstis.  

3.3.1. Head õppemeetodid distantsõppel 

Õpetuse optimeerimine distantsil, klassis ja läbi individuaalse juhendamise on tekitanud 

keerulise olukorra õppekvaliteedi tagamisel. Kunstiõpetuse positiivse mõju õppimisele tagab 

just erinevate meetodite (juhendatud distantsõpe, kontaktõpe klassiruumis ja iseseisvad 

ülesanded) vahelduv kasutamine. Erinevate meetmete kasutamine tõstab küll õppetegevuse 

intensiivsust, kuid pakub ka mitmesuguseid võimalusi õppijatele ning “omab positiivset mõju 

õpilaste arengule ja motivatsioonile” (Goryacheva, 2021). Ka selle uurimuse käigus selgus, et 

õpetajad eelistavad vaheldusrikkaid tegevusi kunstitundides. Pigem kombineeritakse 

erinevaid meetode. Näiteks kirjeldab üks õpetaja, kuidas iga uus teema “a lgab grupis, aga 

lõpptulemus on individuaalsed tööd” kasutades sissejuhatustes “rühmatöid ja ajurünnakuid”, 

lastes õpilastel koos toimetada (Õ1). Seejuures hinnata on lihtsam individuaalset tööd, sest 

siis on “igaühe panus näha ja vastutus õpilasel endal” (Õ1 & Õ10). Samuti hindavad õpilased 

kõige kõrgemalt just kombineeritud viisides õppetöö korraldust (vt joonis 5). Kombineeritud 

tunnikorraldust kirjeldasid õpetajad sedasi, et toimusid tunnid sissejuhatuste ja refleksioonide 

tarvis veebitundidena, vahepeale jäi õpilastel aga aeg teha iseseisvalt oma töid. Pikem aeg 

ning enda valitud tempo ja koht töö tegemiseks andsid õpetajate hinnangul sisukamaid 

tulemusi. Seejuures olid tähtajad seatud ja juhised veebis kättesaadavad. Nagu toob esile ka 

Sehran Dilmaç (2020), digitaalsed õpikeskkonnad teevad materjali õpilastele 

kättesaadavamaks, odavamaks ja tõstavad õpilase omavastutust õppimise protsessis. 

Seejuures ei välista distantsõpe Vahteri (2014) tervikliku kunstiõppe mudelil esitatud osiste 

(uurimine, planeerimine, loomine ja refleksioon) tegemist (vt joonis 2). Veebitunni ja/või 

kontakttunni eesmärk on esmalt tutvustada teemat (uurimine), näidata näidiseid ja anda 
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juhised ning loovtöö lõpetamise kokkuvõtvaks aruteluks (refleksioon). Distantsõppes 

kasutatavad rakendused, mis võimaldavad digiseadmetes (näiteks telefonis) joonistada 

(loomine), näitustel käia ja koostöös ise ka näitusi korraldada avardavad kunstiõpetuse  

võimalusi (planeerimine ja ideede arendamine). Varasemalt on Evans ja Fan (2002) välja 

toonud distantsõppe kolm suurt plussi õppija vaatepunktist. Esiteks on õpilasel vabadus valida 

ise oma õpikeskkond, koht kus õppida; teiseks vabadus valida endale sobiv aeg õppimiseks 

ja kolmandaks ka endale sobiv tempo. Need aspektid said ka selle uurimuse jooksul kinnitust. 

Õpetajate antud kommentaarides tuleb välja, et kui kunsti tegemiseks on aega, on õpilastel 

ka suurem huvi ja motivatsioon teha ning tulemused on sisukamad. Esitatud loovtööd olid 

sisukamad, tehniliselt hästi tehtud ja oli näha õpilaste sügavat analüüsivõimet, mis ületas 

enamike õpetajate ootuseid. Nendest kommentaaridest võib järeldada, et kõige efektiivsem 

kunstitunni läbiviimise vorm on kombineerida veebi ja/või kontakttunde iseseisvate koduste 

tegevustega. Seejuures märkasid õpetajad õpilaste suuremat kaasatust hindamise ja 

tagasisidestamise protsessis osalemisel. Arutelu, ja suhtlemine eakaaslastega on 

distantsõppel eriti oluline ning osa hea kunstitunni praktikast (Vahter, 2014; Goryacheva, 

2020; Goagoses, 2020; Sabol, 2021). Õpetajad tõid esile positiivseid näiteid aktiivsest 

arutelust ja omavahelistest tagasisidest veebitunidides, kus õpilased meeleldi 

kommenteerivad ka üksteise töid ja tegemisi (Õ9 & Õ10). See on distantsõppe olukorras ainus 

viis kogu klassiga nö koos olla. Seejuures pakkus aeg iseseisvaks tööks õpilastele võimaluse 

sügavamaks eneseanalüüsiks (Õ7). Kui õpilased on saanud iseseisvate tööde tegemise ajal 

mõtteid koguda ja arendada, võib järeldada, et arutelud nendel vähestel koos õppimise 

aegadel tulevad sisukamad.  

Murekoht sellisel aegajalt tunnis kokku saamise vormil on see, et õpilased ei saa oma 

tegevusele piisavalt tagasiside. Dilmaç (2020) uuringus selguski probleem, kus distantsõppel 

õpilased ei saa õpetajatelt regulaarset ja sisukat tagasiside. Tagasisidel on aga oluline roll 

õpilaste töö kvaliteedi, oskuste ja kriitilise mõtlemise arengu suunamisel (Xhaferi, 2020).  Selle 
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uurimuse käigus selgus, et õpetaja tugi õpilaste õppimisele oli kõikides tunni läbiviimise 

vormides üle keskmise (vt joonis 5). Õpetajate kommentaarid kinnitavad õpilaste hinnanguid. 

Tagasiside ja otsesuhtluse rollile õppetöös viitavad sellised õpetajate mõtted nagu “õpilased 

paneb tööle õpetaja konkreetsus ja motivatsiooni tagab hea suhe” (Õ9) või õpilaste 

teavitamine hindamiskriteeriumidest või ülesannete juhistest. Seati kohe konkreetsed tähtajad 

ja anti teada, et oodatakse tulemusi (Õ9), sest hinne on ju vaja välja panna. Kui aga õpilased 

vaatamata aruteludele veebitunnis, iseseisvate tööde tegemiseks antud ajale ja juhistele 

õpihaldussüsteemides ikka kaasa ei tööta, on vaja leida lahendused. 

3.3.2. SE oskused ja keskkond:  väljakutsed ja lahendused 

Toimetulek distantsõppega ei tähenda vaid digipädevuste ja heade õpetamispraktikate 

olemasolu. See tähendab ka näiteks ärevusega toime tulekut, enda ja õpilaste toetamist SE 

aspektides. Uuritud juhtumi kogemus andis ka mõista, et digivahendid, õpilase valitud aeg ja 

koht ei tee õppimist ainult lihtsamaks. Eakaaslastest eemal olemine suurendab sotsiaalset 

ärevust ning see omakorda raskendab kunsti ja disaini tegevusi (Dilmaç, 2020). Õpetajad tõid 

omakorda esile põhiliselt väljakutseid just õpilastega suhtlemisel. Kui spontaansed ja isiklikud 

juhised, mis on  kontaktõppe loomulik osa, kaovad või muutub nende mõju distantsõppes 

oluliselt. Lisanduvad probleemid, milledest mõningad on ka vähene otsesuhtlus õpetajaga ja 

juhistest aru saamise raskused (Stone, 2011). Kuigi uurimuses osalenud õpetajad kinnitasid, 

et suhtlemine ja kontaktide hoidmine oli keeruline, leidsid nad ka lahendusi õpilaste 

toetamiseks või õppetöösse kaasamiseks. Veebitunde tehti pigem vähe selleks, et säästa ka 

õpilasi ekraaniajast. Juhised, mida õpetajad õpihaldussüsteemide vahendusel jagasid, tehti 

võimalikult selged. Veebitundides andsid õpetajad õpilastele aega rääkimiseks. Suhtlus, mida 

õpilased vajasid, ei olnudki alati ainealased teemad ja juhised. Vahel on õpilastele oluline 

rääkida ka muudest muredest. Veebitund saab olla see koht ja aeg, kus õpilased saavad 

üksteise töid ja tegemisi tagasisidestada. Nagu kirjeldas üks õpetaja intervjuus, “…see oli see 

emotsionaalne rõõm siis, kui nad said üksteise töid näha ja rääkida oma töödest ja noh, see 
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oli siis see jagamise koht, see töötas väga hästi. Et see oli tore” (Õ10). See kommentaar 

ilmestab hästi seda, kuidas kokkupuude eakaaslastega ka läbi ekraani saab olla oluline 

õpilaste sotsiaalsete vajaduste toetamisel. Teades, et kunstiõpetuses on mõtete ja tunnete 

väljendamine olulisel kohal (Alawad, 2013) ning et oluline on ka digivahenditega toetatud 

õppetöös keskenduda digivahenditele ja rakendustele, milles õppija saab olla aktiivselt 

protsessi kaasatud ja suhelda eakaaslastega. Distantsõppe kogemus andis meile ka 

hulgaliselt uusi teadmisi, selles millised võimalused on kaasata õpilasi reaalajas 

tagasisidestamise ja arutelu protsessi veebitunnis. Selleks võeti kasutusele tagasisidestamist 

ja koostööd võimaldavad veebisaidid nagu näiteks Kahoot (Õ2), Wooclap (Õ9) ja ilmselt üks 

levinumaid, Padlet (Õ7). Digivahendite kasutamine omavahel suhtlemiseks on õpilastele hästi 

selge. “Ja nad (õpilased toim.) oskavad tahvleid kasutada” (Õ9).  

Siiski on oluline ka traditsiooniliste kunstitehnikate kogemine kunstiõpetuses. Selles osas on 

kaugõppel keeruline kontaktõppega konkureerida. Õpilastel ei pruugi kodus olla ligipääsu ka 

kõige lihtsamatele kunsti töövahenditele (Sabol, 2021). Kui osad uuringud leiavad, et 

õppematerjalide hea kättesaadavus distantsil on pigem kasuks (Davis, 1989; Evans & Fan 

2002; Aboalgasm, 2014 & Dilmaç, 2020), siis kunstiõpetuses on oluline ka praktiline tegevus. 

Mõnikord on aga probleemiks õpilase soov teatavaid rakendusi mitte kasutada nagu kirjeldas 

intervjueeritud õpetaja olukorda kus õpilane küsis, kas rakenduste allalaadimine peab olema 

kohustuslik. Töövahendite vähene kättesaadavus ja ligipääs arvutile ja internetile need 

faktorid, mis võimendavad õppeedukuse vahet, sotsiaalset ja vaimset ärevust (Belsha, 2020; 

Foody jt., 2020; Gecker & Liedtke, 2020). Enamasti kasutati distantsõppes õpilaste tööde nö 

“kätte saamiseks” lihtsaid meetodeid nagu e-maili teel saadetud foto, õpihaldussüsteemid või 

läbi kaamera näitamine veebitunnis (Õ1; Õ 5; Õ 6;). 

3.3.3. Digivahenditega toetatud õpetamise ja õppimise võimalustest 

Antud uurimistöö käigus selgus, et enamasti tehti loovtööd siiski paberil vms füüsilisel kujul ja 

digivahendeid kasutati pigem vähe (vt joonis 4). Kuid see ei tähenda, et õpilased 
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digivahendeid kasutada ei oska. Just vastupidi, õpilased on väga digipädevad ja oskavad 

tahvleid kasutada, nagu kirjeldab õpetaja 9. Sellest kogemusest johtuvalt kasutatakse tahvleid 

ja muid digivahendeid rohkem ka kontakttundides, “sest siis ei pea tegelema hädaolukorraga, 

et on vaja pintslit ära puhastada ja lauad ära pesta ja see on väga selline steriilne.” 

Digijoonistus on nagu “asi, mida nad (õpilased, toim.) on aastakümneid oodanud” (Õ9). 

Digiseadmete kasutuselevõtus kunstiõpetuses on palju eeliseid, mugavus ja paindlikkus teha 

paljusid erinevaid tehnikaid ühe seadme peal. (Davis, 1989; Evans & Fan 2002; Aboalgasm, 

2014 & Dilmaç, 2020) Lisaks kättesaadavusele ja paindlikele võimalustele digiseadmetes 

kunsti teha, võimaldavad digiseadmed ka suuremat valikut kunstitehnikaid kui traditsioonilised 

meetodid (Davis, 1989). Need on küll limiteeritud, digitaliseeritud vormid traditsioonilistest, aga 

nende kasutamise vabadus ja paindlik ühendamine ühes seadmes teeb loomise protsessi 

lihtsamaks (Aboalgasm, 2014). Digivahendid mitte ainult ei paranda kättesaadavust 

õppematerjalidele ja kunstitehnikatele, need võimaldavad õpilastel ja ka lastevanematel 

suhelda õpetajatega töövälisel ajal. Ning õpetajad on tunnevad kohustust vastata õpilaste 

küsimustele ka töövälisel ajal (Schwartz, 2020). Selleks kasutati eelkõige Messenger-i, et 

näiteks saada tagasiside või hinnangut loovtöö kohta. See tihe ja lihtne omavahel 

kommunikeerumise võimalus andis mõningatel juhtudel ka positiivseid tulemusi. Näiteks said 

õpetajad anda kiiret tagasisidet õpilastele, kellel oli tööde esitamise tähtaeg lähedal jms. 

Õpilased ise on aga vägagi aktiivsed sõmnumite teel suhtlejad. Distantsõppe ajal kujunes 

digivahendite läbi suhtlemisest hoopis üksteise toetamise viis (Xhaferi, 2020).  

Õpetajaid on hakanud kasutama rohkem digivahendeid ka kontakttundides, mis haakub Eesti 

haridusvaldkonna arengukava põhimõttega edendada digipedagoogikat, pakkudes seeläbi 

mitmekesist ja kaasaegse tööturu vajadustele vastavat haridust (HTM, 2021). 

Digivahenditega toetatud õpetamine on saanud normiks. Veebitunnid on hea viis materjali 

esitada materjali on õpilastel lihtsam haarata kui seda esitatakse konkreetses ajas ja kohas 

ning kaasneb ka inimlik kontakt (kasvõi läbi ekraani). Õpihaldussüsteemid seevastu teevad 
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materjali jagamise õpetajatele ja õpilastele mugavaks, sest saab igal ajal ja kohas infole ligi. 

Selgus ka, et väga oluline on juhiste selgus ja üheselt mõistmine. Gadameri (1960) 

hermeneutikast teame, et probleemid tekivad just sõnade taga peituva sisu üheselt 

mõistmisest. Mitmed kommentaarid uuringus osalenud õpetajate hulgas ka rõhutasid seda, et 

nad on õppinud ülesannetele selgemaid ja konkreetsemaid juhiseid kirjutama. 

Johtuvalt õpilaste huvist ja oskustest digivahendeid kasutada on oluline ka õpetajatel 

rakendada õppetöös rohkem digivahendeid. Esmalt peavad õpetajad saama nendes 

vahendites sama pädevateks kui õpilased. Haridusvaldkonna arengukava kohaselt on hetkel 

haridusvaldkonna kitsaskoht just õpetajate digipädevused või teadmised, kuidas 

digivahendeid õppetöösse rakendada. Õnneks on ka nimetatud arengukavas toodud esile 

õpetajate koolitusvajadus ning üldiselt täiskasvanute enesearenguks mõeldud meetmete 

edendamine (HTM, 2021). Seejuures on kunstiõpetajate hulgas on koolitustel (sh ka veebi 

koolitustel) osalemise huvi suur (Dik, 2021; Sabol, 2021; Wang, 2021). Ka selles uurimuses 

osalenud õpetajate kommentaaridest võib järeldada suurt huvi ise teadmisi juurde otsida, 

koolitustel osaleda ja ka teadmisi teiste õpetajatega jagada.   

Kuigi koolitustel osalemise või teadmiste täiendamise huvi on  õpetajate hulgas suur, toob 

haridusvaldkonna arengukava esile kitsaskohana esile õpetajate pädevuste ja 

digiõppevaramu ebaühtluse. (HTM, 2021). Selles osas andis distantsõpe loodetavasti selge 

vihje haridusasutustele ja teistele valdkonna institutsioonidele millistes aspektides kiiresti 

tegutseda. Õppetöös mitmekesiste võimaluste pakkumisel ja eripäraste õpi teekondade 

leidmisel on distantsõppel ja digivahenditega toetatud õpetamisel pakkuda lahendusi. Õppija 

saab teha kunstitöid endale sobivate vahenditega (mõni teeb digijoonistust, teine jällegi maalib 

ja saadab foto sellest õpetajale) ja endale sobival ajal. Sest, nagu õpetajad esile tõid, on kunsti 

tegemiseks vaja aega ja klass ei ole alati see aeg ja koht. Õpilaste ja õpetajate kogemus selles 

uurimuses vihjab vajadusele muuta õppetöö paindlikumaks. Aja ja koha piiride ära kaotamine 

õppetöös, mis distantsõppes kohati ka juhtus, on üks viis selle paindlikkuse saavutamisel.  
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Distantsõppe kogemus annab õpetajatele võimaluse õppida sellest. On võimalus pakkuda 

rohkem õpilast kaasavaid tunde nii kontaktis kui ka distantsil, anda tulevastele õpetajatele 

suurem tööriistakomplekt nii tehnoloogiliste vahendite kui ka pedagoogiliste meetodite näol. 

(Dik, 2021). Üleüldiselt näitavad hiljutised uuringud, et kaugõppe plussid kaaluvad üle sellega 

kaasnevad raskused. (Davis, 1989; Evans & Fan 2002; Sloboda, 2005; Aboalgasm, 2014 & 

Dilmaç, 2020; Xhaferi, 2020; Goryacheva, 2021). Suurimad väljakutsed säilivad õpilaste 

motivatsiooni toetamise (Xhaferi, 2020) ja SE oskuste õpetamise osas. Antud uuringu 

tulemustel tagab õpilaste motivatsiooni õpilastega loodud hea suhe ning konkreetsed tähtajad 

ja selged juhised. Distantsõpe vähendab küll õpilaste ja õpetajate vahelist otsesuhtlust kuid ei 

kaota seda täielikult. Õpetajad on leidnud viisid, kuidas endiselt tagada õppeaine teemaline 

tagasiside digivahendite (veebitunnid, sõnumid ja õpihaldussüsteemid) toel ja samal ajal 

kasutanud veebitunde ka murede jagamise või üksteiselt õppimise kohana. Kaasnenud 

raskustest õppimise võimalus ongi tõenäoliselt kõige suurem kasutegur, mille COVID-19 ja 

distantsõppele minek meile andis. 

Kaasava ja mitmekesisema hariduse parendamiseks on vaja paremini mõista distantsõppe 

mõjusid haridusele tervikuna, selle mõjusid õppetööle, õpetajate tööle ja õpilaste 

õppeedukusele. Selles uurimistöös pakutud järelduste kinnitadamiseks on vaja täiendavaid 

uuringuid, sest uurimistöö läbiviimise aeg ja valimi suurus olid piiratud.  Distantsõpet peaks 

pikema aja vältel süsteemselt õppetöösse rakendama, saades sedasi täiendavat infot sellest, 

kuidas erinevad võimalused/ formaadid õppimiseks õpilasi kas aitavad või mitte. Süsteemne 

lähenemine distantsõppe rakendamisele aitaks haridusasutustel, õpetajatel ja uurijatel 

paremini mõista selle võimalusi ja väärtust. Oluline on arvestada, et iga õpilane on erinev. 

Mõnedele sobib rohkem iseseisev toimetamine, teistele jällegi kindel koolitunni struktuur. 

Digivahenditega toetatud õppetöö pakub mitmekesiseid võimalusi.  Hariduses peab selle 

teadmisega arvestama ja neid võimalusi õpilastele pakkuma. 
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4. KOKKUVÕTE 

Seniste uuringute ja kogemuste põhjal võib kindlalt väita, et COVID-19 pandeemia avaldanud 

väga suurt mõju haridusele. Nende mõjudega tegelemisel peavad haridusasutused olema 

paindlikud ja võtma vastu otsuseid, mis muudavad seniseid õpetamise ja õppimise praktikaid. 

Oluline on siinkohal see, et kunstiõpetus oleks ka kaugõppes kaasav ja väärtuslik. Kunstitunde 

planeerides tuleb teha suuri muutusi, et säilitada tunni tähenduslikkus, õpiväljundid ja 

atraktiivsus õpilase jaoks. Võimalik, et kunstiõpetajad peavad ümber korraldama õpetamise 

meetodid, et säiliks jätkusuutlik kunstiõpetus (Clapp, 2010). Õnneks näitab kaugõppe 

kogemus, et kunstiõpetajad olid suures piirdes valmis ootamatu olukorraga tegelemisel. 

Kogemused ja praktikad olid kunstiõpetajatel digivahenditega toimetamisel olemas juba 

varasemalt (Coleman, 2020), nüüd tuli kiiresti reageerida ning need oskused oma õpetaja 

praktikas käiku lasta. Kunstiõpetajate ja teiste kunstiharidusega tegelevate institutsioonide 

(muuseumid) kiire reageerimine ja paindlikud lahendused, veebipõhised õpetamise meetodi 

võivad olla suunanäitajaks kogu ülejäänud haridussüsteemile (Zhu, 2020). Lisaks näitab 

veebipõhistel täiendkoolitustel osalemise hüppeline kasv (Sabol, 2021; Wang, 2021) 

kunstiõpetajate suurt motivatsiooni tegutseda hariduses nii õpetaja kui ka õpilasena. 

Kogemuste ja teadmiste jagamine on suur eelis. 

Suureks probleemiks on osutunud sotsiaal-emotsionaalsete oskuste samaväärne õpetamine 

nagu seda saab teha kontaktõppes. Siiski, olles oma õpetamises, meetodite ja vahendite 

valikud paindlikud ning korraldades õpetust võimalikult mitmekesiselt (Minkos, 2020), on 

digivahenditega toetatud õpetamisel on potentsiaali olla väärtuslik meetod toetamaks ka 

sotsiaal-emotsionaalseid oskusi (Goagoses, 2020). Juba enne kriisi on tehnoloogiline areng 

survestanud haridussektorit kaasama uusi võimalusi õppetöösse, sealhulgas rakendusi ja 

meetodeid (Leoste 2021). Kriis andis aga viimase tõuke võtta need võimalused kasutusele. 

Kaugõppe kogemus näitas haridussüsteemi nõrku ja tugevaid külgi. Näitas ka õpilaste ja 

õpetajate valmisolekut õppida ning õpetada mitmekesisemalt. Sellest kogemusest on võimalik 
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õppida, et pakkuda tulevikus tõhusamat lähenemist õpetusele, kus õpilased ja õpetajad on 

aktiivsemalt protsessi kaasatud ning seeläbi pakkuda täielikum kogemus kunstidest nii 

veebitundides kui ka kontakttundides (Dik jt., 2021).  

Uurimistulemused kinnitavad, et olemasolevad kunstiõppemeetodid, mis sisaldavad 

mitmekülgset lähenemist (individuaalsed ja rühmatööd, arutelud, teadmiste ja tehnika põhised 

avastamised ning uurimused), on eriti olulised distantsõppe kontekstis, kus õpilastel on 

erinevad võimalused tegevuste lahendamiseks. See, kuidas teadmised õpilasteni viia, on iga 

õpetaja enda teha. Õppetöö mitmekesisus, digivahendite kasutamine ning õppijakeskne ja 

mitmekesine õppetöö korraldus on ka Eesti haridusvaldkonna arengukava järgi toetatud 

lähenemisviis tulevikuks (HTM, 2021). Kaasaegses kiiresti muutuvas ühiskonnas /maailmas 

/muutlikes tööturu vajadustes on haridusvaldkonna ülesanne olla paindlik ning pakkuda 

järeltulevatele põlvedele mitmekesist kaasavat haridust. Iga õppija võib jõuda samadele 

õpitulemustele omal viisil, mõni vajab rohkem tuge õpetajalt, teine tahab aga rohkem 

iseseisvust. Digivahenditega toetatud õpetamine võimaldab seda. Seejuures säilib 

kontaktõppe roll sotsiaalsete oskuste õpetamises ja koostöistes tegevustes. Distantsõppe 

kogemus näitas aga, et koos tegemine ei ole hädavajalik kõikides õppeprotsessi osistes. 

Vahel on hea lasta õpilastel omapead (koos olemasolevate juhistega) tegutseda selleks, et 

saada neilt parimaid tulemusi. 
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Õpilaste vastusesed ja vastajate arvud ankeedis olnud küsimustele 
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