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Fle3 projekti partnerid

• UIAH Media Lab,
University of Art and Design Helsinki

• Centre for Research in Networked Learning and
Knowledge Building
Department of Psychology, University of Helsinki



http://fle3.uiah.fi/ 3

Õppimine tulevikuks

• Oskus informatsiooni tõlgendada
• Oskus uusi teadmisi luua
• Oskus teadmisi jagada
• Loovus
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Fle3 pedagoogilised alused

• Jagatud ekspertiis
• Uurimuslik õpe
• Ühine teadmusloome
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Jagatud ekspertiis

• Sotsiaalselt jagatud teadmine: koostöös
võivad inimesed lahendada probleeme, mis
üksikule inimesele on liiga keerulised

• Füüsiliselt jagatud teadmine: teadmisi võib
jagada inimeste ning väliste andmekandjate
vahel (arvutid, kirjalikud dokumendid)
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Uurimuslik õpe

• Õppimine toimub sarnaselt teadusliku
uurimistööga

• Küsimused ja probleemid suunavad uuriva
õppimise protsessi

• Uued teadmised luuakse probleemide
seletamise ja neist arusaamise kaudu
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Ühine teadmusloome

• Küsimused ja seletused, mis tulevad kasutajate
oma arusaamisest ning teaduslikest allikatest

• Vahendid töötamaks teadmusobjektidega nagu
seletused, teooriad ja hüpoteesid

• Vahendid õpiprotsessi jälgimiseks
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Uurimisküsimuste sõnastamine

Konteksti loomine

Oma teooriate väljatöötamine

Kriitiline hindamine

Sügavamate teadmiste
otsimineTäpsemate

uurimisküsimuste
sõnastamine

Uute teooriate väljatöötamine

Jagatud                                           ekspertiis

Uuriva õppimise etapid
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Fle3 õpikeskkond
• Põhineb sotsiaalkonstruktivismil ja

uurival õppimisel
• Kolm õppimisvahendit:

– Veebilaud
– Teadmuspaja
– Meediapaja

• Töötab Python/Zope platvormil
• EML-ühilduv kursuste

eksport/import
• Avaldatud GPL litsentsi alusel,

saadaval 22 keeles
• http://fle3.uiah.fi
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Fle3 ja elektroonilised
õppematerjalid

• Fle3 ei ole loodud õppematerjalidel põhinevaks
õppimiseks, kus esitatakse kursuse
õppematerjalid ja viiakse seejärel läbi test

• Fle3 kasutamine koolides on näidanud, et
Teadmuspaja rakendamine oleks õpetajatel
lihtsam, kui oleks võimalik kasutada valmis
kontekste koos esialgsete uurimisküsimustega
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PILOT projekt

• Õppematerjalid, mis suunavad uuriva õppimise
protsessi Fle3 keskkonnas

• PILOT õppematerjal koosneb tekstist ja seda
illustreerivast lühikesest animatsioonist või
videost

• PILOT õppematerjal peab olema õpetaja jaoks
lihtsalt taaskasutatav (muudetav, jagatav teiste
õpetajatega)

• Valminud on esimesed soomekeelsed näidis
PILOT’id märgalade teemal



http://fle3.uiah.fi/ 16



http://fle3.uiah.fi/ 17



http://fle3.uiah.fi/ 18

Fle3 demo

• http://fle3.uiah.fi/demo/
• Kasutajanimi: demo
• Parool: demo
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Kontaktinfo

Hans Põldoja
TLÜ informaatika osakond
hans@tlu.ee
http://www.hanspoldoja.net

Fle3 kodulehekülg:
http://fle3.uiah.fi


