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Juhend Kasutamaks Sotsiaalmeediat Õppimises 

Sissejuhatus  

Veeb 2.0 tutvustamine ning sotsiaaltarkvara üüratu kasutamine on loonud uusi võimalusi 

õpetamises ja õppimises (LeNoue, Hall, Eighmy, 2011). Mitmed teoreetikud ja teadlased on 

juba aastaid tõestanud, et erinevad tehnoloogiad suurendavad meie õpikogemust. 

Tehnoloogia mängib olulist rolli just elukestvas õppes, sest see aitab edasi nii ametlikku ja 

mitteametlikku haridust kui ka vabaharidust. Nüüdseks olen juba maininud kuidas 

teoreetikud ja teadlased on mõjutanud seda, kuidas tehnoloogiat õpetamises ja õppeprotsessis 

kasutame, et õpikogemust suurendada. Õpetajad üritavad õpilaste õppeprotsessi arendamiseks 

kasutada erinevaid õpitehnoloogiaid. Samas aga on erinevate õpitehnoloogiate kasutamise 

juures üheks komistuskiviks see, et ei eksisteeri ühest süstemaatilist juhendit. Antud kirjatöös 

vaatlen mõningaid juhtnööre kasutamaks sotsiaalmeediat õppimises.  

Miks me tehnoloogiat kasutame?  

Kuna erinevad tehnoloogiad on lihtsasti kättesaadavad ja ligipääsetavad, siis me kasutame 

neid ilma mõistmata nende täielikku potentsiaali. Siiski, enne kui liigume sügavamalt edasi 

sotsiaalmeediasse või õpitehnoloogiatesse on oluline arutleda selle üle, mis on õpitehnoloogia 

üleüldiselt. Rushby ja Surry (2016) väidavad, et õpitehnoloogia ei keskendu ainult 

tehnoloogiale üleüldiselt, vaid pigem tehnoloogiale, mis toetab paremat õppimist. Sarnaselt 

sellele on sotsiaaltehnoloogia tehnoloogia, mis toetab sotsialiseerimist. Sotsiaaltehnoloogiaid 

võib ka kasutada kui õpitehnoloogiaid. Laiemas mõttes tähendab sotsiaaltehnoloogia 

tehnoloogiat, mida kasutab suur hulk inimesi saamaks üle ükskõik millisest sotsiaalsest 

väljakutsest. Tänapäeval on sotsiaalmeedia enimkasutatav sotsiaaltehnoloogia üle kogu 

maailma. Algselt oli sotsiaalmeedia peamine eesmärk sotsiaalne suhtlus, aga tänu 

sotsiaalmeedia tähtsuse suurenemisele ning pidevatele uutele võimalustele on sotsiaalmeedia 

arenenud sotsiaaltehnoloogiast õpitehnoloogiaks. Conole (2008) väitel on veeb 2.0 alustalaks 

põhimõte, et eksperdiks ei ole indiviid, vaid suurem hulk inimesi, kes läbi võrgustiku kokku 

tulevad ning seeläbi ekspertide grupi loovad. Conole (2008) tunnistas ka, et veeb 2.0 on 

aidanud meil teavet koos luua, mistõttu teave ei ole staatiline. 

   

Mis on sotsiaalmeedia?  

Sotsiaalmeedia on veebipõhine ning mobiilsusel põhinev tehnoloogia, mille esialgne peamine 

eesmärk oli sotsiaalne suhtlus. Nations (2018) väitel viitab sõna „sotsiaal“ suhtlusele 
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sotsiaalsete olevuste vahel ning „meedia“ on suhtlusvahend. Tavaliselt kasutavad inimesed 

termineid „sotsiaalne suhtlus“ ja „sotsiaalmeedia“ ühese tähenduse väljendamiseks. Samas on 

praeguseks need kaks terminit siiski erineva tähendusega (Nations, 2018) ning sotsiaalne 

suhtlus on vaid osake sotsiaalmeediast.   

Kuidas me sotsiaalmeediat kasutada saame?  

Sotsiaalmeedia kasutamine õpetamise-õppimise protsessis suurendab õpetaja ja õpilase 

vahelist suhtlust, mis omakorda parandab õpilaste tulemusi ning pühendumust õpitavasse 

ainesse (Chugh, Ruhi, 2018). Praegusel ajal kui õpilaste vajadused on niivõrd erinevad on 

üsnagi keeruline neid hallata traditsiooniliste õppemeetodite abil (LeNoue, Hall, Eighmy, 

2011). LeNoue et al. (2011) väidab, et õpilaste vajaduste rahuldamiseks on oluline õppimises 

kasutada sotsiaalmeediat. Sotsiaalmeediale viidatakse kui uue õppimisviisi olulisele osale 

(Kalantzis, Cope, 2015). Tänu teadusele ja tehnoloogiale on ilmunud mitmeid uusi ja 

tänapäevaseid õppeviise. Kuigi need teooriad on otseselt seotud e-õppega, aitavad need 

õppeteooriad meil saavutada parema õppekogemuse ka silmast-silma õppimises ja segaõppes. 

 

Nende teooriate kohaselt aitab sotsiaalmeedia õpilaste erinevatele vajadustele tähelepanu 

pöörata ning suurendada õppekeskkonnas kaasatavust (Kalantzis, Cope, 2015). See kehtib 

eriti näiteks perekonna eest hoolitsevate või tööl käivate täiskasvanute puhul, puudega 

õppijate puhul ning erinevate probleemidega õpilaste puhul. Lisaks sellele aitab 
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sotsiaalmeedia kasutajatel tänu võimsatele suhtlusrakendustele luua nii sünkroon- kui ka 

asünkroonühendusi (Wang, Scown, Urquhart, Hardman, 2014). See omadus toetab 

õpetamise-õppimise erinevaid pedagoogilisi aspekte, mistõttu mängibki sotsiaalmeedia 

hariduses tähtsat rolli.  

Enimkasutatud meediavormid ning nende omadused  

Allpool vaatleme mõnda õppevahendina paljukasutatud sotsiaalmeedia vormi ning nende 

peamiseid omadusi:   

  

Facebook: Facebook on üks enimkasutatavaid sotsiaalmeedia rakendusi kogu maailmas. 

Ükskõik kes, kellel vanust üle 13 aasta võib Facebookis konto avada ning seda vaid 

telefoninumbri või emaili aadressi abiga. Peale suhtlusrakenduse „Facebook Messenger“ on 

Facebookil veel palju huvitavaid võimalusi, nt. videote ja piltide jagamine, postituste 

uuendamine, postituste jagamine, kommenteerimine ja „meeldivaks“ märkimine. Võimalus 

on luua ka grupile mõeldud leht, mis keskendub teatud huvialale või muule aspektile. 

Privaatsussätete abil võib sisu omanik muuta sisu privaatsust. Facebook saadab inimestele 

meeldetuletusi lähedal toimuvate ürituste osas.  „Hashtagide“ ehk trellitud märksõnade abil 

on võimalik otsida infot teatud teema kohta ning jagada informatsiooni ja erinevaid 

dokumente ka muudelt veebilehtedelt. Facebook soovitab ka sarnaseid lehekülgi vastavalt 

nendele lehekülgedele, mille vastu kasutaja juba huvi tunneb.  

  

Twitter: Twitter on samuti üks sotsiaalmeedia rakendusi, mida kasutatakse laialdaselt üle 

terve maailma. Nagu Facebookiski on ka Twitteris võimalik konto avada emaili või 

telefoninumbri abil. Twitteris on ka sarnased võimalused nagu Facebookis. Veelgi enam on 

seal soovituste osa, mis näitab erinevaid lehti, mis on sarnased nendele, mida inimene juba 

jälgib. Samuti on võimalus „säuts“ kinnitada, et hiljem selle juurde naasta.  

  

Instagram: Instagram on piltidel põhinev mobiilne suhtlusplatvorm. Nagu ka muudel 

platvormidel tuleb ka Instagramis endale konto luua. Peamisteks võimalusteks Instagramis on 

oma videote ja piltide jagamine. Samas aga aitab Instagram mõista mis on hetkel populaarne 

ning otsida ka piltidel ja videotel põhinedes informatsiooni.  

  

Veebilehed blogimiseks: Blogimiseks mõeldud veebilehed ei ole tehniliselt võttes reaalajas 

suhtlemiseks, aga kuna blogipostituste alla on võimalik jätta kommentaare, siis on ka see 
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võimalus teatud mõttes interaktiivne. Veebis on mitmeid blogimiseks mõeldud veebilehti, 

näiteks: Weebly, Blogger, Wordpress, Wix ja paljud muud, kus kasutajad saavad luua 

veebilehe või blogi ehk veebipäeviku täiesti tasuta. Lisaks tekstipostitustele on kasutajatel 

võimalik lisada blogipostitustesse pilte, videoid, dokumente, viiteid muudele veebilehtedele 

jne., et oma blogipostituse kvaliteeti suurendada.  

  

Skype: Skype on reaalajas suhtlemist võimaldav tarkvararakendus. Sellega on võimalik teha 

videokõnet ning saata sõnumeid korraga mitmele inimesele. Kasutajal on võimalus läbi selle 

platvormi jagada dokumente, videoid ja pilte.  

  

Peale mainitud sotsiaalmeedia platvormide on veel ka mõned muud nagu näiteks  

‘LinkedIn’, ‘Google +’ ja ‘Pinterest’, mis on väga populaarsed õppimises kasutamiseks. 

(Otto, Williams, Lundqvist, 2015). Lisaks sellele on olemas veebitarkvarad, mis ei ole küll 

sotsiaalmeedia, kuid mida toetavad erinevad sotsiaalmeediad nagu näiteks 

mõttekaardistamise tööriistad, infograafilised tööriistad ja videotarkvara, mis õppijaid aitavad 

ning mida sotsiaalmeedias kasutatakse.  

Juhend kasutamaks sotsiaalmeediat õppimises  

Wang et al. (2014) väitel on sotsiaalmeedia kasulik tööriist nii täiskasvanute õppes kui ka 

elukestvas õppes tänu selle struktuursele, kognitiivsele ja relatiivsele sobimusele.  Enne 

sotsiaalmeedia sobimuse kasutamist on oluline teha selgeks selle sobimus õpetamise ja 

õppimise protsessis (Wang, Scown, Urquhart, Hardman, 2014). Vastavalt eesmärgile on 

allpool toodud soovituslik juhend kasutamaks sotsiaalmeediat õppimises:  

  

 
 Eesmärk Sobimus õppimises  

Juhend  Juhendteksti, kursuse materjalid, slaidid, vahendid ning muud materjalid 

(pildid, videod jne.) saab postitada grupilehele või blogipostitusse. 

Ükskõik milliseid avatud lähtekoodiga tööriistu, mille abil luua teksti, 

heli või videot ning veebinare saab läbi sotsiaalmeedia jagada.  

  

Loomine   Lehtede, gruppide, uue haridusliku materjali ning muu materjali loomine, sest 

materjali on läbi sotsiaalmeedia lihtne jagada. 
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Uuring  Hashtagide, muude postituste ja üleslaaditud sisu abil teatud teema 

jaoks informatsiooni otsimine; küsitluste loomine kogumaks 

arvamusi või uue arutlusteema püstitamine.  

Kriitiline mõtlemine 

ja loovus  

Õpilaste innustamine avastama uusi tööriistu ning kasutama neid oma 

teemast arusaamise esitlemiseks. See aitab samuti ka õpilaste 

kriitilise mõtlemise võimel areneda.  

Suhtlemine ja 

koostöö  

Grupitööde tegemine on sõnumside ja videokõnede tegemiste 

võimaluse abil lihtsam. Isegi inimesed kes elavad erinevates maailma 

otsades saavad luua uusi teadmisi sellisel viisil koostööd tehes.  

Mitmeliigiline 

õppimine  

Tänu teksti, heli, visuaalse- ja videosisu sobimusele on lihtne luua 

kaasavat õppekeskkonda. Erinevate õppestiilidega õppijad leiavad 

läbi nende platvormide omale sobiva koha.  

Meeldetuletus  Mõnel sotsiaalmeedialehel on võimalus seada üles meeldetuletus või 

leht saadab ise automaatselt meeldetuletuse eelseisvast üritusest. Töö 

tähtaegade puhul on võimalik seada üles meeldetuletus, mis 

automaatselt osalejatele lähenevast tähtajast teada annab.  

Osalus ja kriitiline 

osalemine  

Arutades erinevaid teemasid internetis, jagades teadmisi ja kogemusi 

läbi sotsiaalmeedia saavad juhendajad veenduda selles, et kõik 

osalevad. Samuti saavad juhendajad veenduda kriitilises osalemises 

läbi jagatud informatsiooni kontrollimise ja tagasiside andmine.  

Jagamine ja 

esitlemine  

Sotsiaalmeediad on hea platvorm õppijatele jagamaks asjast arusaamist ja 

uut õpitut.   

Hinnangu 

andmine, 

hindamine ja 

tagasiside  

  Läbi sotsiaalmeedia on lihtne õpilastele hinnangut ja kohest 

tagasisidet anda. Pärast seda kui õpilased on juhendajatele oma 

projekti saatnud, saavad juhendajad koheselt tööd hinnata ja jagada 

kommentaare, märkides ära nii positiivsed kui ka negatiivsed pooled.  

Õppimise 

tõestus  

  

 Veebipõhisel platvormil töö jagamine tähendab, et töö tõestus ei lähe 

kaduma. Nii juhendajad kui ka õpilased võivad naasta selle tõestuse 

juurde ükskõik millisel ajahetkel tulevikus.   

  

  

  

Kokkuvõte  

Sotsiaalmeedia kasutamine ei tee juhendaja tööd mitte ainult kergemaks, aga on ka lihtne, 

sujuv ja efektiivne tööviis. Veelgi enam: tänu sotsiaalmeedia kättesaadavusele ning 
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ligipääsetavusele on õppijatel väga kasulik erinevaid sotsiaalmeedia võimalusi igapäevases 

õppes kasutada.  Manca ja Ranieri (2013) väidavad, et sotsiaalmeedia on adekvaatne tööriist 

kultuuridevahelises koostöös ja kogukonna loomisel. Lisaks sellele panevad kogukonna 

loomisele rõhku ka Yakin ja Tinmaz (2015), kes nõustuvad, et sotsiaalmeedia võib olla 

kogukonnale tööriist, mis aitab jagada ideid, leida lahendusi ning luua uuendusi. Kuigi 

sotsiaalmeedia on õppimises kasulik tuleb nii õpetajatel kui ka õpilastel olla tähelepanelik nii 

privaatsuse kui ka andmekaitse osas. Kasutades andmeid sotsiaalmeediatest tuleb olla teadlik 

autoriõigustest ja intellektuaalomandi õigustest ning kasutada vastavaid andmeid eetiliselt. 

Sotsiaalmeedia toetab nii teadmiste omandamist kui ka teadmiste loomist, eriti kui neid 

kasutatakse nii sega- kui kaugõppes. Sotsiaalmeedia võib mängida tähtsat rolli nii ametlikus 

kui mitteametlikus õppevormis.  
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Lisa  
Mõned ideed kuidas tehnoloogiat õppimises kasutada  
  


