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Referaat 

Täiskasvanukoolitajate professionaalset arengut toetab professionaalne suhtlemine sama 

eriala praktikutega, mis võimaldab professionaalse identiteedi loomist, professionaalsete 

teadmiste loomist ja kogemuste reflekteerimist (Britt, Irwin, Ritchie 2001, Karm 2007, 

Rust 1999, Tillema, Orland-Barak 2006). Täiskasvanukoolitajate professionaalne 

suhtlemine on aluseks professionaalsele arengule (Chalmers, Keown 2006, Daley 2001, 

Gray 2004), mistõttu on oluline leida võimalus toetada täiskasvanukoolitajate 

professionaalset suhtlemist (Britt, Irwin, Ritchie 2001). 

Virtuaalne  praktikakogukond tähendab erialast professionaalset kogukonda, kus 

suhtlemine on toetatud infotehnoloogiliste vahendite abil. Virtuaalne praktikakogukond 

võimaldab täiskasvanukoolitajate professionaalset suhtlemist olenemata geograafilisest 

asukohast ja ajast (Memmi 2006, Renninger 2002, Sobrero, Craycraft 2008, Wenger 

2001). Professionaalset suhtlust toetava virtuaalse praktikakogukonna loomiseks on 

oluline mõista, millised on täiskasvanukoolitaja arusaamad sellisest kogukonnast 

(Blanchard 2008, Gannon-Leary, Fontainha 2007), mistõttu on käesoleva magistritöö 

probleemiks: milline on professionaalset suhtlemist toetav virtuaalne  praktikakogukond 

täiskasvanukoolitajate arusaamades? 

Uurimuse eesmärgiks on analüüsiv ülevaade täiskasvanukoolitajate arusaamadest 

professionaalset suhtlemist toetavast virtuaalsest praktikakogukonnast. Uurimustöö 

tulemuste põhjal saab luua täiskasvanukoolitajate professionaalset suhtlemist toetava 

virtuaalse praktikakogukonna.  

Töö tulemustest selgub, et vajadus täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna 

järele on olemas ning täiskasvanukoolitajate arusaamades võimaldab professionaalne 

suhtlemine virtuaalses praktikakogukonnas mõista oma professionaalset identiteeti, 

reflekteerida ja analüüsida kogemusi. Lisaks sellele toetab täiskasvanukoolitajate 

virtuaalne praktikakogukond professionaalse sotsiaalse võrgustiku loomist ja 

professionaalset koostööd ning teadmuse jagamist, loomist, hankimist ja säilitamiste. 

Täiskasvanukoolitajate virtuaalne praktikakogukond täiskasvanukoolitaja arusaamades 

sisaldab lisaks tehnoloogilistele vahenditele ka kriitilisi edutegureid, mille hulka kuuluvad 

usaldust, suhtlemist, kogukonna identiteeti mõjutavad virtuaalse praktikakogukonna 

administreerimine ja haldamine. 
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täiskasvanukoolitaja 
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Abstract 

The professional development of adult trainers is supported by communication with 

professional practitioners. That allows the creation of a professional identity, professional 

knowledge and experience reflection (Britt, Irwin, Ritchie 2001, Chalmers, Keown 2006, 

Daley 2001, Gray 2004, Tough 2007, Rust 1999). Adult educators’ professional 

communication is the basis for professional development (Chalmers, Keown 2006, Daley 

2001, Gray 2004), that’s why it is important to find the possibilities to support the adult 

educators’ professional communication (Britt, Irwin, Ritchie 2001). 

Virtual community of practice means the professional community where professional 

communication is supported by IT tools. Community of practice allows virtual interaction 

for professional adult educators regardless of geographical location and time (Memmi 

2006, Renninger 2002, Sobrero, Craycraft 2008, Wenger 2001). It is important to 

understand that for the creation of virtual community of practice for supporting the 

communication of professional relationship is necessary to know what the understanding 

of the professional community is. (Blanchard 2008, Gannon-Leary, Fontainha 2007), 

that’s why is the topic of that paper: what is the virtual community of practice for 

professional communication in adult trainers’ understanding? 

The aim of the study seeks to analyze the perception of the professional interaction with a 

supportive adult educator’s virtual community of practice.  On the basis of the research 

results will be created an adult educator’s virtual community of practice’s model for 

supporting the adult trainers’ professional communication.  

In the results of the work, it appears that the need for adult educators’ virtual community 

of practice exists and professional communication in a virtual community helps to 

understand your own professional identity, to reflect and analyze the experience. It 

supports creation of professional social networks and professional cooperation and 

creating, finding, sharing and storing the knowledge. Adult trainers` virtual community 

contains in addition to technical equipment also critical success factor, like trust, 

communication, admistration of the virtual community for communication. 
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SISSEJUHATUS 

 

Täiskasvanuhariduse professionaliseerumise tõttu on täiskasvanukoolitaja professionaalset 

arengut ja kasvu mitmetes kasvatusteaduslikes uuringutes problematiseeritud ja oluliseks 

peetud. Professionaalse arengut käsitlevates teadustöödes on fookuses selle kujunemise 

eeldused, tingimused, hindamine ning võimalused  selle toetamiseks (Britt, Irwin, Ritchie 

2001, Chalmers, Keown 2006, Daley 2001, Gray 2004, Karm 2007, Rust 1999).  

Täiskasvanukoolitajate professionaalse arengu eelduseks on oskus ja suutlikus oma 

professionaalsust hinnata, mis tähendab väga selget mõistmist professiooni olemusest ja 

enese professionaalsest identiteedist ning refleksiooni oskustest (Cranton, King 2003, 

Daley 2001, Karm 2007, Laiken 2002, Simons, Ruijters 2004). Arusaam professioonist, 

identiteedist on seotud professionaalse suhtlemisega, mis toimub sama eriala praktikutega. 

Kogukond, mis ühendab ühe professiooni esindajaid on nimetatud uuringutes erinevalt:  

praktikakogukond (Karm 2007), temaatiline võrgustik (Kadushin 2004), klaster (Pratt, 

Nesbit 2000), sisult tähendavad need kõik sama eriala ühendavat indiviidide kogukonda.  

Professionaalset arengut toetab professionaalne suhtlemine erialase kogukonna liikmetega 

(Cranton, King 2003, Daley 2001, Merriam, Courtenay, Baumgartner 2003, Simons, 

Ruijters 2004). Erialase ehk praktikakogukonna toimimise võimalusi on kaks –füüsilised 

kokkusaamised ja virtuaalne tegevus. Füüsilised praktikakogukonna kokkusaamised 

tähendavad kõikide liikmete reaalset kohalolekut, see-eest virtuaalne  praktikakogukond 

kätkeb endas professionaalset kogukonda, kus suhtlemine on toetatud infotehnoloogiliste 

vahendite abil (Kimble, Hildreth, Wright 2001). Virtuaalne praktikakogukond tegutseb 

olenemata ajast ja kohast, on kõikidele selle liikmetele kättesaadav ja avatud (Renninger 

2002), mis tähendab ka professionaalse suhtlemise võimaluse alalist kättesaadavust (Boyd, 

Ellison 2007, Chalmers, Keown 2006). Virtuaalsus praktikakogukonnas tähendab 

infotehnoloogiliste vahendite poolt vahendatud kommunikatsiooni võimaldades olenemata 

geograafilisest ja ajalisest eraldatusest asünkroonset suhtlemist (Memmi 2006).  

Virtuaalsed praktikakogukonnad ei ole uus nähtus (Jones 1997), kuid Eestis ei ole uuritud 

neid täiskasvanukoolitajate professionaalse suhtlemise võimalusena. Eestis on olemas 

täiskasvanukoolitajate kutseorganisatsioon Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon 
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Andras, Koolitusjuhtide Kogu, Eesti Vabaharidusliit, kuid puudub virtuaalne 

praktikakogukond, mis ühendaks inimesi, keda huvitab täiskasvanukoolitus ja selle 

problemaatika. Kuigi virtuaalse praktikakogukonna loomiseks ei ole vaja olulisi 

tehnoloogilisi vahendeid ja oskusi, ei ole siiski siiani Eestis sellist kogukonda, mida 

ühendaks täiskasvanukoolitajaid. Infotehnoloogia võimaldab luua virtuaalseid 

praktikakogukondi, kuid siiski ei taga see iseenesest kogukonna liikmete osalemist ja 

õppimist ning seeläbi professionaalset arengut. Uuringutes tuuakse välja, et virtuaalsete 

praktikakogukondade võimalused on soodustada diskussiooni demokraatlike suhetega 

keskkonnas mõjutades osalejate identiteeti. Samas on uurijad ühel meelel, et virtuaalsed 

praktikakogukonnad vähendavad füüsilist ja sotsiaalset kontakti, mis rikastavad oluliselt 

suhtlemist ja selle mõju professionaalsele arengule (Jones 1997). Lisaks näevad uurijad 

ohtu ka füüsilise kontakti puudumises ja anonüümsuses ohtu virtuaalse praktikakogukonna 

jätkusuutlikkusele, sest puuduliku interaktisooni tõttu võib langeda osalejate soov 

panustada (Gannon-Leary, Fontainha 2007). Jätkusuutliku ja liikmete professionaalset 

suhtlemist toetava virtuaalse praktikakogukonna loomiseks on oluline mõista, millised on 

täiskasvanukoolitajate ootused ja mida nad tähtsustavad suhtlemist toetavas on-line 

erialakogukonnas (Tillemaa, Orland-Barak 2006, Stacey, Smith, Barty 2004). Ülevaatlik 

analüüs, milline täiskasvanukoolitajate virtuaalne praktikakogukond  soodustab ja toetab 

täiskasvanukoolitajate professionaalset suhtlemist, võimaldab reaalselt luua kogukonna, 

mis on alternatiivseks võimaluseks täiskasvanukoolitajate professionaalseks 

kommunikatsiooniks.  

Mõistes täiskasvanukoolitaja vajadusi, ootusi ja arusaamu kogukonna väärtustest, 

võimaldab see luua virtuaalse praktikakogukonna, mis on jätkusuutlik ning tõhus liikmete 

professionaalse suhtlemise toetamiseks. 

Eelnevast lähtuvalt võib sõnastada käesoleva töö probleemi: milline on professionaalset 

suhtlemist toetav virtuaalne  praktikakogukond täiskasvanukoolitajate arusaamades?  

Uurimuse eesmärgiks on analüüsiv ülevaade täiskasvanukoolitajate arusaamadest 

professionaalset suhtlemist toetavast virtuaalsest praktikakogukonnast. Uurimustöö 

tulemuste põhjal võib luua täiskasvanukoolitajate professionaalset suhtlemist toetava 

virtuaalse praktikakogukonna. Uurimuse läbiviimiseks püstitati järgmised ülesanded: 

 Uurida täiskasvanukoolitajate virtuaalset praktikakogukonda kui võimalust toetada 

täiskasvanukoolitajate professionaalset suhtlemist; 



7 
 

 viia läbi poolstruktureeritud intervjuud mõistmaks täiskasvanukoolitajate ootusi 

suhtlemist toetavale virtuaalsele praktikakogukonnale; 

 analüüsida empiirilisi andmeid; 

 üldistada teoreetilisi seisukohti ja empiirilisi andmeid, mille tulemuseks on 

täiskasvanukoolitajate professionaalset suhtlemist toetava virtuaalse 

praktikakogukonna mudel.  

Töös kasutatavad meetodid: 

 teoreetiliste allikate analüüs; 

 poolstruktureeritud intervjuud; 

 teoreetiliste ja empiiriliste andmete analüüs ja tõlgendamine. 

Uurimuse esimese osas analüüsitakse professionaalse suhtlemise olulisust 

täiskasvanukoolitajate identiteedi arenemises, professionaalses õppimises, kogemuse 

reflekteerimises ja diskursuse kujunemises ja virtuaalse praktikakogukonna võimalused 

selle toetamiseks. 

Uurimuse teises osas antakse ülevaade empiirilistest tulemustest - valimi kirjeldusest, 

empiiriliste andmete kogumisest ning luuakse täiskasvanukoolitajate virtuaalse 

praktikakogukonna mudel. 
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1. TÄISKASVANUKOOLITAJA PROFESSIONAALNE 

SUHTLEMINE VIRTUAALSES PRAKTIKAKOGUKONNAS 

 

 

1.1. Professionaalne suhtlemine 

 

Alapeatüki eesmärgiks on analüüsida suhtlemise ja professionaalse suhtlemise olulisust 

ning seotust enesearenguga. Tuuakse välja professionaalse suhtlemise väärtust 

professionaalses arengus ning seda läbi kahe erineva uuringu, kus uuritavateks olid just 

õpetavad inimesed.  

Suhtlemine on bioloogiliste organismide üks põhivajadusi, sest suhtlemisest sõltub tihti 

ellujäämine ja eluspüsimine. Inimese seisukohast rahuldab suhtlemine olulisi sotsiaalseid 

vajadusi, mille hulka kuulub kuuluvus, olla kaasatud, teiste poolt mõjutatud ja ise 

mõjutada teisi.  

Käesolevas töös vaadeldakse suhtlemist kui protsessi, milles infovahetusega 

(kommunikatsioon) kaasneb partnerite vastastikune tajumine (sotsiaalne pertseptsioon), 

vastastikune mõjutamine (sotsiaalne interaktsioon) ja suhete loomine (Kidron 2004). 

Erinevad autorid tähtsustavad suhtlemises pidevat ja holistlikku enesearengut, mis toimub 

infovahetuse, vastastikuse mõjutamise ning suhete loomise tulemusena ning väljendub 

keskkonnaga kohanemises (Britt, Irwin Ritchie 2001, Karm 2007, Rust 1999). 

Suhtlemispsühholoogid määratlevad suhtlemise mõju isiku identiteedi, kognitiivsete ja 

emotsionaalsete protsessidele ning võimetele (Teiverlaur, Niilberg 2003). Ka uuringud ja 

teadustööd, mis uurivad praktikakogukondi, koondavad paljud sealsed võtmenähtused just 

eelnimetatud mõistete alla (Chalmers, Keown 2006, Sobrero, Craycraft 2008). 

Täiskasvanukoolitajate omavaheline suhtlemine muutub aktuaalseks professionaalses 

arengus (Britt, Irwin, Ritchie 2001), sest mõtete konstrueerimine, sõnastamine, 

kontseptualiseerimine ja esitamine toetab oluliselt täiskasvanukoolitaja isiklikku aga ka 

professionaalset arengut (Karm 2007). Professionaalset suhtlemist defineerivad Britt jt 
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(2001) kui „suhtlemist inimeste vahel, kes jagavad ametialaseid ehk professionaalseid 

probleeme eesmärgiga parandada nende endi arusaamist oma professioonist ning seeläbi 

olla tõhusamad“ (Britt, Irwin, Ritchie 2001). Professionaalne suhtlemine hõlmab töösse ja 

ametisse puutuvat ehk see on suhtlemine, mis on seotud ametialase tegevusega.  

Tillemaa, Orland-Barak (2006) väidavad, et professionaalsel suhtlemisel on 

tähelepanuväärne osa professionaalses arengus kuivõrd inter- ja intrapersonaalsed 

kõnelused, oma ideede, mõtete selge väljendamine ning mõistetavaks tegemine on olulised 

nii professionaalses kollaboratiivses õppimises ja refleksiooniprotsessis. Ka Seitamaa-

Hakkarainen, Raami, Muukkonen, Hakkarainen  (2001) peavad oluliseks infotehnoloogia 

osakaalu kollaboratiivses õppimises, kusjuures oluliseks muutuvad virtuaalses keskkonnas 

nii tehnoloogilised võimalused kui ka tegevuse koordineerimine ja osalejate toetamine. 

Britt jt (2001) poolt läbiviidud uuring Uus-Meremaa matemaatikaõpetajate seas fokuseerib 

professionaalset suhtlemist professionaalses arengust. Lähtuti hüpoteesist, et 

professionaalne suhtlemine on kõige tähtsam osa professionaalsest arengust. Uuringu 

tulemuseks saadi hüpoteesile kinnitust: „..paljudele õpetajatele olid professionaalsed 

vestlused innustuseks kasutada oma töös alternatiivseid ja tavapäratuid meetodeid. 

Professionaalsed vestlused olid võimaluseks õpetajatel rääkida ohutult oma tööalastest 

probleemidest ja küsimustest“. Uuringus selgub, et professionaalne suhtlemine toetas 

õpetajate õppimist (uued meetodid), refleksiooni ning koostööd. Samas tõstatavad uurijad 

ka küsimuse, kuidas ja millega saab haridussüsteem toetada vajalikku professionaalset 

suhtlemist?  

Tillemaa, Oralnd-Barak (2006) uurisid samuti professionaalse suhtlemise olulisust 

õppimise kontekstis. Lähtudes õppimise kolmest käsitlusest: reflektiivsest, situatiivsest ja 

konstruktiivsest, uuriti professionaalse suhtlemise rolli professionaalse teadmuse loomisel 

ja õppimisel. Uuringus selgus, et professionaalsel suhtlemisel on keskne roll 

teadmusloomes ja kollektiivses õppimises. Lisaks selgus, et professionaalne suhtlemine 

toetab konstruktiivse õppimise mudelit, mis võimaldab transformatiivset ja muutustele 

orienteeritud õppimist ning determineerib ka uuendusi ja innovatsiooni valdkonnas.  

Refleksioon läbi professionaalse vestluse tõhustab oluliselt täiskasvanukoolitajate 

professionaalset arengut. Laiken (2002), kes uurib organisatsioone kui õpikeskkondi 

analüüsib grupi ja professionaalse suhtlemise tähtsust kvaliteetse ja tulemusliku õppimise 

seisukohalt. Võtmeküsimustena, mille autor püüab leida seletusi on seotud refleksiooni 
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võimaluste avardumisega ning oskustega refleksiooni toetada. Autor näeb õppimises 

olulisi seoseid  professionaalse suhtlemise ja refleksiooni vahel, mille tulemusena muutub 

õppimine tähenduslikuks, mistõttu järeldatakse, et professionaalsel suhtlemisel on oluline 

roll nii individuaalsel transformatsioonil ka organisatsioonide muutumises 

efektiivsemateks.  

Kahes uuringus tähtsustati oluliselt professionaalse suhtlemise rolli professionaalses 

arengus ja eelkõige õppimises, mistõttu võib defineerida professionaalset suhtlemist, kui 

sama eriala praktiseerivate inimeste vestlust, diskussiooni, mille tulemiks on potentsiaalne 

professionaalne õppimine.  

 

1.2. Virtuaalne praktikakogukond 

Alapeatüki eesmärgiks on analüüsida erinevate autorite käsitlusi virtuaalsest 

praktikakogukonnast, anda ülevaade praktikakogukondade erinevusest virtuaalsetest 

praktikakogukondadest. Erinevatele autorite käsitlustele kaardistatakse virtuaalse 

praktikakogukonna mõiste ja liigitus. Töö osas antakse ülevaade Eestis toimivatest 

õpetavate inimeste virtuaalsetest praktikakogukondadest. 

Virtuaalsed praktikakogukonnad on olnud uurimisaineseks alates 1990-ndatest, kui 

uurijaid hakkas enam köitma just virtuaalse praktikakogukonna sotsiaalne pool. Internetti 

ei käsitletud enam pelgalt vahendina, mille abil levis informatsioon saatjalt vastuvõtjale 

vaid internet oli muutunud sotsiaalseks keskkonnaks, kus toimuvad sarnased protsessid, 

mis füüsilistes suhtevõrgustikes.  

Käesolevas töös ei käsitleta sõna „virtuaalne“ vastandina „reaalne“, sest kindlasti ei ole 

suhtlemine virtuaalses keskkonnas midagi ebareaalset  vaid kätkeb endas reaalseid suhteid, 

inimesi ja teemasid (Jones 1997). Sõnal „virtuaalne“ on siin hoopis viiteks suhtlemise 

keskkonnale, mis ei ole füüsiline. Autor käsitleb „virtuaalse“ vastandina „mittevirtuaalne“ 

terminit, mis tähendab suhtlemist kahe või enama inimese füüsilisel kohalolekul.  

Praktikakogukond 

Praktikakogukonda defineeritakse, kui inimgruppi, keda ühendab sotsiaalsed ja 

professionaalsed suhted, neil on sarnased teadmised, oskused ühise uue teab loomiseks. 

Wenger, keda praktikakogukondade uurijatest on peetud üheks autoriteetsemaks, on 
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sõnastanud (1998) praktikakogukondi kui ühist huvivaldkonda omavatest üksikisikutest 

koosnev suhtlemisevõrgustik ning praktikakogukonda saab määratleda domeeni, 

kogukonna ja praktika kaudu. Gannon-Leary, Fontainha (2007) ja Merriam, Courtenay, 

Baumgartner (2003) mõistavad praktikakogukonnas nähtusena jagatud teadmist ja 

teadmusloomet ning sotsiaalseid võrgustikke, mis tuleneb suhtlemisest.  

Virtuaalne praktikakogukond 

Virtuaalne praktikakogukond hõlmab väga erinevat kasutusel olevat mõistet (joonis 1).  

 

Joonis 1. Virtuaalse praktikakogukonna erinevad mõisted 

Henri, Pudelko (2003) väidavad, et virtuaalne praktikakogukond ehk ka on-line 

praktikakogukond erineb praktikakogukonnast oma suhtlemiskanali poolest. Kui 

praktikakogukonna tegevus eeldab reaalseid kontakte ja kokkusaamisi, siis virtuaalne 

praktikakogukond võimaldab suhelda, jagada teadmust ja edendada kogukonna tööd 

kasutades infotehnoloogilisi vahendeid.  

Kimble, Hildreth, Wright (2001) oma raamatus „Communities of Practice: Going Virtual“, 

ütlevad, et virtuaalse praktikakogukonna peamiseks suhtlemiskanaliks on internet ning 

hoolimata füüsilise kontakti ja kokkupuute puudumisest tekib ka virtuaalses 

praktikakogukonnas sarnased kriitilised nähtused, mis praktikakogukondades – sotsiaalne 

õppimine ja teadmusloome, usaldus ja suhtevõrgustikud. 

Sotsiaalsed võrgustikud (social networks) on uurimustöödes läbivaks terminiks, kui 

fookuses on suhtlemisekesksed virtuaalsed praktikakogukonnad. Sotsiaalseid võrgustikke 

on defineerinud Boyd, Ellison (2007), kui „veebipõhised internetiteenused, mis lubavad 

kasutajatel konstrueerida avalikke või pool-avalikke profiile piiritletud (kasutajanime ja 
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parooliga kaitstud) süsteemi. Kasutajatel on võimalik tekitada linke ja suhelda teiste 

kasutajatega ning läbi teiste kasutajate jõuda uute kontaktideni“  

  

Joonis 2. Virtuaalsete kogukondade liigitus (Porter 2004) 

Porter (2004) jagab virtuaalsed kogukonna kahte erinevasse kategooriasse (joonis 2): 

liikmete algatatud ehk alt-ülesse suunatud virtuaalse kogukonna tekkimine ning 

organisatsioonide algatatud ehk ülevalt alla suunatud virtuaalse kogukonna tekkimine. 

Liikmete poolt algatatut kogukondades on kogu haldus liikmete enda organiseeritud. 

Organisatsioonide poolt algatatud on enamasti tasustatud ning hallatud huvigruppide 

(valitsus, erialaliidud jne) poolt. Liikmete poolt algatatud kogukondade suhted piirduvad 

kas siis sotsiaalsete (tutvus- ja sõprussuhted) või professionaalsetega (ametisse puutuvad). 

Organisatsioonide poolt algatatud kogukondade suhted on lisaks organisatsioonide 

liikmete vahel ka huvigruppidega. 

Erinevate autorite käsitlustes esitatud virtuaalse praktikakogukonna definitsioonides 

selgub, et virtuaalses praktikakogukonnas on keskeseks nähtuseks suhtlemine, 

praktikakogukonna määratlus selle juures tähendab olulist osa professionaalsel 

suhtlemisel. 

Eelnevast tulenevalt saab defineerida virtuaalseid praktikakogukondasid: 

Virtuaalne praktikakogukond on veebipõhine võrgustik, mis läbi professionaalse 

suhtlemise  toetab praktikute professionaalset arengut.  
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Järgnevalt (tabel 1) on toodud mõned Eestis toimivad õpetavate inimeste virtuaalse 

praktikakogukonna näited (seisuga 10.aprill 2009), mis vastavad antud definitsioonile: 

VPK nimi Praktika 
Registree-

runuid 
Teadmus Suhtlemine 

Klassi-

õpetajate 

praktika-

kogukond 

Klassi-

juhatamine ja 

õpetamine 

Eestis 

566 

Õppematerjalid, 

õpiülesanded, 

kasulikud viited, 

projektid, gallup, 

galerii 

Foorum, F2F 

kokku-

saamised 

Matemaatika-

õpetajate 

praktika-

kogukond 

Matemaatika 

õpetamine 

Eestis 

532 

Õppe-materjalid, 

viited, teated, 

gallup 

Foorum, F2F 

kokku-

saamised 

Inimese-

õpetuse 

õpetajate 

kogukond 

Inimese-

õpetus 
? 

Fotod, 

õppematerjalid, 

lingid, blogi, 

videod 

Blogi, 

komme-

taarid 

Käsitöö 

õpetajate 

kogukond 

Käsitöö 

õpetamine 

Eesti 

koolides 

56 

Fotod, 

õppematerjalid, 

lingid, videod, 

artiklid, 

publikatsioonid, 

uudiskirjandus, 

konkursid 

Foorum, 

küsitlus 

Kaugkoolitus 

Web 2.0 

Sotsiaalse 

tarkvara 

kasutamine 

õpetamisel 

22 

Fotod, 

õppematerjalid, 

lingid, blogi, 

videod 

Blogi, 

komme-

taarid 

e-VÕTI 

haridus-

tehnoloogide 

võrgustik 

Haridus-

tehnoloogia 

Eestis 

36 

Lingid, 

teadeanded, 

materjalid 

Kommen-

taarid, F2F 

kokku-

saamised 

Tabel 1: Näiteid õpetavate inimeste professionaalsetest virtuaalsetest praktikakogu-

kondadest Eestis. 
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1.3. Professionaalne suhtlemine virtuaalses praktikakogukonnas 

 

Selles peatükis kaardistatakse erinevad suhtlemisliigid virtuaalses praktikakogukonnas 

ning nendele vastavalt tehnoloogilised vahendid. Analüüsitakse virtuaalse suhtlemise 

probleeme ja kitsaskohti ning lähtuvalt autorite käsitlustest tuuakse neile põhjendused. 

Alapeatüki teine pool käsitleb professionaalse suhtlemise olulisust erialase  teadmuse 

loomiseks virtuaalses praktikakogukonnas. 

Virtuaalses praktikakogukonnas on suhtlemine keskseks, kusjuures suhtlemine määrab ära 

ka virtuaalse praktikakogukonna toimimise jätkusuutlikkuse, mistõttu ei saa alahinnata 

suhtlemise olulisust nii virtuaalse praktikakogukonna loomisel aga ka selle toimimisel. 

Suhtlemise keskusust on oma uuringutes välja toonud nii Blanchard (2008), Henri, 

Pudelko (2003), Memmi (2006). Kusjuures Memmi viitab virtuaalse suhtlemise tähtsusele 

ka mittevirtuaalses suhtlemises. Tema artiklis analüüsib autor virtuaalse suhtlemise 

potentsiaali ka mittevirtuaalse suhtlemise toetamiseks. Analüüsides sotsiaalseid kogukond 

toob autor välja, et kui kogukondade liikmetel on olnud kontakt virtuaalselt, siis on neil ka 

väga kerge leida kontakt mittevirtuaalselt.  

Blanchard (2008) see-eest tähtsustab suhtlemist virtuaalses praktikakogukonnas kui üht 

edutegurit. Suhtlemine on kriitiline edutegur virtuaalses praktikakogukonnas, sest 

suhtlemise tulemusena tekivad liikmetevahelised tugevad seosed, mis omakorda 

tõhustavad suhtlemist. Ka on suhtlemine oluline sotsiaalse võrgustiku loomisel. 

Autor toob välja neli erinevat dimensiooni suhtlemises virtuaalses praktikakogukonnas 

ning nende toetamiseks tehnoloogilisi võimalusi (joonis 3). Suhtlemine virtuaalses 

praktikakogukonnas on nii ühelt liikmelt ühele, ühelt liikmelt mitmele aga ka sünkroonne 

ja asünkroonne. Joonisel (joonis 3) on näha erinevad tehnoloogilised võimalused 

toetamaks vastavalt virtuaalse suhtlemise liigile (Blanchard 2008). 
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Ühelt-ühele 

Ühelt-mitmele 

Tahvel 
Teadeanded  

Meili-listid 

Informatsioon 

Materjali jaotus 

Blogid 

Jututoad 

Video-vestlus 

Vestlus 

E-post Kiir-sõnumid 

Asünkroonne Sünkroonne 

Mitmelt-mitmele 
 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Suhtlemise vahendid olenevalt suhtlemise liigist (Blanchard 2008) 

Suhtlemine on kriitiline edutegur virtuaalses praktikakogukonnas, mistõttu peavad 

tehnoloogilised vahendid võimaldama ja soodustama inimeselt-inimesele suhtlemist ja 

inimeselt-kogukonnale suhtlemist. Virtuaalses praktikakogukonnas suhtlemine soodustab 

kommunikatsiooni ka mittevirtuaalses keskkonnas. Samas toetab virtuaalne tutvus ka 

mittevirtuaalseid suhete loomist ja suhtlemist. 

Suhtlemine virtuaalses keskkonnas erineb füüsilisest suhtlemisest mitmest aspektist - 

mitteverbaalne kommunikatsioon, sõnumi salvestumine, sõnumi rohkus, sõnumi 

objektiivsus ja anonüümsus, on näited kahe suhtlemineviisi (virtuaalse, füüsilise) 

erinevustest (Guye-Vuillème jt 1999).  

Suur osa suhtlemisest ja sõnumi edastamisest on mitteverbaalne suhtlemine. 

Mitteverbaalne suhtlemine sisaldab endas visuaalseid (liigutused, miimika, poos, 

ruumisuhted, nahareaktsioonid), akustilisi (intonatsioon, kõnepausid, kõnega mitteseotud 

helid- naer, nutt, köha, ohked jms.), taktiilseid (puudutusega seotud) ja olfaktoorseid 

(lõhnaga seotud) suhtlemisvahendeid. Autorite järgi on mitteverbaalse kommunikatsiooni 

osakaal isegi 60-80% sõnumi edastamisel (Guye-Vuillème jt 1999).  

Virtuaalses suhtlemises mitteverbaalne kommunikatsioon puudub, mistõttu on põhjust 

järeldada, et suhtlemine virtuaalses keskkonnas erineb suuresti mitte-virtuaalsest 

suhtlemisest ka sõnumi sisu mõistmise poolest. Ka kinnitab Memmi (2006) uuring, et 

virtuaalses keskkonnas on suhtlemine pinnapealsem ja anonüümsem ning suhtlemisesse ei 
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panustata piisavalt, sest puudub vajadus koheselt reageerida, väidelda, vastata küsimustele. 

Mitteverbaalse kommunikatsiooni puudumise tõttu võib sõnum tunduda järsk ja 

asjatundmatu (Kadushin 2004), mis omakorda põhjustab virtuaalses praktikakogukonnas 

usaldamatust ning suhtlemise aktiivsuse vähenemist. Autorid väidavad, et kuna virtuaalne 

kogukond ei võimalda kohest ja emotsionaalset suhtlemist, siis häguste, halvasti 

defineeritud ja avatud probleemide puhul ei ole virtuaalsed kogukonnad parim meedium 

(Kimble, Hildreth, Wright 2001). Eelpool mainitud Blanchard‘i (2008) virtuaalses 

praktikakogukonna suhtlemisvõimalustena on olulisimaks just üks-ühele 

suhtlemisvõimalused aga ka üks mitmele. 

Erinevate autorite (Kadushin 2004, Wenger 1998) järgi on eelpool mainitud negatiivsed 

seigad virtuaalses suhtlemises siiski probleemiks vaid virtuaalse praktikakogukonna 

tegevuse alguses. Tuuakse välja, et pikemaajalisemal tegevusel suhtlemist pärssivad 

asjaolud nõrgenevad või kaovad. Oluline on mõista, et nii nagu mitte-virtuaalsel 

suhtlemisel vajab ka suhtlemine virtuaalses praktikakogukonnas toetamist ja aega, et 

arendada usaldust (Blomqvist 2002) ja seeläbi tõhusat liikmete suhtlemist. Virtuaalse 

praktikakogukonna toimimise jätkumisel usaldus liikmete vahel kasvab ning seetõttu ka 

virtuaalne praktikakogukond muutub üha sotsiaalsemaks. Suhtlemine muutub vahetumaks, 

vähem pööratakse tähelepanu vigadele (asjatundmatusele) ning personaalseid 

suhtlemisviise mõistetakse paremini. Liikmetevaheline suhtlemine muutub vabamaks aga 

ka sügavamaks ning kasvab ka suhtlemise aktiivsus (Cannon-Leahy, Fountaina 2007).  

Wenger’i käsitlus praktikakogukondade arengufaasides kinnitab eelpool mainitut ning 

lisab, et selles perioodis leiavad liikmed praktikakogukonna potentsiaali ja vajaduse, mis 

omakorda tõhustab suhtlemist ja liikmete panustamist (Wenger 1998). 

Samuti, nagu mittevirtuaalses suhtlemises, muutuvad suhtlemise kvaliteedis määravaks ka 

personaalsed omadused ja meeldivused, sõltub ka suhtlemine virtuaalses 

praktikakogukonnas inimeste omavahelisest sobivusest ja soovist suhelda. Sarnaselt 

suhtlemisega füüsilise maailmas võib ka virtuaalses praktikakogukonnas tekkida 

konfliktseid olukordi, mis on tingitud liikmetevahelisest ebakõlast. Moderaatoritel ja 

juhtidel on siinkohal oluline roll konfliktide lahendamisel või ennetamisel, kuid samuti on 

oluline ka liikmete üldiste reeglite olemasolu ja nendest kinnipidamine (Fontaine, Millen 

2004).  
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Ka suhtlemisse panustamise määr virtuaalses praktikakogukonnas on uurimisvaldkonnaks 

ning oluliseks muutub see just virtuaalse praktikakogukonna püsimajäämisel. Virtuaalses 

praktikakogukonnas ei saa mõõta suhtlemist konkreetsete mõõdikutega (Kusmin 2007), 

kuid siiski saab teatud kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate järgi hinnata virtuaalsetes 

praktikakogukondades aktiivsust. Kvantitatiivsete mõõdikud on liikmete arv, kogukonna 

veebilehe külastusi, veebilehel oldud tundide maht, allalaadimiste arv, kommentaaride arv, 

seatud eesmärkide saavutamise määr jne. Kvalitatiivsete mõõdikute on tegevuse tulemite 

kvaliteet, kogukonna tegevusele antavad hinnangud, kommentaaride sisu, kogukonna 

avatus (Henri, Pudelko 2003).  

Teadmus virtuaalses praktikakogukonnas 

Teadmus ja teadmusjuhtimine on viimasel ajal uuringutes väga populaarseks valdkonnaks. 

Eelkõige on see põhjendatud väga laia käsitlusega, mistõttu käsitletakse teadmust nii 

ühiskonna, organisatsioonide aga ka üksikisiku tasandil. Virtuaalses kogukondades võib 

teadmus olla nii fookuses aga ka fookusest väljas ehk nö kõrvalprodukt. Professionaalsetes 

virtuaalsetes praktikakogukondades on teadmus kindlasti fookuses mistõttu on virtuaalseid 

praktikakogukondi käsitletud ka õppivate kogukondadena (learning community) või 

teadmus kogukondadena (knowledge community).  

Kui palju ja kui tihedalt on teadmus seotud professionaalse suhtlemisega virtuaalses 

praktikakogukonnas? Vastuse annab täiskasvanuõppimist uuriv Daley (2001), kes küsib 

oma uurimuses, kuidas teadmine muudetakse tähenduslikuks. Lisaks professionaalsele 

praktikale ja emotsioonidele rollile tähtsustab autor ka suhtlemist - õppimine vajab 

interaktiivsust, sest see annab võimaluse reflektsiooniks, mis muudab teadmise 

väljendatuks.  

Selleks, et mõista Daley (2001) käsitlust suhtlemisest õppimise kontekstis ning 

väljendatud teadmuse loomist, peab avama teadmuse liigid. Nimelt väidavad Hakkarainen, 

Paavola, Lipponen (2003) oma teoorias (viidates Nonaka, Takeuchi 1995), et teadmus 

jaguneb kaheks põhikategooriaks: ekplitsiidne (explicit) teadmus ehk väljendatud teadmus 

ning vaikiv (tactic) ehk varjatud teadmus. Vaikiv teadmus on personaalne teadmus, mida 

on formaalkeeles raske väljendada, see on juurdunud individuaalses kogemuses, sisaldab 

vaimseid tegureid nagu nt isiklikud veendumused, uskumused ja väärtuste süsteem. 

Eksplitsiidne teadmus on artikuleeritud ja seda teadmist saab ühelt indiviidilt teisele 

kergesti edasi anda. Vaikiv teadmine võib olla nii tehniline (käsitööline) või kognitiivne, 
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mis tähendab mudeleid, uskumusi ja veendumusi, mis määravad, kuidas me maailma 

tajume (Hakkarainin, Paavola, Lipponen 2003).  

Chalmers, Keown’i läbiviidud uuringu andmetest selgub samuti, et teadmusloome on kahe 

teadmusvormi (väljendatud ja vaikiv) sümbioos, kusjuures selle eelduseks on 

professionaalne suhtlemine: „… ma jõudsin tasemele, kus mõtlemine oli eriti efektiivne. 

Ma olen praktiline ja teen klassiruumis asju, mille põhjusi ei tea ja tegevuse analüüsi pole 

iialgi teinud. Nüüd oli võimalus ….“ [mõtestada oma tegevust] (Chalmers, Keown 2006). 

Selleks et kogemus mõjutaks professionaalset arengut, on oluline omistada kogemusele 

tähendus läbi professionaalse suhtlemise. Autorid toovad uurimuses välja, et õpetavad 

inimesed on efektiivsemad kui neil on võimalus dialoogiks ning tegevuse 

tagasisidestamiseks, et muuta vaikiv teadmus eksplitsiitseks teadmuseks. Ideed, 

arvamused, erinevad võimalikud lähenemised ja väärtused jagatakse, nende üle 

diskuteeritakse ja peetakse debatte, kogemuse tõlgendamine ja kontseptualiseerimine 

võimaldavad ka uue teadmuse loomist. Oluliseks hindavad autorid iga grupi liikme panust 

nähtava teadmuse kujunemises. Autorid rõhutavad, et õpetavad inimesed vajavad 

võimalust diskuteerimiseks, reflektsiooniks, analüüsiks (Chalmers, Keown 2006). 

Suhtlemise ja teadmusloome seoseid virtuaalses praktikakogukonnas aitab uurida Kai 

Hakkarainen, kes on oma teadustöödes keskendunud just kogukonnas õppimisele ja selle 

eripäradele. Hakkarainen koos mitmete teiste Soome teadlastega on pannud aluse õppimise 

trioloogilisele käsitlusele, kus oluline roll on lisaks indiviidi subjektiivsele 

teadmusloomele ka kogukonna ja indiviidi interaktsioonil. Märksõnad, mida Hakkarainen 

käsitleb on: õppimine, innovatiivsus teadmuskogukond, teadmusloome. Kõik eelnevad on 

väga tihedalt seotud suhtlemisega, suhestumisega, interaktsiooniga ning 

kogukonnatundega.  

Õppimine ei ole pelgalt informatsiooni või teabe hankimine ja omandamine 

(monoloogiline protsess) ega ka olemasoleva ühiskonna sotsikultuuriliste normide 

omaksvõtmine (dialoogiline protsess) vaid õppimine on nende kahe lähenemise tulemina 

uue teabe loomine (triloogialine protsess) (vt joonis 4), „kas ühiselt välja töötatud ideede 

või muutunud sotsiaalsete tavade kujul“ (Paavola, Hakkarainen 2005). 
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Informatsiooni ja 

teabe omamine 

(monoloogiline) 

 

Osalemine 

(dialoogiline) 

 

Teadmuse loomine 

(triloogiline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Õppimise metafoorid (Paavola, Hakkarainen 2005) 

Õppimises on üksikisiku ja ühenduse (kogukonna) vastastikuse mõju (suhtlemine) oluline 

roll. Õppimine kogukonnas ei taandu vaid fakti-teadmistele ja kohanemisele vaid on nende 

süntees, mille tulemiks on uute teadmiste tekkimine ja innovatsioon (Paavola, Hakkarainen 

2005). 

Ka Fontaine, Millen (2004) tähtsustavad kogukonna võimalusi teadmusloomiseks. 

Teadmus  tähendab teadmise hankimist, säilitamist, kasutamist, loomist, vahetamist (Smith 

2007). Autorid väidavad, et uue teadmuse loomises saavad primaarseks just sotsiaalsed 

mehhanismid, kusjuures teadmusloome ja selle väärtuse ilmnemine eeldab koostööd ning 

seetõttu teadmuse väärtus kasvab läbi teadmuse jagamise ning kahaneb, kui teadmust 

varutakse ja kinni hoitakse (Fontaine, Millen 2004).  

Teadmuse ja teadmusloome seisukohalt eristatakse kahesuguseid virtuaalseid 

praktikakogukondi – eesmärgile püstitatud virtuaalsed praktikakogukonnad ja valdkonna 

virtuaalsed praktikakogukonnad. Kui eesmärgile püstitatud praktikakogukonnas eeldatakse 

kõikidelt osalejatelt suurt aktiivsust ja seetõttu ammendatakse kiiresti kõik teadmusvarud, 

siis valdkonna praktikakogukonnas on normaalne nähtus perifeeria ehk mitteaktiivsete 

osalejate olemasolu. Perifeeria osaleb ka teiste praktikakogukondade töös ning läbi 

perifeeria on kogukonnal sidemed teiste praktika-kogukondadega. Uuringutes on 

tähtsustatud just perifeeria olemasolu, sest tema tähtsus uute ideede sissetoomisel on 
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oluline. Toimivate praktikakogukonna näidetel võib väita, et kui perifeeriat aktsepteerida, 

tekib praktikakogukonnal võimalus avastamiseks ja uuteks õppimis-võimalusteks 

(Kadushin 2004, Kusmin 2007). 

Ka Wenger, Lave väärtustavad kogukonnas õppimises perifeeriat ehk kaudosalust 

(legitimate peripheral participation). Nende raamatus Situated learning: legitimate 

peripheral participation (1991), kus mõiste „kaudosalus“ esmakordselt esineb, selgitavad 

autorid seda kui kogukonna nähtust, kus mitteaktiivseid osalejaid aktsepteeritakse. 

Kogukondliku õppimise puhul on kogukonna aktiivse tuumiku ümber alati passiivsete 

„pealtvaatajate“ tsoon – ehk vaikivad kaudosalejad, kes pole veel lõplikult otsustanud, kas 

pühenduda sellele kogukonnale või mitte. Kogukonna tuumik aktsepteerib passiivset rolli, 

pidades neil silma peal ja juhendades vajadusel neid kaudosalejaid, kes on võtnud kursi 

kogukonnaga liitumisele.  

Kaudosalejad võivad osaleda mitmes erinevas virtuaalses praktikakogukonnas, seega on 

nende panus uute ideede ja innovatsiooni toomine.  

Kaudosalejate osas on Hakakrainen jt (2004) jõudnud samale tulemusele. Ka Hakkarainen, 

Palonen, Paavola (2004) väidavad oma uuringus, et isikud, kes kuuluvad mitmetesse 

kogukondadesse on sillaks kogukondadevahelises teadmusloomes ja uue teabe tekkimises 

(joonis 5). Autorid väidavad, et spetsialistidel on väga sügavad ja fundamentaalsed 

teadmised omast erialast ja valdkonnast, kuid uuendusteks on tähtis, et teadmised oleks 

mitmekülgsed ning seetõttu on vajalik, et virtuaalses praktikakogukonnas oleks erinevate 

oskustega ja teadmisega inimesed. 
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Joonis 5. Liikmetevahelised seosed (Hakkarainen, Palonen, Paavola 2004) 

Ülaltoodu annab alust järeldada, et suhtlemine virtuaalses praktikakogukonnas toetab 

õppimist, mis eelkõige on liikmete jaoks uue teadmise loomine väljendudes 

professionaalse praktika muutumises. Kogukondlik õppimine ei ole abstraktsete 

valmisteadmiste omandamine, pigem võiks seda kirjeldada kui kogukonna ja isiklike 

teadmiste interaktsiooni, mille käigus muutub ka virtuaalse praktikakogukonna liikme 

identiteet, arusaam oma professioonist, suhtumine, senised käitumismallid, hoiakud. Uue 

esilekerkimine tekitab aga vajadust veelgi süveneda, uurida, diskuteerida ning lahendusi 

otsida, võimaldades omakorda professionaalse arengu jätkumist.  

Teadmusloome on väga tihedalt seotud õppimisega ning ka teised uurijad on püüdnud 

mõista teadmuse kujunemist praktikakogukondades. Suhtlemise ja õppimise seoseid 

käsitlevad McInnerney, Roberts (2004), kui analüüsivad kahte erinevat kollektiivse 

õppimise käsitust – kooperatiivne (cooperative) õppimine ja kollaboratiivne 

(collaborative) õppimine virtuaalses praktikakogukonnas. Mõlemad käsitused on seotud 

suhtlemisega, sest õppimine toimub rühmas, grupis, kogukonnas. Kooperatiivses õppes 

toimub tööjaotus rühmaliikmete vahel – igaüks lahendab konkreetseid alaülesandeid 

planeerimisest kuni tulemuseni. Rühmaliikmete tööde tulemus liidetakse ühtseks 

tervikuks. Liikmed ei saa saavuta isiklikke eesmärke kui kogu rühm selle heaks ei tööta 

(Smith, Dirkx 2007). Kollaboratiivses õppes ei jagata tööülesandeid liikmete vahel 
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osadeks, vaid kõik on kaasatud probleemi ühisesse lahendamisse, milles nad võivad täita 

erinevaid rolle (McInnerney, Roberts 2004).  

Õppimist läbi suhtlemise virtuaalses praktikakogukonnas saabki seetõttu käsitleda, kui 

kollaboratiivset õppimist, kus kasutegur tuleneb liikmete erinevatest teadmistest ja 

kogemustest– üksteiselt omandatakse teadmisi ja oskusi. Virtuaalse praktikakogukonna 

liikmete vaheline arutelu tekitab omamoodi sünergilise efekti, mille kaudu luuakse uusi 

teadmisi.  

Arutelulaadid võivad suhtlemist toetavas virtuaalses praktikakogukonnas olla vastandlikud 

ja õppimist pärssivad või toetavad. Analüüsides suhtlemist ja õppimist virtuaalses 

praktikakogukonnas võib välja tuua kaks vastandlikku suhtlemislaadi - väitlus (debate) ja 

diskussioon (discussion). Õppimise kontekstis tähtsustub viimane. Väitlus on kui võitlus, 

mille tulemusena selgub „võitja“, st, et argumendid diskussioonis on pigem teistpoolt 

kummutavad kui konstruktiivsed. Väitluses selguvad küll suhtleminepartneri oskused 

argumenteerida, kuid virtuaalse praktikakogukonna liikmete õppimine jääb tahaplaanile. 

Diskussioon aga toetab õppimist võimaldades tähenduslikke seoseid muutes üksikosad 

tervikuks. Diskussioon tõstatab küsimusi ja võimaldab jätkuvaid arutelusid, mille 

tulemusena toetatakse täiskasvanukoolitajate professionaalset arengut (Dirkx, Smith 2004). 

Ka sotsiaalkonstruktivistlik käsitlus õppimisest kinnitab, et õppimine sünnibki läbi 

diskussiooni, mis põhineb üksteise teadmistel ja mille käigus luuakse intersubjektiivne 

teadmine, mis omakorda põhjustab individuaalsed muutused.  

Virtuaalses praktikakogukonnas toimub läbi suhtlemise indiviidide vaheline teadmiste 

põimumine, mille tulemusena kõikide kogukonna liikmete hoiakutes, teadmistes, 

väärtustes toimuvad muutused (joonis 6). Teadmised, mis arenevad virtuaalsete 

praktikakogukondades, on sünergilised, kus erinevuste tunnustamine loob erinevaid 

väärtusi. On teada tõsiasi, et kahe või rohkema üksikisiku koostöö annab suurema efekti 

kui samade üksikisikute tegutsemine omaette. Täiskasvanukoolitajate virtuaalses 

praktikakogukonnas peab olema võimalus jagada nii oma isiklikku teadmist blogide, 

veebipäeviku abil, samas peab olema võimalus suhtlemiseks foorumite, diskussioonide 

abil ning võimalus kogukonna teadmuse jagamiseks – andmebaasid, failide lisamine jne. 

Järgmisel joonisel on kujutatud teadmuseloome protsess virtuaalses praktikakogukonnas 

ning iga liikme panus sellesse. 
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Joonis 6. Teadmusloome 

 

1.4. Mida virtuaalsed praktikakogukonnad võimaldavad? 

 

Virtuaalsuse kõige positiivsem nähe on globaalsus. Virtuaalse praktikakogukonna liikmed 

saavad osaleda kogukonna töös ükskõik mis kohast, kus on olemas internetiühendust ja 

vajalik tehnika (Gray 2004). Tänapäeva tehnoloogia arengu tõttu on selliseid paiku väga 

palju ning harva tuuakse virtuaalses praktikakogukonnas mitteosalemise põhjuseks 

infotehnoloogia kättesaadavus. Samas ei välista virtuaalse praktikakogukonna olemasolu 

reaalseid kokkusaamisi, pigem see võimaldab kokkusaamisi efektiivsemaks muuta. 

Reaalsed kontaktid süvendavad virtuaalse praktikakogukonna tööd ja muuta seda veelgi 

aktiivsemaks ja tõhusamaks (Renninger 2002). 

Teine oluline tegur, mida võimaldab virtuaalne praktikakogukond, on vabadus valida aega 

osalemiseks (Gannon-Leary, Fontainha 2007). Virtuaalses praktikakogukonnas on 
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liikmetel võimalik olenemata kellaajast osaleda (Smith, Dirkx 2007). Mõtteid ja 

kommentaare saab kirjutada koheselt, samamoodi saab ka teiste kommentaare ja arutelusid 

lugeda, siis kui see on võimalik ja kui osaleja seda soovib (Blanchard 2008). Ka 

suhtlemine ja arutelu virtuaalses praktikakogukonnas toimub liikmete enda tempos ja 

tingimustel. P.M. Alexander (2006) uuris esimese aasta üliõpilasi Lõuna-Aafrika ülikoolis 

virtuaalse koostöö kasutatavust ja õppijate hinnanguid virtuaalsele praktikakogukonnale. 

Tema uuringus selgus, et üliõpilased ei pea virtuaalseid praktikakogukondi koostööks 

atraktiivseks ning enam valivad koostööks silmast-silma kohtumisi. Samas selgus ka 

uurimuses, et väga kõrgelt hinnati võimalust valida aega, kohta ja gruppi kellega koostööd 

tehti (Alexander 2006).  

Kolmandaks tugevuseks virtuaalses praktikakogukonnas on võimalus säilitada kõik 

materjalid sh ka arutelud. Kõikide vestluste ja arutelude sisu säilib, mistõttu saab neid 

hiljem lugeda ja otsida vajalikku informatsiooni. Eriti vajalikuks hindavad sellist 

võimalust uustulnukad. Uustulnukateks võivad olla inimesed, kes alles liitusid virtuaalse 

praktikakogukonnaga ja tahavad selle tegemistega ennast kurssi viia. Samuti on 

uustulnukateks inimesed, kes liitusid konkreetse praktikaga (Kimble, Hildreth, Wright 

2001). Memmi (2006) lisab ka, et tänu võimalusele säilitada arutelusid, materjale, leiavad 

liikmed vastused praktikas ettetulnud küsimustele, sest ettekerkivad probleemid on juba 

tõenäoliselt kellegi teise poolt kogetud ja lahendust leidnud. 

Ka teises uuringus tuuakse välja, et suurt kasu virtuaalsest praktikakogukonnast saavad 

uustulnukad. Kui kogukonna liikmed jagavad oma kogemusi, näiteid jne, aitab see uutel 

kogukonna liikmetel kergemini näha töö erinevaid aspekte, esilekerkivaid probleeme 

ennetada või efektiivselt lahendada ning oma praktilise töö kvaliteeti tõsta (Merriam, 

Courtenay, Baumgartner 2003). Muidugi võivad uued liikmed esialgu kõhelda oma 

kogemusi jagada tundes et neil pole professionaalidele palju pakkuda. Samas uuringus 

selgubki, et uustulnukate osavõtt piirdub vaid küsimuste esitamisega, kuid küsimuste 

esitamine muutub vajalikuks ka kogenud praktikule, sest võimaldab problematiseerida 

oma senist tegevust (Gray 2004). 

Neljandaks virtuaalse praktikakogukonna tugevuseks loetakse veel selle lihtsust, st, et 

vajalike infotehnoloogiliste ja veebirakenduste olemasolul on seda lihtne tehniliselt üles 

ehitada ja organiseerida (Sobrero, Craycraft 2008). Kogukondade ja gruppide loomiseks 

ning koondamiseks ja ühistööks saab kasutada pea kõiki olemasolevaid sotsiaalsete 
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võrgustike portaale. Näitena võib tuua mõned Eesti õpetavate inimeste kogukondade 

asukoha portaale: lemill.net, googlegroups.com, Facebook.com, blogspot.com, ning.com. 

Antud nimekiri ei ole lõplik ning väga paljud teisedki portaalid võimaldavad luua 

virtuaalseid praktikakogukondasid.  

Viiendaks virtuaalse praktikakogukonna tugevuseks on selle dünaamilisus (Kimble, 

Hildreth, Wright 2001). Virtuaalse praktikakogukonna puhul, mille liikmete arv on väga 

suur on oluline ka nende võimalus vajadusel moodustada väiksemaid ja seega 

efektiivsemaid kogukondasid. Virtuaalsed praktikakogukonnad võivad olla üsna suured 

koosnedes isegi mitmetest tuhandetest osalejatest, samas on grupi struktuur paindlik ning 

ühte virtuaalsesse praktikakogukonda saab luua väiksemaid gruppe. Lisaks virtuaalse 

praktikakogukonna suurusele muutub tähtsaks ka liikmete suhtleminesidemete 

tugevus/nõrkus. Kui kogukonna sisesed suhted ja seosed on tugevad, siis on kogukond 

efektiivne ja teovõimeline, kuid selline kogukond on suhteliselt kinnine ja uutele ideedele 

suletud. Ka Wenger, McDermott, Snyder (2002) rõhutavad, et tugevate sidematega 

virtuaalses praktikakogukonnas võetakse uut raskesti vastu, teabe ja informatsiooni 

vajakajäämine põhjustab vähest teadmusloomet ja innovatsiooni. Vastupidisel juhul on 

suhted virtuaalses praktikakogukonnas nõrgad, mille tõttu võetakse uut kergemini vastu, 

mis omakorda on teadmusloome ja innovatsiooni eeldus. Samas on nõrkade sidemetega 

kogukonnas tegevus kaootiline ja teovõime madal. Siit tekib küsimus, kuidas virtuaalses 

praktikakogukonnas leida tasakaal – kogukond oleks uuele avatud samas efektiivne ja 

loov?  

Kogukondade uuringutes selgub, et suuremad grupid on tähtsamad uute ideede ja uue 

teadmise loomisel. Selleks, et saada olemasoleva teadmistele lisa mõtete sümbioosis, peab 

olema piisavalt inimressurssi ehk mõtlejaid. Väiksemad grupid on aga efektiivsemad mingi 

konkreetse probleemi lahendamisel või tegevuse elluviimisel. Väiksem grupp töötab 

tõhusamalt, kuid võib käsitleda probleemi kitsalt, suuremas grupis on rohkem potentsiaali 

leida uusi lahendusi, kuid selle tegevus võib olla segane, mittefokusseeritud ja aeganõudev 

(Smith, Dirkx 2007, Sobrero, Graycraft 2008). 

Memmi (2006) toob välja erinevad valdkonnad, kus virtuaalsed praktikakogukonnad on 

väga tõhusad vahendid: uurimisprojekti alustamiseks, seminari või workshopi 

korraldamiseks, ajakirjanumbri koostamiseks, tehniliste probleemide lahendamiseks, 

avatud lähtekoodiga tarkvaraga töötamiseks jne. Autor põhjendab seda kirjaliku 
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eneseväljendusega, mistõttu vastamine nõuab aega ja süvenemist. Samas tähtsustub 

virtuaalses praktikakogukonnas suhtlemisel emotsioonide ja tundenüansside puudumine, 

sest võimaldavad probleemide lahendamist konstruktiivselt ja ratsionaalselt.  

Praktikakogukonna kogemust on kasutatud ka teabe ja praktika dubleerimise 

vähendamiseks ja seeläbi tööviljakuse tõstmiseks ning ressursside kokkuhoiuks (Chalmers, 

Keown 2006).  

Professionaalne suhtlemine täiskasvanukoolitajate virtuaalses praktikakogukonnas on 

toetatud blogide, veebipäeviku abil, foorumite, andmebaaside abil, virtuaalne keskkond 

tähendab globaalset haaret ja ajast sõltumatut tegutsemist. Koolitajatel on võimalust 

vaatamata asukohale ja ajale aktiivselt tegutseda oma professionaalse arengu heaks.  

Virtuaalne praktikakogukond tähendab võimalust koondada kogu teave andmebaasidesse, 

kus seda on võimalik säilitada. Erilist väärtust näevad selles algajad täiskasvanukoolitajad 

aga oluliseks saab ta ka teistele koolitajatele, sest lahendatud probleemid ja käsitused on 

käepärastelt organiseeritud ja kasutatavad (Sobrero, Craycraft 2008).  

Professionaalne suhtlemine virtuaalses praktikakogukonnas tähendab erialast ja oma 

praktikasse puutuvat vestlust ja diskussiooni. On-line kogukondade dünaamilisuse tõttu on 

võimalik virtuaalses keskkonnas tekitada väiksemaid ja tõhusamaid gruppe, mis lähtuvalt 

probleemist või projektist saab teha koostööd efektiivsemalt. Väiksemad ala-kogukonnad 

suurema kogukonna sees muutuvad aktuaalseteks konkreetsete projektide läbiviimisel, sest 

väiksemates gruppides on küll innovatiivsus madalam aga see-eest tõhusus oluliselt 

suurem.  

 

1.5. Virtuaalse praktikakogukonna kriitilised edutegurid 

Alapeatükis antakse ülevaaade erinevatest probleemidest ja kriitilistest eduteguritest, mis 

tekivad suhtlemiskeskses virtuaalses praktikakogukonnas. Kriitiliste edutegurite 

käsitlemine antud töö raames on väga oluline, sest see võimaldab näha potentsiaalseid 

probleeme täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna tegevuses. 

Kogukondade uurijad on välja toonud mitmed tegurid, mis võivad osutuda takistavaks või 

pärssivaks virtuaalse praktikakogukonna toimimises. 
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Cannon-Leahy, Fountaina (2007) toovad välja nii seesmised kui ka välised tegurid, mis 

mõjutavad virtuaalse praktikakogukonna toimimist. Seesmisteks mõjuteguriteks on 

kogukonna identiteedi ja sõltuvuse tunnetamine, ootused ja panused; eesmärgid, usaldus. 

Tegurid, mis ei ole sõltuvad liikmest ehk neid võib nimetada välisteks teguriteks, on: 

motivatsioon, tehnoloogia kättesaadavus ja oskused aga ka kultuurilised eripärad.  

Uuringutes on välja toodud ka erinevad piirid ja tõkked virtuaalsete praktikakogukondade 

toimimiseks. Takistavateks ja probleemseteks võivad kujuneda nii tehnoloogia oskused 

kättesaadavus aga ka isikust lähtuvad barjäärid (Memmi 2006, Kusmin 2007).  

Identiteet, mida käsitletakse virtuaalses praktikakogukonnas kahest aspektist – isiklik ja 

kogukonna ning usaldus, on kaks põhilist kriitilist edutegurit, mida tähtsustatakse erinevate 

(Cannon-Leahy, Fountaina 2007, Kadushin 2004) uurijate poolt. Lisaks on veel 

vähemolulised, kuid siiski märkimisväärsed muud takistused, mis võivad virtuaalse 

praktikakogukonna tõhusat toimimist takistada. 

 

1.5.1. Identiteet virtuaalses praktikakogukonnas 

Virtuaalses praktikakogukonnas on kaks identiteedi dimensiooni: isiklik ja kogukonna 

(Donath 1999). Täiskasvanukoolitaja isiklikku identiteeti võib määratleda kui inimese 

enda loodud või omaks võetud, suhteliselt püsivat, mõtestatud ja integreeritud nägemust 

iseendast (unikaalsetest omadustest ja kogemustest) ning oma sotsiaalsetest suhetest ja 

kuulumisest sotsiaalsetesse gruppidesse (Karm 2007).  

Professionaalse arengu seisukohalt on oluline, et professionaal tunnetab oma kuulumist 

antud valdkonna kogukonda (Karm 2007). Täiskasvanukoolitajad võivad kuuluda 

erinevatesse tegevusvaldkondadesse ja seetõttu võivad ka ootused ja nõudmised olla 

erinevad. Teatud tingimustel võivad need nõudmised muutuda ka võistlevateks, mistõttu 

on tähtis, et täiskasvanukoolitaja määratleks ennast kui professionaalina ka koolitajate 

kogukonnas. Vastupidisel juhul võib jääda tahaplaanile täiskasvanuhariduse problemaatika 

ja –küsimused ning kindlasti ka professionaalne areng täiskasvanukoolitajaina (Karm 

2007). 
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Isikliku identiteedi roll on oluline virtuaalse praktikakogukonna toimimises, sest nähes 

ennast konkreetse kogukonna liikmena selginevad ka ootused, eesmärgid ning oluliselt 

suureneb soov panustada sellesse (Donath 1999). 

Isiklik identiteet väljendub virtuaalses praktikakogukonnas liikme osalemisega 

diskussioonides, aruteludes, küsimustele vastamises. Donath (1999) toob sisse mõiste 

altruism, mis kirjeldab liikmete soovi ja tahet kaasliikmeid toetada ning kogukonda 

panustada. Autor toob välja, et aktiivne osalemine diskussioonides, aruteludes, foorumites 

kujundab identiteeti kogukonnas, sest luuakse liikmest luuakse kuvand kui aktiivne, 

osavõtlik, abivalmis liige.  

Virtuaalses praktikakogukonnas identiteetide uuringutes rõhutatakse ka nö 

identiteedipettust ning selle kui nähtuse mõju liikmetevahelisele usaldusele (Donath 1999). 

Eriti oluliseks muutub identiteedipettus suhtlemineportaalides, kus kasutajad saavad liituda 

ise huvipakkuvate kogukondadega ning luua ka oma kasutajaprofiil. Käesolevas uuringus 

ei pea autor oluliseks identiteedipettust käsitleda, sest vastavalt virtuaalse 

praktikakogukonna definitsioonile on fookuses need virtuaalsed praktikakogukonnad, 

mille liikmed on professionaalid ning osa nende professionaalsusest moodustab ka 

identiteet (Karm 2007).  

Kuigi isiklik identiteet on oluline ja määrav, vaadeldakse kogukonna uuringutes seda ühise 

ehk kogukonna identiteedi osana, mistõttu on uurijate jaoks just viimatinimetatu oluliseks 

eduteguri näitajaks.  

Wengeri (2001) järgi, kes uuris praktikakogukondasid ja nende identiteete ütles, et 

kogukonna identiteedi määrab ära: avalik ja selge domeen ja missioon; maine, materjalid 

ja dokumendid virtuaalse praktikakogukonna eesmärkide, „seaduste“ kohta, uudised ja 

edulood, konkreetsele virtuaalsele praktikakogukonnale iseloomulik stiil.  

Ka kogukonna identiteetide uurija Donath (1999) väidab, et virtuaalse praktikakogukonna 

identiteedi määrab ära avatus, sh ka avatud juurdepääs kogukonna dokumentatsioonile, 

loodud materjalidele ligipääsetavuses, tegevustes väljaspool virtuaalset 

praktikakogukonda. Mida avatum kogukond on avalikkusele, seda mainekam on 

kogukond. Avatus on oluline just kogukonnaväliste tegevustele ja seeläbi ka on nähtus 

sotsiaalse loovuse allikas. Praktikakogukonna avatust omandatakse liikmete kuuluvusega 

teistesse praktikakogukondadesse. 
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Liikmete jaoks väljendub kogukonna identiteet kuuluvustundes, soovis või vajaduses 

virtuaalsesse praktikakogukonda kuuluda. Kuuluvustunne ja soov kuuluda tingivad 

liikmete huvi kogukonna jätkusuutlikkusest ja püsimajäämisest, mistõttu tahe 

panustamisse kasvab. Kui kuuluvustunne on madal, siis on ka huvi panustamiseks väike 

ning prioriteetsus madal (madala prioriteetsuse tunnus: „aega ei ole“) (Wenger 1999). 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kogukonna identiteet on oluline edutegur, sest üheltpoolt 

realiseerub selle kaudu avalikkuse nägemus virtuaalsest praktikakogukonnast, mis 

omakorda väljendub potentsiaalsete liikmete huvi selle tegevuse vastu. Samas rakendub 

kogukonna identiteet ka olemasolevate liikmete panustamises – mida selgem kogukonna 

identiteet ja sõltuvuse tunnetamine, seda suurem soov panustada virtuaalse 

praktikakogukonna tegevustesse. 

 

1.5.2. Usaldus virtuaalses praktikakogukonnas 

Paljud virtuaalse praktikakogukonna uurijad on tähtsustanud usalduse olemasolu ja selle 

mõju kogukonna jätkusuutlikkusele ning suhtlemise kvaliteedile. Usalduse mõiste 

varieerub kontekstist olenevalt, mistõttu käesolevas töös lähtun Kirsimarja Blomqvist’i 

(2002) käsitlusest usaldusest. Tema uuring keskendub asünkroonsele suhtlemisele ning 

usalduse rolli selles. Ka suhtlemine virtuaalses praktikakogukonnas on asünkroonne, st 

suhtlemine on ajalise viivitusega. Blomqvist ütleb, et usaldus on prospektiivne ning 

põhineb teise osapoole arvataval identiteedil, pädevustest, tema heast tahtest ja arusaamal, 

et mõlemad osapooled saavad kasu. Virtuaalse praktikakogukonna kontekstis tähtsustuvad 

kindlasti pädevus ja heasoovlikkus. Kuna usalduse tekkimise protsessis jääb kehakeel ja 

sellest tulenevad sõnumid ära, siis põhineb usaldus suuresti ka liikme enda loodud 

kuvandist. Kuvand luuakse sarnaselt veebipõhise isikliku identiteedi kujunemise 

printsiibile – profiil ja isiklik panus kogukonna toimimisse (Blomqvist 2002).  

Usalduse tekke mõjutamine on autorite arvates keeruline ja kohati ka võimatu (Preece 

2004), virtuaalse praktikakogukonna kontekstis saab ainult luua omavahelist suhtlemist ja 

avatust soodustavaid situatsioone, mis soodustab usalduse tekkimist ja püsimist. Usaldus 

võib olla teenitud või teenimatu (Kusmin 2007). Viimatinimetatu usaldus tekib üldjuhul 

automaatselt, kas esmakohtumisel või suhtlemise algetapis, kui inimesed aimavad 

sarnasust tajumises, huvides, arusaamades, kogemustes, eesmärkides aga ka välises 
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sarnasuses või käitumises. Teenitud usaldus pälvitakse läbi lubaduste andmise ja pidamise, 

kvaliteetse tööga vms (Blomqvist 2002). Usalduse jaguneb veel personaalseks usalduseks 

ja üldiseks usalduseks. Personaalne usaldus tekib korduvas interpersonaalses suhtlemises 

ja üldine usaldus tekib üldisest teadmisest antud inimgrupi kohta, sellest millised on nende 

motiivid, kasvatus. Üldise usalduse all mõeldaks ka teatud ühiskondlike arvamusi ja 

hoiakuid (Preece 2004).  

Kuna usaldus on väga oluline virtuaalse praktikakogukonna toimimises, siis on ka 

usalduse tekkimine liikmete vahel oluline. Samas rõhutatakse, et usaldust liikmete vahel ei 

ole võimalik tehislikult tekitada, selle peab iga liige ära teenima. Kui liikmete vahel ei ole 

usaldust, siis suhtlemine on pärsitud. Blomqvist’i (2002) järgi tekib usaldus kõige 

paremini isiklike, südamelähedaste (puhkusereisid, perekond jne) arutelude tulemina, 

põhjendades seda sellega, et siis kogevad liikmed üksteise heasoovlikkust enim. 

Alexander (2006) uuris virtuaalses praktikakogukonnas üliõpilasi ja nende hinnanguid 

kogukonna õppimisvõimalustele. Uuringu tulemustena selgus, et uuritavate jaoks ei olnud 

virtuaalses praktikakogukonnas atraktiivseid õppimisvõimalusi ning üheks takistavaks 

teguriks oli just usaldus. Uuringu autor toob arutelus välja ka, et analoogseid uurimusi on 

viidud läbi ning nendest on selgunud, et koostöö virtuaalses praktikakogukonnas nõuab 

usalduse olemasolu, lisaväärtuse koostöö sujumiseks annab eelnevalt tuttavate inimeste 

osalemine koostöös või füüsiline kokkupuude liikmetega. 

Lisaks võib usalduse puudumine olla seotud ka institutsioonilisel tasemel ning need võivad 

olla tekitud omandiõiguse ja autorikaitset puudutavates küsimustes (Cannon-Leahy, 

Fountaina 2007). Täiskasvanukoolitajate virtuaalses praktikakogukonnas võib samuti 

tekkida usalduse probleem, mis on seotud institutsionaalse omandiõigusega. Kuna 

täiskasvanukoolitajad tegutsevad suures osas erasektoris, siis on ka nende koolitused ja 

meetodid tihtipeale seotud ärisaladustega. 

Autorid toovad välja lahendusena virtuaalse praktikakogukonna alguses usalduse 

puudumisele reeglite ja kokkulepete tegemise. Virtuaalse praktikakogukonna tegutsemise 

alguses on oluline on, et iga liige tunnetaks end virtuaalses praktikakogukonnas turvaliselt. 

Eriti tähtsaks muutub see loodud materjalide avalikustamise ja arutelude osas, mistõttu 

rõhutavad nii Alexander (2006), Blanchard (2008) aga ka Dirkx jt (2004), et virtuaalses 

praktikakogukonnas toimuv peab teatud määral jääma vaid liikmete teada. Siinkohal tekib 
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küsimus - kas paremini toimivad suletud (kasutajanime ja parooliga kaitstud) virtuaalsed 

praktikakogukonnad? 

 

1.5.3. Muud tõkked virtuaalses praktikakogukonnas 

Cannon-Leahy ja Fountaina (2007) toovad välja veel erinevaid tõkked, mis piiravad 

virtuaalsete praktikakogukondade tekkimist ja jätkusuutlikkust. Üheks neist on praktikate 

ja professioonide iseärasused. Määravaks takistuseks virtuaalse praktikakogukonna 

loomisel ja toimimisel võib saada ka valdkonna ala laius/kitsus. Autorite arvates on mõned 

valdkonnad suhteliselt kitsad, et virtuaalne praktikakogukonna loomine oleks õigustatud ja 

sihipärane, näitena toovad nad välja teadusuuringute valdkonna. 

Virtuaalse praktikakogukonna edukuse määrajaks on kindlasti ka juhi olemasolu, kelleks 

on organisatsioon või grupp huvilisi. Juhi ehk moderaatori olemasolu on autorite arvates 

vaid formaalne ning tähtsustub virtuaalse praktikakogukonna alguses ja loomise protsessis 

(Sobrero, Graycraft 2008). Ka Renninger (2002) toob välja, et üheks kriitiliseks teguriks 

on liidri olemasolu. Mõlema uuringu autorid on ühel meelel, et liidri olemasolu tõhustab 

virtuaalset praktikakogukonda algusfaasis.  

Tõketeks on kindlasti ka tehnoloogiaseadmete kasutamise erinevad tasemed ning hea 

infotehnoloogia mitteolemasolu ja/või kättesaadavus (Cannon-Leahy, Fountaina 2007). 

Viimatinimetatu on küll regressiivne ja muutub üha vähemolulisemaks, kuid siiski on seda 

oluline teada virtuaalse praktikakogukonna loomisel, et selle struktuur oleks ja jääks 

lihtsaks, arusaadavaks erineva infotehnoloogia teadmiste/oskuste tasemega inimestele. 

Jätkusuutlikkuse tagamiseks ja virtuaalse praktikakogukonna toimimiseks on erinevate 

tõkete analüüs oluline, sest võimaldab virtuaalse praktikakogukonna algusfaasis erinevaid 

probleeme ennetada, samas ka juhtida kogu protsessi nii, et takistustest tulenevad 

probleemid ei ohustaks virtuaalse praktikakogukonna jätkumist.  

Identiteedi tähtsust virtuaalses praktikakogukonnas ei saa ala-tähtsustada. Esmalt on 

oluliseks isiklik identiteet, mistõttu identifitseerib koolitaja ennast täiskasvanukoolitaja 

praktikakogukonna liikmeks ning soovib panustada virtuaalse praktikakogukonna 

toimimisse. Teine identiteet virtuaalses praktikakogukonnas on kogukonna identiteet, mis 

liikmete jaoks väljendub kuuluvustundes, soovis või vajaduses kuuluda antud kogukonda. 
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Täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna identiteet on liikmete konstrueerida. 

Samas on mõjusa identiteediga avatud kogukond atraktiivsem uutele potentsiaalsetele 

liikmetele. 

Täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna toimimise teiseks oluliseks eelduseks 

on usalduse olemasolu. Eriti kriitiliseks muutub see suhtlemisel aga ka materjalide 

jagamisel ning koostöös. Usaldus on tihedalt seotud nii soovi ja tahtega panustada 

kogukonna jätkusuutlikku toimimisse aga ka isiklikust aspektist on usaldus oluliseks 

teguriks toetada kvaliteetset ja tõhusat suhtlemist, mis omakorda on professionaalse arengu 

eelduseks. 

Muud tõkked ei ole prioriteetsed, kuid samas võivad kujuneda oluliseks ja määravaks 

virtuaalse praktikakogukonna toimimises. Täiskasvanukoolituse virtuaalse 

praktikakogukonna takistuseks võib saada väga erinevate koolitajate põhiprofessioonid 

ehk väga lai tegevusvaldkond, mistõttu ühiseid teemasid ei leita. Ka võib Eesti 

täiskasvanukoolitajate kogukonnas muutuda takistuseks meie rahvuslik eripära, kus 

põhjamaiselt hoitakse pigem eraldi kui kokku. Eduka ja jätkusuutliku virtuaalse 

praktikakogukonna eesotsas peaks olema juht (organisatsioon, liider vms), kes suudab 

üheltpoolt kannustada liikmeid suhtlemisele ja diskussioonile aga teisalt ka haldab teemat, 

et virtuaalne praktikakogukond täidaks oma eesmärki, milleks on professionaalse 

suhtlemise toetamine. 

 

1.6. Kokkuvõte 

Alapeatükis tehakse kokkuvõte teoreetilise osa analüüsist ning konstrueeritakse teooriast 

selgunud täiskasvanukoolitajate professionaalset suhtlemist toetava virtuaalse 

praktikakogukonna kesksetest mõistetest. 

Karm (2007) väidab, et täiskasvanukoolitaja kogukonna töö on Eestis hajus, on olemas 

mõningad erialaliidud, kuid need toetavad minimaalselt täiskasvanukoolitajate 

professionaalset suhtlemist. Samas uuringus on ka välja toodud täiskasvanu 

professionaalset arengut toetava võimalusena suhtlemine sama eriala esindajatega.  

Professionaalne suhtlemine on eelduseks täiskasvanukoolitaja professionaalseks arenguks 

ning virtuaalne praktikakogukond on võimalik vahend selle toetamiseks. Virtuaalsed 

praktikakogukonnad on viimasel ajal üha enam leidnud toetust nii organisatsioonide kui ka 
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kodanikuühenduste tegevustes ning seda just oma dünaamilisuse ning ajast ja kohast 

sõltumatu tegevuse toetamise tõttu. Täiskasvanukoolitajate virtuaalset praktikakogukonda 

saab käsitleda samuti kui vajadustepõhist virtuaalset kogukonda, mille loomine peaks 

olema erialaliidu prioriteediks, kuid mille hüved kajastuvad koolitajate professionaalses 

kasvus ning see läbi ka kogu valdkonna arengus. 

Professionaalne suhtlemine tähendab selgemat arusaamist koolitajate enda aga ka oma 

professiooni identiteedist ning seetõttu on eelduseks professionaalse arengu kujundamiseks 

ja planeerimiseks. Lisaks sellele võimaldab suhtlemine sama erialaesindajatega 

teadmusloomet ja koostööd. Suhtlemise võimalustes nähakse ka refleksiooni, mis jällegi 

on seotud väga tihedalt nii identiteediga aga ka professionaalse arenguga.  

Joonis 7 kirjeldab täiskasvanukoolitajate professionaalset suhtlemist toetava virtuaalse 

praktikakogukonnas esilekerkivaid nähtuste seoseid. 

 

Joonis 7. Professionaalset suhtlemist toetav virtuaalne praktikakogukond 
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2. EMPIIRILINE OSA 

 

Magistritöö empiirilises osas kirjeldatakse ja analüüsitakse täiskasvanukoolitajate  käsitlusi 

virtuaalsest praktikakogukonnast professionaalse suhtlemise kontekstis. Empiiriliste 

andmete kogumise aluseks on uurimuse teoreetilises osas esitatud seisukohad, mis 

käsitlevad virtuaalse praktikakogukonna võimalusi professionaalse suhtlemise toetamisel. 

Kuna uurimuse eemärgiks on uurida täiskasvanukoolitaja arusaamu, siis on võimalik 

probleemile läheneda fenomenoloogilise lähenemisviisiga, kus uurimuse tulemuseks on 

tähenduskategooriate  ja -üksuste süsteem. Fenomenoloogilise uurimuse eesmärk on 

kirjeldada erinevaid arusaamu mõne elulise nähtuse ehk fenomeni kohta (Laherand 2008). 

Analüüsi tulemusena mudeldatakse koolitajate arusaamade põhjal täiskasvanukoolitajate 

virtuaalne praktikakogukond, kus keskseteks on suhtlemist ja teadmusloomet toetavad 

tehnoloogilised vahendid. 

 

2.1. Meetodi valik ja kirjeldus 

Magistritöö eesmärgist lähtuvalt analüüsida täiskasvanukoolitajate arusaamu suhtlemist 

toetavast virtuaalsest praktikakogukonnast seati algselt uurimustöö läbiviimise meetodiks 

tegevusuuring.  

Tegevusuuring 

Tegevusuuringu eesmärgiks oli koostöös arendada kogukonna tegevust ja virtuaalset 

praktikakogukonda erinevate praktiliste lahenduste väljatöötamisega. Hannu Linturi 

(2003) kasutab nimetust tegevusuuring (action research) uurimuse kohta, mis vastab 

järgmistele tingimustele: 

 uurimuse eesmärgiks on koostöös arendada ja mõjutada mõnda sotsiaalset nähtust 

ja/või rühma tegevust; 

 uurimine on tsükliline sisaldades planeerimist, tegevust, tähelepanekuid ja 

reflektsiooni; 

 uurimuskäik protokollitakse (Linturi 2003) 



35 
 

Tegevusuuringus luuakse uus teadmine  andmete kogumise praktilises kontekstis ning 

uuringut saab iseloomustada järgnevalt: parem arusaamine, arenemine, probleemi 

lahendamine ja täiendamine. Tegevusuuring on kaastegevuslik, mis tähendab, et grupi 

liikmed osalevad otseselt või kaudselt uurimuse teostamisel, mistõttu on uuringu 

läbiviimise eelduseks grupi aktiivne osalemine (Laherand 2008).  

Tegevusuuringu läbiviimiseks loodi Facebook’i (www.facebook.com) virtuaalses 

suhtleminekeskkonnas Eesti täiskasvanukoolitajate virtuaalne praktikakogukond, mis 

koondab praktikuid, kes mingil viisil puutuvad kokku täiskasvanukoolitamisega.  

Poolstruktureeritud intervjuu 

Autor pidi esialgsest eesmärgist uuringu läbiviimisel kasutada meetodiks tegevusuuringut, 

siiski loobuma liikmete inaktiivse osalemise tõttu ning seepärast otsustati muuta meetodit 

uuringu läbiviimseks ning empiiriliste andmete kogumise meetodiks valiti intervjuu, mille 

aluseks on poolstruktureeritud küsimustik. 

Poolstruktureeritud intervjuu küsimused 

 Millises virtuaalsetes ja mittevirtuaalsetes praktikakogukondades osaled? Kirjelda 

neid! 

 Mida Sulle isiklikult annab/on andnud osalemine virtuaalses või mittevirtuaalses 

praktikakogukonnas? 

 Milles näed enda kui koolitaja arengu võimalusi täiskasvanukoolitajate virtuaalses 

praktikakogukonnas? 

 Milline võiks olla täiskasvanukoolitajate virtuaalne praktikakogukond? Põhjenda 

oma vastust! 

Poolstruktureeritud intervjuu kui andmekogumismeetodi eelisteks on avatud küsimused, 

mis annavad intervjueeritavale võimaluse avaldada oma tegelikku arvamust.  

Poolstruktureeritud intervjuu võimaldab käsitletavate teemade järjekorda muuta, vastuseid 

täpsustada ning seisukohti põhjendada (Laherand 2008), mis on antud magistritöö puhul 

oluline, kuna puuduvad andmed varasematest uurimustest täiskasvanukoolitajate ootustest 

virtuaalses praktikakogukonnas. Poolstruktureeritud intervjuu võimaldab küsimusi küsida 

olenevalt eelmise küsimuse vastusest ning lasta intervjueeritavalt vabamalt kogemusi 

kirjeldada. 
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Poolstruktureeritud intervjuu negatiivseks omaduseks andmete kogumisel võib olla 

intervjueeritava mõju uuritavale (Laherand 2008), Küsimuste sõnastamine on intervjuus 

otsustav, sest olenevalt viisist, kuidas uuritava teema kohta küsimusi küsitakse, saadakse 

ka küsimustele vastused. Intervjuu küsimuste järjestamisel või täpsustuste küsimisel võib 

intervjueeritav tahtmatult suunata või, mis ei pruugi anda ülevaadet intervjueeritava 

tegelikest arusaamadest küsimuse teema kohta (Metsämuuronen 2003).  

Lähtuvalt magistritöö eesmärgist, anda analüüsiv ülevaade täiskasvanukoolitajate ootustest 

suhtlemist toetavast virtuaalsest praktikakogukonnast, on poolstruktureeritud intervjuu 

oma paindlikkuse ja laialdast informatsiooni võimaldavana (Metsämuuronen 2003) sobilik 

andmekogumismeetod. 

Poolstruktureeritud intervjuu küsimustik moodustus lähtuvalt magistritöö ainestikust ning 

esialgsetest teooriast, mis muutus ja täienes vastavalt uurimisandmetele. Küsimuste 

järjekord intervjuu ajal võis muutuda vastavalt intervjuu loomulikule toimumisele. 

Käesoleva magistritöö autor esitas täpsustavaid küsimusi ja andis selgitusi, kui 

intervjueeritavale jäi küsimus ebaselgeks. 

 

2.2. Valim ja andmekogumise meetod 

Tegevusuuringu läbiviimiseks ja empiiriliste andmete kogumiseks loodi käesoleva töö 

raames Facebook’i suhtluskeskkonda Eesti täiskasvanukoolitajate virtuaalne 

praktikakogukond.   

Facebook 

Sotsiaalse võrgustiku keskkonnad nagu näiteks Facebook, MySpace, Twitter LinkedIn, 

Bebo, Orkut, Friendster, Googlegroups, Ning, Elgg, My Face, Xing võimaldavad 

inimestevahelisi professionaalseid ja sotsiaalseid sidemeid. Kogukondade ühisjoonteks on 

ühise suhtleminevõrgustiku moodustamine, ühise teabe koondamine ja loomine (Lampinen 

2008). Olulisel kohal on kasutaja isikuandmed, sest nende alusel toimub uute sidemete 

sõlmimine.  

Suhtlemise kontekstis on Facebook’i näol tegemist väga heatasemelise 

suhtluskeskkonnaga, mis võimaldab nii sünkroonset kui ka asünkroonset vestust. 

Liitumiseks on vaja luua endale liikmekonto, mille olemasolul on võimalik sisestada 
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profiiliandmed ehk isiklikud andmed (nimi, kontaktid, eriala, huvid jne) ja foto. Facebook 

keskkonna väärtus seisneb väga mugavas viisis leida keskkonnast tuttavaid ning alustada 

uusi tutvusi. Lisaks sellele on võimalik otsida ja liituda erinevate kogukondadega.  

Facebook’i kogukonnas tehnologilistest vahenditest  (vt joonis 8, lk 38) on kogukonna 

lühiülevaade, kus saab ära määratleda nii konkreetse kogukonna eesmärgid kui ka 

kontseptsiooni. Kogukonna lehel on näha kõikide kogukonna liikmete nimed ja fotod. 

Kogukonna liikmete lisamine oma suhtleminevõrgustikku on võimalik läbi kogukonna 

liikmete profiilide. Kogukonna lehel on olemas mugav diskussioonide alustamise ja 

postituse vahend. Avalehele kuvatakse automaatselt kolm viimati muudetud ehk 

uuendatud diskussiooni. Ülejäänud diskussioonid on olemas diskussioonide lehel. 

Kogukonna avalehel on lühi-teadete edastamiseks „sein“. „Seina“ teated kuvatakse 

avalehel viimased viis, ülejäänud teated on olemas „seina“ lehel.  Suur väärtus on 

veebilinkide kuvamine kogukonna avalehel, kuhu saavad kõik liikmed lisada 

huvipakkuvaid veebilinke koos lühikirjeldusega.  

Kogukonna lehelt on võimalik saata kõikidele liikmetele sõnum, mis saadetakse ka 

liikmete e-postkasti aadressile. Eriti käepärane lahendus on „Sündmuste kuvamine“, kuhu 

kõik kogukonna liikmed saavad lisada kogukonda puudutavad tulevased sündmused, 

samas on võimalik jälgida ka olnud sündmusi.  

Kogukonna liigmetel on kõigil võimalus alustada diskussiooni, lisada teateid „Seinale“, 

lisada sündmusi kalendrisse, kutsuda uusi liikmeid. Vabadus ise luua kogukonna sisu on 

oluline just aktiivsuse seisukohast, sest sel juhul luuakse sisu vastavalt vajadusele ning iga 

kogukonna liige on vastutav sisu loomise protsessis (Lampinen 2008) 

Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond Facebook’i keskkonnas alustas tegevust 24.märts 

2009. Kogukonna liikmed kutsuti isiklike tutvuste kaudu, st, et lähtuti asjaolust, et 

tegemist peaks olema Eestis tegutseva täiskasvanukoolitajana. Kõikidele potentsiaalsetele 

liikmetele edastati ühekordne teade antud võimaluse kohta koos instruktsioonidega. 

Kuna Facebooki täiskasvanukoolitajate kogukond on avatud kõigile, kes tunnevad huvi 

täiskasvanukoolituse vastu ning liitumisele ei ole seatud piiranguid, siis ei pruugi kõik 

liikmed olla täiskasvanukoolitajad, mis kogukonna avatuse tagamiseks ja uute ideede 

tekkimiseks positiivseks nähtuseks (Paavola, Lipponen, Hakkarainen 2004).  



38 
 

Facebook’s olev täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna aktiivsus on olnud 

suhtlemiselt madal, kuid kuus nädalat hiljem on näha aktiivsuse tõusu (vt joonis 8). 

Teoorias kinnitab seda nähtust Wenger’i (1998) käsitlus praktikakogukondade arengust, 

kust selgub, et algusfaas võib venida, sest iga uue liikme lisandumisega algavad 

grupiprotsessid algusest. Wenger väidab, et tõhustada praktikakogukonna arengut 

aktiivsesse faasis, peab uute liikmete liitumist piirama, sest kui algusfaas venib, on ohuks 

olemasolevate liikmete huvi ja aktiivsuse vähenemine.  

 

 

Joonis 8. Eesti täiskasvanukoolitajate virtuaalne praktikakogukond Facebook’i keskkonnas 

Otsing – otsib 

Facebook’i kasutajaid 

ja kogukondi 
Kogukonna nimi, lühiülevaade, 

kontaktandmed 

Diskussioonide kuvamise ja 

postituse väli 

Lühi-teadete edastamise väli 

Teate saatmine kõigile 

kogukonna liikmetele 

Kogukonna ühine kalender 

Liikmete nimed ja fotod (kooskõlas Isikuandmete 

seadusega ei ole käesolevas töös kuvatud) 

Seotud kogukonnad 
Lühi-teadete kuvamise väli 

Administraatorid 
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Facebook’i virtuaalse praktikakogukonna algusfaasi venimise tõttu ei saanud käesoleva töö 

autor jätkata tegevusuuringu kui meetodi läbiviimist ning otsustas muuta uuringu käigus 

meetodit. Kuna uurimustöö eesmärgiks oli mõista täiskasvanukoolitajate arusaamu 

virtuaalsest praktikakogukonnast, siis valiti uueks meetodiks poolstruktureeritud 

intervjuud ja fenomenoloogiline lähenemine, mis võimaldab uurijal täheldada 

täiskasvanukoolitajate arusaamades sarnaseid jooni teooriaga. 

Poolstruktureeritud intervjuu läbiviimiseks valiti käesoleva töö valimiks Facebook’i 

kogukonnaga liitunud, kes identifitseerivad ennast täiskasvanukoolitajana. Facebook’i 

täiskasvanukoolitajate kogukond on avatud kõigile, kes tunnevad huvi 

täiskasvanukoolituse vastu ning liitumisele ei ole seatud piiranguid, mistõttu ei pruugi kõik 

liikmed olla täiskasvanukoolitajad. Käesoleva töö valimiks on Facebook’i kogukonnaga 

liitunud liikmed, kes identifitseerivad ennast täiskasvanukoolitajana. 

Autori eesmärk on uurimistööga juhtida tähelepanu erinevatele täiskasvanukoolitajate 

virtuaalse praktikakogukonna algusfaasis ettetulevatele tõrgetele ja takistustele, mis 

empiirilistest andmetest on selgunud. Jätkusuutliku ja areneva täiskasvanukoolitaja 

virtuaalse praktikakogukonna loomisel on väga oluline teada osalejate arusaamu - 

vajadusi, soove aga ka hirme ja takistusi. Sihtvalimiks kriteeriumiks oli: 

 Liikmestaatus Facebooki kogukonnas 

 Täiskasvanukoolitaja 

 Nõusolek intervjuuks 

Sihtvaliku moodustasid koolitajad vanuses 24-50, kellel kõikidel oli olemas kogemus 

virtuaalsete või mittevirtuaalsete praktikakogukondadega. Intervjuud viidi läbi 

ajavahemikus 17.-23. aprill 2009. Intervjuud kodeeriti tähemarkidega ning igale 

intervjuule anti täheline vaste A-st F-ni (tabel 2). 
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Intervjuee

ritava 

kood 

Vanus 
Koolitamis-

valdkond 

Mitmes virtuaalses 

või mittevirtuaalses 

praktika-

kogukonnas osaleb 

või on osalenud? 

A 35 Keelekoolitus 3 

B 50 Sisekoolitus 1 

C 28 Keelekoolitus 2 

D 24 
Õpetaja-

koolitus 
5 

E 27 
Projekti-

juhtimine 
4 

F 29 Keelekoolitus 3 

 Tabel 2. Intervjueeritavate üldandmed 

Intervjuude läbiviimise etapis tehti Facebook’i kogukonnas seitsmele liitunutele ettepanek 

intervjuu läbiviimiseks, lepiti kokku aeg, koht. Kolm intervjuud viidi läbi kasutades 

programmide Skype ja Pamela võimalusi. Skype võimaldas intervjuude mugavat 

läbiviimist olenemata ajast ja kohast, mis sobis nii intervjueeritavatele kui ka intervjuude 

läbiviijale. Pamela on Skype lisavõimalus, mis võimaldab kõnesid salvestada ja korduvalt 

pärast reprodutseerida. Teised kolm intervjuud toimusid traditsioonilises vormis, kus 

intervjuu läbiviimiseks saadi intervjueeritav ja intervjueerija kohtusid ja salvestamiseks 

kasutati diktofoni. Salvestuste konfidentsiaalsuse eest vastutab kaesoleva too autor. 

Programmi Pamela ja diktofoniga salvestatud intervjuud transkribeeriti vahetult ühe päeva 

jooksul intervjuu toimumisest ajavahemikul 18.-24. aprill 2009 ning kodeeriti vastavalt 

intervjuude toimumise järjekorrale tähtedega A, B, C, D, E, F. Intervjuud kestsid 

keskmiselt 50 minutit, kõige lühem oli 40 minutit ja pikem 60 minutit. 

 

2.3. Empiiriliste andmete analüüs ja arutelu 

Kuigi tegevusuuring meetodina ei kujunenud sobilikus, sai autor uuringu andmeid loodud 

Facebook’i täiskasvanukoolitajate virtuaalsest praktikakogukonnast. Tegevusuuringu 

andmete kogumine peab olema võimalikult kõikehõlmav ning käesoleva töö puhul 
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vaatlemine ja mõõdetavate nähtuste (liikmete arv, diskussioonide arv) kogumine ja 

analüüsimine.  

Alljärgnevalt (joonis 9) on kajastatud graafikuna Täiskasvanukoolitajate virtuaalse 

praktikakogukonna aktiivsus Facebook’i suhtlemiskeskkonnas. Välja on toodud tulemused 

nädalaste intervallidega, et näidata kogukonna aktiivsust erinevate mõõdikute järgi - 

liikmete arv, aruteludest osavõtjate arv, postituste arv (Lampinen 2008). 

  

Joonis 9. Eesti täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna aktiivsus (seisuga 

28.04.2009) 

Graafikult on näha, et liikmete ja postituste arv ajas on kasvanud, siiski tasub täheldada, et 

aruteludest osavõtjate arv on väga väike, mis tähendab, et postitused on üksikute 

kogukonna liikmete poolt avaldatud.  

Arutelude teemad on enamasti professionaalsed:  

 Koolitaja koolitus 

 Hariduskonverents 

 Milleks meile see? 

 Mida Sinus on koolitus mõjutanud? 

 TÕN 2009 
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 Teeme ka sel aastal ära! 

 Koolitaja - "sanitar" majanduslanguses? 

Lühiteadete esitamiseks kasutataval „Seinal“ diskuteeritakse erinevatel teemadel, nt kuidas 

kogukonda liikmeid kutsuda. Kõikidel osalejatel on võimalus keskkonnas alustada uut 

aruteluteemat, kuid seda võimalust on siiani kasutanud vaid viis liiget.  

Facebook’s asuv Eesti täiskasvanukoolitajate virtuaalne praktikakogukond on algusfaasis, 

kus liikmed avastavad kogukonna potentsiaali ja valmistuvad seoste leidmisega aktiivseks 

ühistööks. Wenger (1998) kuvas graafiliselt (joonis 10) praktikakogukonna arengu ning 

selle järgi asub Eesti täiskasvanukoolitajate virtuaalne praktikakogukond esimeses faasis.  

 

Joonis 10. Virtuaalse praktikakogukonna arengufaasid (Wenger 1998) 
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Tegevusuuringu läbiviimisel selgus, et antud meetod ei sobi andmete kogumiseks just pika 

algusfaasi tõttu ning seetõttu vahetati uuring poolstruktureeritud intervjuude vastu. 

Poolstruktureeritud intervjuudest saadus andmete analüüsil loeti esmalt transkribeeritud 

intervjuud korduvalt läbi, tutvuti andmestikuga ning  tekst liigendati tähendusüksusteks, 

seejärel koondati tähendusüksused kategooriatesse. Tulenevalt empiirilise andmestiku 

liigendamisest täheldati kolme põhikategooriat ja alakategooriaid:  

1. Isikliku arengu toetamise võimalused virtuaalses praktikakogukonnas läbi 

professionaalse suhtlemise 

 Professionaalne identiteet 

 Refleksioon ja eneseanalüüs 

 Sotsiaalne võrgustik 

 Koostöö  

2. Teadmusloome toetamise võimalused virtuaalses praktikakogukonnas läbi 

professionaalse suhtlemise 

 Teadmuse hankimine 

 Teadmusloomine 

 Teadmuse jagamine 

 Teadmuse säilitamine 

3. Täiskasvanukoolitaja virtuaalne praktikakogukond 

 Suhtlemist toetavad võimalused 

 Teadmusloomet toetavad võimalused 

 Probleemid virtuaalses praktikakogukonnas 

Andmete arutelul esitatakse olulisemad uurimistulemused alakategooriate kaupa ning 

illustreeritakse tsitaadiga intervjuu tekstist. Intervjueeritavate arvamused eristuvad 

uurijapoolsetest seletustest, mis järgnevad tsitaadile, ja alakategooriate kokkuvõttes 

esitatud üldistustest, kaldkirjas tsitaatidena. 
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2.3.1. Isikliku arengu toetamise võimalused virtuaalses praktikakogukonnas läbi 

professionaalse suhtlemise 

Andmetest selgub  professionaalse suhtlemise oluline mõju täiskasvanukoolitajate  

professionaalses arengus ja eelkõige professionaalses identiteedis,  refleksioonis, 

sotsiaalses võrgustikus ja koostöös.  

Professionaalne identiteet 

Professionaalne suhtlus mängib olulist rolli professionaalse praktika loomisel ning pideval 

uuendamisel. Professionaalse vestluse käigus selginevad praktikute nägemus ja arusaam 

oma professioonist ehk eriala tähenduslikkusest ning endast kui täiskasvanukoolitajast. 

Virtuaalses praktikakogukonnas tunnetavad täiskasvanukoolitajad enda kuulumist ja 

mõistavad paremini professionaalset identiteeti.  

Mina kui õppija ja koolitaja näen hetkel nendes virtuaalsetes praktikakogukondades, kus 

ma liikmeks olen, et ma saan õppida sealt. Õppida selles mõttes, et virtuaalne 

praktikakogukond võib aidata minul teadvustada oma praktilist kogemust, oma teoreetilisi 

teadmisi, neid omavahel siduda ja selle põhjal luua täiesti uusi teadmisi enda jaoks (D). 

Õppimist, kui virtuaalse praktikakogukonna väärtust kogevad koolitajad vaid sel juhul, kui 

teadvustavad oma õppimisvõimalusi ja arenguvajadusi (Karm 2007), mis omakorda on 

väga tihedalt seotud eriala tähenduslikkusega, mis saavutatakse professionaalsete vestluste 

kaudu.  

Mingi osa oli ka kindlasti sellist – vaatan, kuidas teised teevad ja proovin ise ka. Ja saan 

vaadata, kuidas teised sama asja teevad, et professionaalne õppimine ja ka areng (C) 

Kõikidel intervjueeritavatel oli kogemus virtuaalsete või mittevirtuaalsete praktikakogu-

kondadega ning professionaalset suhtlemist kui üheks võimaluseks toetada oma 

professionaalset arengut läbi professionaalsete vestluste, mis omakorda oluliselt laiendab 

koolitajate senist arusaamu oma praktikast.  

Kogukonnas oleks see võimalus, et saan rääkida nende inimestega, kes teevad sama asja 

aga kuidas nemad seda teevad ja kuidas lähenevad, see on ju see väärtus. Siis tekib endal 

ka selgem pilt! See on selline järjepidev kokkusaamine ja oma teadmiste ja oskuste 

vahetamine ja ka niisama suhtlemine, infovahetamine ja üldse niiöelda toetuse saamine (A) 
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Koolitajad kogevad virtuaalse kogukonna väärtustes sama valdkonna koolitajate 

professionaalset suhtlemist, mis võimaldab neil mõista ja aru saada nii enda tegevustest 

täna ja praegu aga ka valdkonna arengust ja suundadest. 

Kui me saame suhelda sama kogukonnaga, siis mul kujuneb laiem ja põhjalikum arusaam 

koolitusvaldkonnast. Ja siis on juba ka ju see, et oskad paremini ja efektiivsemalt töötada 

(D) 

Selge professiooni mõistmine annab aluse oma professionaalse arengu kavandamiseks, 

kujundamiseks, planeerimiseks ja hindamiseks (Karm 2007). Antud töö andmete põhjal 

võib väita, et professionaalne suhtlemine võimaldab täiskasvanukoolitajate selgemat 

arusaamist oma professioonist, mis omakorda on eelduseks professionaalsele arengule. 

Professionaalse arengu teguriks on professionaalne õppimine, mida koolitajate kogemuste 

järgi saab käsitleda seda kui kollaboratiivset õppimist, kus õppimine tuleneb liikmete 

erinevatest teadmistest ja kogemustest.  

Keeleõpetajad – me korraldame ise oma seminare, kuna me töötasime väga erinevates 

kohtades – Tartus, Võrus, Viljandis jne. ja siis see oli väga oluline just infovahetusena ja 

teineteiselt õppimisena.. Nüüd oleme küll koondunud ühe tööandja alla, kuid asi on ikka 

sama (C)  

Ka Gray (2004) uurimuses selgub, et üks võimalik põhjus praktikakogukonnaga 

ühinemiseks on, kui inimesed töötavad väga väikestes gruppides või siis üksi. Väga 

mitmed koolitajad töötavad ettevõtetes ja organisatsioonides, mille põhitegevus ei ole 

koolitamine ning sel juhul võib tekkida olukord, kus koolitaja on oma organisatsioonis 

ainuke selle professiooni esindaja. Et mõista oma eriala, toetada oma professionaalset 

arengut, peab koolitajatel olema võimalus professionaalseteks vestlusteks teiste 

koolitajatega, mistõttu on virtuaalne praktikakogukond lahenduseks toetada nende 

koolitajate professionaalsust, kes koolitajana üksi või väga väikeses grupis.  

Täiskasvanukoolitajate professionaalne identiteet tähendab indiviidide enese arusaamu ja 

hoiakuid oma eriala suhtes. Professionaalne identiteedi selgus võimaldab 

täiskasvanukoolitajatel paremini näha oma professionaalse arengu vajadust, võimalusi.  

Refleksioon ja eneseanalüüs 

Täiskasvanukoolitajad kogevad refleksiooni võimalikkust virtuaalses praktikakogukonnas 

täna professionaalsele suhtlemisele ning andmetest selgub, et nad mõistavad selle vajadust 
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isiksuse arengus oma tegevusele sisu ja mõtte andmiseks. Virtuaalses praktikakogukonnas 

refleksioon toimub juhul, kui täiskasvanukoolitajad teadvustavad seda ning oskavad nii 

arutelude püstitamise kui ka sõnavõttudega toetada.   

Mulle oleks see koht, kus ma saan teada, mida teised teevad, saaks arutleda ja oma 

teadmisi jagada … Mina näiteks tahaks jagada neid positiivseid elamusi, mida ma olen 

saanud oma koolitustegevuse käigus, koolitatavad ikka rikastavad koolitajat, kui sa oskad 

neid nö avada ja neid üllatada. Ma pean ütlema, et minu koolitustelt pole veel keegi ära 

läinud tundega, et see oli jama ja ma ei õppinud siit midagi uut. Kõlab uhkustamisena, aga 

mul endal on küll selle üle hea meel (B) 

Ja kui midagi ongi kehvasti läinud, siis peaks olema selline turvaline koht, kus saaks seda 

kõike kohe ka välja paisata. Aga ka häid asju ju tahad rääkida (A) 

Koolitajad kogevad vajadust jagada oma professionaalset praktikat ühelt poolt kinnituse ja 

tagasiside saamiseks oma senisele tegevusele ja teisalt sooviga pakkuda teistele 

koolitajatele võimalust õppida - Donath (1999) ütleb selle nähtuse kohta altruism, mis 

tähendab praktikakogukonnas liikmete soovi ja tahet kaasliikmeid toetada ning kogukonda 

panustada.  

Mulle oleks see koht, kus ma saan teada, mida teised teevad, saaks arutleda ja oma 

teadmisi jagada (B) 

Koolitajad hindavad võimalust reflekteerida ning oma kogemusi analüüsida usalduslikus ja 

turvalises kogukonnas, kus tema õnnestumisi ja ebaõnnestumisi osatakse professionaalselt 

käsitleda. Eelkõige vajavad koolitajad ka enda tegevusele kinnitust, mida kirjeldab ka oma 

uuringus Chalmers, Keown (2006). Reflektsiooni osakaalu professionaalses arengus ei saa 

alahinnata ja praktikakogukond kui võimalus analüüsida intra- ja interpersonaalselt 

kogemusi on võimalus toetada oma reflektiivset praktikat.  

Ja ka tõenäoliselt on õppimine praktikakogukonnas sedavõrd suurem, kui lihtsalt 

praktikakogukonna liikmena toimida ja mida rohkem sa viitsid iseennast analüüsida. Kui 

sa viitsid märgata, miks mingid inimesed nii käituvad või viitsid mõtelda, mis paneb sind 

teatud viisil käituma Hakkasin mõtlema selle peale, et … arvan igal juhul imiteerides ja nii 

edasi õpid, kui sa oled teistega suhetes. Ma ise tunnen, et see on pannud mind palju 

rohkem mõtlema ja vaatama iseennast kõrvalt (E).  
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Igasugune kogukond ju tähendab ka seda, et seal on grupiprotsessid. Ja grupis on alati ju 

lisaks teistele ka sa ise ning kogukonnas saadki ka ennast jälgida.. Minu arvates peaks 

virtuaalsel praktikakogukonnal eesmärk olema just oma kogemuste vahetamine (F).  

Olles suhetes teistega, kogevad koolitajad võimalust eneseanalüüsiks ning oskavad seda 

väärtustada. Ka Britt, Irwin, Ritchie (2001) uurisid professionaalse suhtlemise mõju nii 

õppimise tulemuslikkusele kui ka eneseanalüüsile. Just õppimise tähenduslikkuse ning 

võimalus analüüsida oma tegevust, selgusid ka selle uurimuse tulemustena. Virtuaalse 

praktikakogukonna liikmete vaheline arutelu tekitab omamoodi sünergilise efekti, mille 

kaudu luuakse uusi teadmisi.  

Mingitel hetkedel tajun see hästi palju seda, et viimasel ajal on palju olnud hetki, et 

suhtled inimestega ja sa hullult palju avad. Ma vahetasin ka seltskonda, nüüd on 

sotsiaaltöö kontekst ja nendel inimestel on teine maailmavaade ja teised tõlgendusviisid. 

Ja kui sa oled harjunud ära enda ühes kontekstis ja kui sa väga aktiivselt teistesse 

kontekstidesse ei lähe, siis jääd üsna piiratuks. Olen ise tundnud, et saan rikastada ennast, 

et olla parem koolitaja. Mina näen küll, et väga oluline on aru saada, et kui oled liiga kaua 

jäänud oma konteksti ning oledki ainult seal ja ei taha ega oska sealt välja tulla (E). 

Suhtlemine kolleegidega võimaldab ka isiklikku arengut ja avardada maailma pilti. 

Kogetakse positiivseid võimalusi informaalseks arenguks läbi professionaalsete vestluste. 

Koolitajad tihtipeale on osalised mitmes erinevas praktikakogukonnas, kuid väärtustavad 

nende võimalusi enesearengu kontekstis võrdselt tähtsatena. Kogetakse ka emotsionaalset 

toetust ja kuuluvust, mis tugevate sidemetega praktikakogukonnas muutub väärtuseks 

omaette. Kui praktikakogukonna sidemed on väga tugevad, siis üsna tõenäoliselt leitakse 

uusi võimalusi koostegutsemiseks praktikakogukonnana ehk kogukond alustab uut elu 

(Wenger 1991) 

Sotsiaalne võrgustik 

Sotsiaalne võrgustik täiskasvanukoolitajate virtuaalses praktikakogukonnas tähendab 

suhete võrgustikku teiste üksikisikute ja gruppide/kogukondadega. Andmetest selgub, et 

täiskasvanukoolitajad peavad oluliseks tutvusvahekordi teiste täiskasvanukoolitajatega 

põhjendades sotsiaalset võrgustikku kui oma professionaalse tegevuse toetajana.   

On tekkinud võrgustik, et isegi kui ei ole aasta või seitse aastat näinud, siis hästi hea on 

isegi täna nende juurde poole pöörduda igasuguste küsimustega. Ja töö kontekstis, kui 
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vajad know-how’d, siis nad [kogukonna liikmed] tulevad hästi easy’lt vastu. Et kui sul on 

selle inimesega mingi link, siis nad tulevad absoluutselt kohe vastu ja väga kergesti (E) 

Andmetest selgub, et täiskasvanukoolitajad näevad kogukonnas väärtusena sidemeid ja 

ühist jagatud konteksti, mille tõttu on isiklike tutvuste sõlmimine oluliselt kergem. 

Virtuaalses praktikakogukonnas tekib professionaalse suhtluse tulemusena isiklikud 

kontaktid, mis toetavad erinevate väärtustega täiskasvanukoolitaja professionaalset 

arengut. Kimble, Hildreth, Wright (2001) peavad samuti oluliseks isiklikke suhteid 

virtuaalses praktikakogukonnas, sest need võimaldavad hinnata ka teabe kvaliteeti, 

mistõttu muutuvad need oluliseks professionaalses suhtlemises. 

Noh, mõnes mõttes on ju väga oluline, et sul on olemas mingi võrgustik, keda sa tunned, 

ning kellega koos oled asju teinud. Koolitajate kogukonnas on oluline, et sa oled tuntud ja 

et sa ise tunned inimesi, siis tekivad need seosed inimeste vahel ja hästi lihtne on küsida 

näiteks mingit abi või palvet (A)  

Sul on mingi võrgustik inimestest, kelle abi saad vajadusel kasutada, see on väga suur asi 

juba. Tänapäeval on tutvused need, mis loevad ning elu lihtsamaks teevad (C).  

Preece (2004) peab oluliseks sotsiaalse võrgustiku ja usalduse seoseid praktikakogukonnas 

ning tõdeb, et praktikakogukonnas on isiklikud sotsiaalsed suhted olulised, et tekiks 

usaldus ning soov panustada. Ka antud uurimuse andmetest selgub, et 

täiskasvanukoolitajad kogevad virtuaalses praktikakogukonnas sotsiaalse võrgustiku 

potentsiaali, mis väljendub nii tööalaste ehk professionaalsete tutvuste aga ka isiklike 

tutvustes.  

Koostöö 

Koostöö võimalusi virtuaalses praktikakogukonnas tähtsustasid kõik intervjueeritud 

täiskasvanukoolitajad väljendades, kui üht võimalikku põhjust ühineda ja liituda 

kogukonnaga: Lõin tänu praktikakogukonnale väga konstruktiivsed kontaktid ning koostöös 

korraldatakse nüüd kahe erineva asutuse töötajatele koolitusi (D). 

Virtuaalses praktikakogukonnas oleks suhteliselt suur potentsiaal koostöövõimaluste 

loomisel – see võiks ju toimida nagu mingi info-pank, kus on inimeste andmed ja saan 

ühendust võtta. Ükskõik, mis koostöövorm – koos koolitada, artiklit kirjutada jne. 

teoreetilisel on sel väga suur potentsiaal (C).  
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Intervjueeritavad, kellel koostöö kogemus virtuaalses praktikakogukonnas puudus, oskasid 

vaid prognoosida koostöö võimalusi ja nägid selles potentsiaali just andmete 

avalikustamisena ja sotsiaalse võrgustiku loomises. Koostöös nähakse erinevaid võimalusi 

toetada oma professionaalset praktikat:  

Koostöös tehtud materjal on ka kindlasti kvaliteetsem, sest mitu pead on ikka mitu pead ja 

kui sa teed koostööd nendega, kelle taset sa aktsepteerid, siis kindlasti. Ikka ju! Koostöös 

sünnib ju suuri asju! (A)  

Koolitajad mõistavad virtuaalses praktikakogukonnas väga suurt koostöö võimalust ja 

tunnevad elavat huvi selle vastu. Mõistetakse, et koostöös tehtud tegevused on 

kvaliteetsemad, samas on võimaldab koostöö ressursse kokku hoida. Ka McInnerney, 

Roberts (2004) käsitluses kooperatiivsuses lähtutakse asjaolust, et koostöös rakenduvad 

kõikide liikmete teadmised, mistõttu muutub tegevus produktiivseks nii tulemuse mõttes 

aga ka protsessi kontekstis.  

Teine tore asi on seal, et seal on olemas kõik erinevate koolitajate andmed ja mis koolitust 

nad teevad. Et kui mul on  vaja, kedagi konkreetselt otsida, siis saan sealt need andmed (F)  

Andmetest selgub, et praktikakogukonnas hinnatakse konkreetset väljundit 

professionaalsele suhtlemisele – koostöö. Sobrero, Graycraft (2008) tähtsustavad oma 

uuringus samuti koostööd ja koostöö võimalusi virtuaalses praktikakogukonnas, mis läbi 

sünnib innovatsioon ja teadmusloome. Intervjueeritavad, kellel oli see kogemus olemas, 

nägid praktikakogukonna rolli selle võimaldamisel väga selgelt. Andmetest selgub, et 

täiskasvanukoolitajad näevad koostöös oma professionaalse arengu toetamist ning 

hindavad selle virtuaalse praktikakogukonna väärtuse koostöö kontekstis kõrgeks. 

 

2.3.2. Teadmusloome toetamise võimalused virtuaalses praktikakogukonnas läbi 

professionaalse suhtlemise 

Andmetest selgub, et täiskasvanukoolitajad peavad oluliseks virtuaalses 

praktikakogukonnas teadmust, selle hankimist, loomist, jagamist ja säilitamist. Erinevatest 

intervjuudest selgub, et teadmus on oluline eelis, mistõttu täiskasvanukoolitajad tunnevad 

huvi mingi virtuaalse praktikakogukonna vastu:  
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Meil oleks virtuaalse praktikakogukonnaga mugavam, materjalid ja kontaktid on 

kättesaadavad, on olemas. See võiks meil küll olla. No meil on see Soome keele Instituudi 

koduleht, kus siis saab ka uuemaid ajakirju ja igasuguseid materjale ja informatsiooni (A). 

Teadmuse hankimine 

Andmetest selgub, et koolitajate ootused täiskasvanukoolitajate virtuaalselt 

praktikakogukonnalt on enamjaolt seotud isiklike väärtustega ning selgelt ja üheselt 

mõistetavalt hinnati enda kasusaamise olulisust virtuaalses praktikakogukonnas. 

Mitteformaalne.ee, seal on koolitusemeetodid, seal on väärtus kohe olemas ja seda ma 

kasutan ja otsin sealt. Et kui on mingit uut meetodit vaja, siis ma saansealt otsida. Ja siis 

saab sinna ka ise neid lisada. See on selline interaktiivne. Kui see on mingi keskkond, mis 

on hästi tühi, siis ma vaatan, et see on nii tühi ja ma ei viitsi seal olla (E). 

Henri, Pudelko (2003) toovad välja, et mida kohesiivsam on grupp, seda enam 

panustatakse oma isiklikke ressursse grupi toimisse. Samas on iga grupi liikme 

individuaalne panustamine eelduseks grupi kohesiivsuseks. Andmetest selgub, et 

koolitajad tunnetavad vajadust virtuaalses praktikakogukonnas kohesiivsust, kuid ei adu 

seost ja enda panustamise olulisust kohesiivsuse tekkimise. Koolitajad näevad oma isikliku 

ja ametialase arengu toetamisel virtuaalse praktikakogukonna võimalusi. 

Ma tahaks koolitajate virtuaalses praktikakogukonnas lugeda uuringuid, mis on seotud 

täiskasvanuõppimisega. Ja sellist, mida ma saan reaalselt rakendad. Mitte ma ei pea 

silmas a’la uuringuid sellest, et 5% täiskasvanuid õpib keelt ja 10% autokoolitusel vaid 

pigem mingid uuringud, näiteks, kuidas mingid uskumused mõjuvad õppimist või 

tõlgendusraame. Uuringuid oleks huvitav küll sealt saada … veel tahaks, et jagataks 

materjale, viiteid, allikaid, nt viis kuidas hinnata õppeprogrammi tulemust hinnata (E). 

Loodud õppematerjalide tutvustamine või midagi muu, mida koolitaja on ise teinud ja ka 

mitte ainult enda tehtud õppematerjali vaid midagi muud huvitavat. See on konkreetselt 

mingite oskuste vahetamine (A). 

Teadmuse hankimine on teine konkreetne väljanud virtuaalse praktikakogukonnas. 

koolitajad rõhutavad virtuaalse praktikakogukonnas oleva õppematerjalide, teadusartiklite 

jms olemasolu, kui üht tegurit, miks ühineda täiskasvanukoolitajate virtuaalse 

praktikakogukonnaga. Ka Fontaine, Millen (2004) tähtsustavad kogukonna võimalusi 

teadmuse hankimiseks ning määratlevad selle üheselt esmaseks individuaalseks hüveks. 

Ka käesoleva uurimustöö andmetest järeldub, et luues Eesti täiskasvanukoolitajate 
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virtuaalset praktikakogukonda, peavad loojad, koordinaatorid lähtuma virtuaalse 

kogukonna kontseptsioonist ja tehnologilistest võimalustest võimaldada teadmuse 

hankimist. Vastavalt andmetele on koolitajate ootused virtuaalses praktikakogukonnas 

teadmuse hankimise osas järgnevad: 

 Meetodid 

 Metoodikad 

 Teadusartiklid 

 Õppematerjalid 

 Viited  

 

Teadmuse loomine 

Koolitajad kogevad teadmusloomet professionaalse suhtlemise tulemusena, kus oma 

senised teadmised mingi konkreetse teema kohta täiendatakse diskussioonis teistega.  

Sest inimene loeb, mida kirjutavad koolitajad mingitel teemadel, tal kujuneb oma 

arusaamad sellest, kas ta jagab neid või ei jaga, see on juba teine küsimus aga samas 

õppimine toimub (D). 

Teadmuse loomise juures mõistetakse ka enda panust ja panustamist. Sama nähtust uurisid 

ka Paavola, Hakkarainen (2005), kelle trioloogilise teadmusloome käsitluse põhjal väideti, 

et indiviidi isiklik teadmus (vaikiv teadmus) interaktsioonis kogukonna teadmusega kutsub 

esile teadmusloome. Käesoleva uurimustöö andmestikust selgub, et teadmusloomes 

nähakse täiskasvanukoolitajate enda isiklikku teadmust kui väärtuslikku osa 

praktikakogukonnas. 

Teadmusloome tekib kindlasti, see on nagu organisatsioonis ja töökeskkonnas õppimine, 

sest igaüks annab oma panuse ja lõpuks tekib selline sünergia ja sellega seoses ka uued 

teadmised (A). 

Kogukonnas saad ju jagada oma mõtteid mida oled just uurinud. Mina olen täna selles 

hetkes, kus ma ise tahaks ja jagaks infot a’la uskumuste teemal, et ma saaks oma teadmisi 

jagada aga ka teiste kogemusi kuulda (E) 

Koolitajatel on olemas arusaam teadmusloome põhiprintsiipidest ning on enamasti avatud 

sellele protsessile. Samas tähendab teadmusloome osalemist ja jagamist, mis omakorda 

võib muutuda takistuseks virtuaalse praktikakogukonna kui antud professiooni raames 
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teadmusloome võimaluse käsitlusest. Teadmusloome protsessis muutub tähtsaks iga liikme 

panus virtuaalsesse praktikakogukonda.  

Aga selleks, et ta oleks vajalik ja kasulik, siis peaks aktuaalne ja vajalik info  kokku. Seal 

peab olema kindlat palju kasutajaid ja mingi kriitiline mass oleks aktiivsed. Ja esialgu 

oleks vaja aktiivseks haldajat ja sisuloojat, et ta nagu käima läheks (B). 

„Kriitilist massi“ saab kirjeldada vastavalt Hakkarainen (2004) käsitlusest kogukondade 

liikmete vahelises suhetes, kui tugevate lülidega virtuaalse praktikakogukonna aktiiv. 

Tema käsitluses on ka nõrgemate lülidega ja perifeerias osalevad kaudosalejad, kuid ka 

nende minimaalne panustamine on oluline osa virtuaalse praktikakogukonna 

teadmusloomes. Täiskasvanukoolitajate virtuaalses praktikakogukonnas on 

kaudosalejateks liikmed, kes omavad ligipääsu ka teistesse praktikakogukondadesse, 

nende kuuluvustunne koolitajate kogukonda tänu identiteedile on väikesem ja nad 

identifitseerivad ennast pigem muu professionaalina (filoloog, arvutispetsialist jne), mis 

tähendab, et nende panus kogukonda ongi just uute arusaamade ja innovatsiooni toomises 

kogukonda läbi teadmusloome.   

Teadmus praktikakogukonnas on tihtipeale vaikiv, mis tähendab ka oskusteavet, mis ei ole 

tavaliselt otseselt õpetatav või avalikult väljendatud, kuid samas on väga väärtuslikult 

kapitaliks. Professionaalne suhtlemine on võtmeteguriks vaikiva teadmise muutumisel 

avalikuks ja teadvustatud teadmiseks. Seda kinnitab ka Hakkarainin, Paavola, Lipponen 

(2003), kes väidavad (viidates Nonaka, Takeuchi 1995), et vaikiv teadmus on personaalne 

teadmus, mida on formaalkeeles raske väljendada, see on juurdunud individuaalses 

kogemuses, sisaldab vaimseid tegureid nagu nt isiklikud veendumused ja uskumused ja 

väärtuste süsteem. Samas on vaikiva teadmuse rolli õppimises ja teadmusloomes väga 

raske alahinnata, sest osa eksplitsiitsest teadmusest on vaikiv teadmine. Professionaalne 

suhtlemine ja omavahelised vestlused on võimalus muuta väärtuslik vaikiv teadmine 

väljendatud teadmiseks, mistõttu väärtustatakse praktikakogukonna võimalusi.  

Teadmuse jagamine 

Teadmuse jagamine ja vahetamine tekitas intervjueeritavates vastakaid arvamusi. Arvati, 

et pigem see tõhustaks virtuaalse praktikakogukonna tegevust, sest sellel on konkreetne 

väljund – kogukonna teadmus, mida igaüks saab rakendada oma praktilises töös. Samas 
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toodi välja ka põhjuseid, miks teadmusloome võiks olla takistatud. Järgnevalt tulemused, 

mis iseloomustavad vastakaid arvamusi:  

Õppejõud ja koolitaja leiab, et ta on aastate jooksul kogunud, koostanud, leidnud, 

möllanud oma selle materjaliga ja see on justkui tema know-how, mida ta väga hea 

meelega ei jaga (A). 

Leiti, et materjalide avalikustamine ja jagamine on takistatud ja raskendatud, sest 

koolitajate materjal on osa tema sissetulekustest. Samas selgub ka koolitajate arusaam, et 

õppematerjalid iseenesest ei õpeta ning koolitaja töö seetõttu ei vähene: 

Hästi hea mõte on jagada materjale – koolitusmaterjale.. mina ei tööta rahalise 

koolitajana ja koolitus ei ole raha, me koolitame tasuta ja siis see tundub väga hea mõte. 

Aga ma saan aru, kui sa oled koolitajad, kelle jaoks on see sinu äri, siis sa ei taha jagada. 

Aga samas ei koolita ju materjal, et kui sul see materjal on olemas, siis on oluline ka ikka 

koolitaja. Sul ei jää tööd vähemaks ja saab näidata enda kui koolitaja väärtust (E). 

Andmetest selgub, et koolitajad on huvitatud oma loodud materjalide jagamisest, sest see 

on üks vahend enda kui koolitaja näitamiseks.  

Kui ma jagan oma materjali, siis see ei ole enda kui koolitaja tasuta jagamine, vastupidi, 

see on võimalus ennast müüa, teha endale reklaami (D). 

Et noh, sa võid valida ju koolitajana viisi, et kuidas sa oma materjali avaldad, et see küll 

ühest küljest harid aga see harimine lõpeb alati püändiga, et tekib sinu vastu huvi. See 

oleks kasulik sellele, kes loeb ja ka kasulik sellele koolitajale (E). 

Samas olid materjalide jagamisest ja avalikustamisest ka koolitajatel endal väga vastakas 

ütlused. Näiteks vastas intervjueeritav C: Kui ma hakkasin koolitama, siis mul ei olnud 

mingit teadmisi õpetamisest ja siis ma kasutasingi virtuaalseid praktikakogukondi, kust 

sain materjale, mida kasutasin koolitustel. 

Samas teisele küsimusele vastas C: 

Mina pean oma loodud materjale ja suurepäraseid ideid intellektuaalseks omandiks. 

Mingis mastaabis on ka ju virtuaalse praktikakogukonna liikmed konkurendid ja seal võib 

tekkida probleem. … Materjalide ülespanemisest – isegi kui ma saaks, siis ma ei paneks…. 

kui mina olen midagi välja mõelnud, siis see on minu trump ja see on minu müügiartikkel, 

miks ma peaksin enda vara kellelegi teisele niisama jagama (C) 
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Eelnevast võib järeldada, et pigem oodatakse virtuaalsetest praktikakogukondades oma 

kasu ja saamist. Vähemolulisemaks ja isegi mitte-vajalikuks peetakse aga andmist ja 

jagamist. Põhjendusena võib käsitleda ühe lähenemisena identiteedi, kuuluvuse ja 

panustamise vahelisi seoseid. Mida vähem koolitaja näeb ennast koolitajana, seda vähem 

ta ka soovib panustada ja jagada. Koolitajate professionaalse arengu võimalusi uurinud 

M.Karm (2007) toob samuti välja, et koolitajate võtmeküsimus on ennast identifitseerida 

koolitajatena, sest ainult sel juhul on võimalik läbi praktikakogukonna ka oma 

professionaalset arengut toetada. 

Ka täiskasvanukoolitajad ise näevad teadmuse jagamises probleemi ning püüavad 

lahendusi leida: 

Tahetakse saada aga ise ei taheta midagi anda. Sellele vist ei olegi mingit lahendust, eks 

peab püüdma mõista ja avardada arusaamist, et kui sa midagi teed, siis see ei ole ainult 

endale vaid et oleks ka laiem kasu. Aga see ei ole ainult koolitajate vaid ka, mulle tundub, 

et kogu haridusvaldkonna mõtte-mall. Ma võin kohe ütelda, et noored jagavad rohkem ja 

vanad vähem. Eks see on ka meisse erinevate aegade jooksul tekkinud. Nüüd on maailm 

avatud, kõik on avatud, erinevad materjalid on saada, saab rohkem teha valikuid. Kunagi 

oli seda materjali väga raske saada, et sindki seda tõesti põlve otsas tegema ja see tõttu on 

see materjal sulle väga kalliks ja lähedaseks saanud ja sa oled sellega nii palju vaeva 

näinud ja selle pärast sa ei taha seda jagad (A). 

Teadmuse säilitamine 

Koolitajad näevad virtuaalses praktikakogukonnas võimalust ka oma professionaalset 

arengut toetada läbi erialaste artiklite lugemise ja ka arutelude üle. Teadmiste säilitamine 

on oluline virtuaalse praktikakogukonna väärtus, üheltpoolt ilmneb see oma enda 

materjalide avalikustamises või säilitamisest, kuid teisalt on sellel oluline roll ka teadmuse 

koondamises ühte virtuaalsesse keskkonda.  

Materjalid ja kontaktid on kättesaadavad, on olemas ja alati ligipääsetavad. (B). 

Failide ja asjade ülesse riputamine on hästi oluline. Ma tahan, et seal oleks see võimalus, 

et saan näiteks mingeid huvitavaid uuringuid lugeda. See võiks olemas olla ja see võiks 

olla süstematiseeritud – kataloogid, teemad, omamoodi raamatukogu. Seal võiks olla 

näiteks EBSCOst tõmmatud kõige uuemad koolitusalased artiklid. Peaks olema juht, 

moderaator, kes siis kord kuus käikski EBSCOs ja tõmbaks uued artiklid alla ja paneks 

keskkonda üles. Ma ise ei käi lihtsalt niisama kuskilt andmebaasidest asju otsimas aga kui 
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keegi need oleks sinna pannud, siis loeks ja vaataks küll. See võiks olla ka näiteks, et oleks 

mingi väike sissejuhatus ka juures (C). 

Andmetest selgub, et koolitajad soovivad ja hindavad kõrgelt võimalust oma arusaamu 

avardada ning leida võimalus oma professionaalseks arenguks ning mõistavad ka 

virtuaalse praktikakogukonna ressurssi selle toetamiseks.  

Kui mul on mingi oma asi, mida ma olen ise teinud, siis on ju hästi hea, kui ta on ühes 

kohas, et saan sinna ise ligi ja saavad ka teised. Näiteks mul on mingi teema… aa see 

ePortfoolio asi on ju väga lahe. Ma ise küll kasutasin seda väga vähe. Seal on ju see 

võimalus, et panen kõik oma asjad ülesse ja siis see on nagu koht, kust saan koolituse 

ajalgi oma asjadele ligi. See on väga hea võimalus, et kõik koolituse asjad oleks ühes 

kohas  (F).  

Andmetest selgub, et täiskasvanukoolitajad näevad virtuaalses praktikakogukonnas 

võimalust teadmuse säilitamiseks, mis tähendab olemasolevate kontaktide ja materjalide 

koondamist ühte virtuaalsesse keskkonda, kus need on alati kättesaadavad. Teadmuse 

säilitamine toob kasu algajatele koolitajatele (Sobrero, Craycraft 2008), kellele kujuneb 

virtuaalne praktikakogukond võimaluseks õppida ekspertidelt ja saada sekundaarset 

kogemust. 

 

2.3.3. Täiskasvanukoolitaja virtuaalne praktikakogukond 

Suhtlemist toetavad võimalused 

Täiskasvanukoolitajate virtuaalses praktikakogukonnas on suhtlemine keskeseks ja 

andmetest selguvad erinevad tehnoloogilised ja ka mittetehnoloogilised tegurid, mis 

suhtlemist virtuaalses praktikakogukonnas toetavad. Tehnoloogilisteks nimetatakse 

foorumeid jms, mittetehnoloogilisteks teguriteks suhtlemise mõjutajana on kogukonna 

administreerimine ning liikmete eelnev tutvus.  

Pakkumised, koolitusvõimalused, väliskoostööpartnerite pakkumised, õppimisvõimalused – 

aga see tundub, et see on täiskohaga töö kellelegi. Moderaator peaks olema infohaldamise 

ja tehnilise korralduse poole pealt (C). 

Koolitajad kogevad virtuaalses praktikakogukonnas väga suurt potentsiaali olulise info ja 

teabe edastamiseks. Samas hinnatakse ootused kõrgeks ja arvatakse, et vajalik on 
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moderaatori olemasolu. Moderaator, liider, juht koolitajate arusaamades tõhustab aktiivset 

suhtlemist Jällegi selgub asjaolu, et koolitajad näevad ennast pigem mitteaktiivse jälgijana 

kui aktiivse panustajana.  

Foorumi-laadesed võimalused, et saab küsimusi tõstatada. Et mitte see, et saadan meilile, 

et mul on mingi probleem vaid panen foorumisse selle küsimuse ja vastab see, kes oskab ja 

teab (A).  

Foorumis nähakse võimalust küsida kogu kogukonna käest ja seega tekitada diskussiooni 

ja arutelu.  

Ta oleks suletud, tal oleks moderaator, kes võtab inimesi vastu, seal oleks inimeste andmed 

– koolitusvaldkond, inimese nimi ja meiliaadress. Kui seal hakkab liikuma tõesti 

professionaalne info, siis liikmed tunneks ennast turvaliselt, et see info ei jõuaks mingite 

seitsmendate inimeste kõrvu (C). 

Et kui minu sõnumeid saavad lugeda kõik, ja avatud kogukonnas see nii on, siis ma pigem 

räägiksin diskreetsematest asjadest kellegagi omavahel ja jätaksin selle kogukonnas 

ütlemata. Või räägiksin seda piisavalt üldiselt, et mind ei osata kahtlustada (D) 

Arutelude ja diskussioonide avatus on ühel poolt soodustav aga võib teisalt olla ka 

takistav. Soodustavaks hinnatakse arutelude mitmekesisust ja globaalsust ning võimalust 

kaasata väga erinevate spetsialistide potentsiaale. Kinniste diskussioonide puhul tuntakse 

ennast turvalisemalt ja ning juletakse avada ka keerulisemad probleemid ja küsimused. 

Avatud või suletud, see sõltub konkreetse praktikakogukonna eesmärkidest. Kui 

eesmärgiks on konkreetsete tegevuste tõhustamine professionaalse suhtlemisega 

virtuaalses praktikakogukonnas, siis nähakse ka erinevate autorite (Blomqvist 2002, Henri, 

Pudelko 2003) käsitluses lahenduseks suletud virtuaalset praktikakogukonda. Ka Lave, 

Wenger’i (1991) algupärane teooria praktikakogukonnast lähtub suletud kogukonna 

kontseptsioonist.  

Super-kasuks tuleks, kui virtuaalne praktikakogukond  oleks globaalne aga siis tuleb see 

keele teema. Aga see oleks äge, kui oleks erinevad maad. Aga see oleks äge, kui oleks 

erinevad maad. Ma olen uurinud välismaa lehti, mis mind huvitavad ja siis tahad küsida. 

Saadad mingi küsimused meiliga aga ma ei saa kunagi vastust. Ja ma tunnen, et kui need 

inimesed oleks kogukonnas ja nad oleks omamoodi aktiivsed, siis mul on tunne, et siis ma 

saaks samamoodi infot, et kuidas teie teete neid asju ja kas näiteks teil on ka kompetentsid 



57 
 

ära määratud ja millised kompetentsid. Ma ei saa selliseid asju lihtsalt kätte. Selles suhtes 

mulle tundub, et võiks olla globaalne väärtus (E). 

Avatud virtuaalne praktikakogukonda nähakse kui olulist võimalust näiteks globaalsele 

koostööle aga ka võimalusel teiste huvigruppidega (tööpakkujad, koolitusvõimalused jne) 

koostööd teha.  

Virtuaalse praktikakogukonna teadmuse seisukohast selguvad andmetest järgnevad 

tehnoloogilised võimalused: 

 foorum,  

 märge „uus“,  

 järjehoidjate lisamine,  

 ala-kogukondade foorum,  

 kasutaja eelistused vaatamiseks ja selekteerimiseks,  

 teemades navigeerimine,  

 failide üleslaadimine koos kommenteerimise võimalusega,  

 avalik kasutaja profiil 

 

Mul on tunne, et alguses peaks olema koordinaator, kes paneb sinna palju aega ja .. 

selleks, et tuleks alt, siis peab tulema eriti innustunud vaba inimene, kellel ka juhtumisi on 

palju vaba aega. Muidu ta ei lähe toimima. Ehk mingi organisatsioon peaks selle looma, et 

see olekski mingi inimesi ameti vastutus, et sinna peaks panustama. Ise mõtlesin ANDRASe 

peale (F). 

Andmete põhjal selgus, et täiskasvanukoolitajad vajavad professionaalses suhtlemist 

toetavast praktikakogukonnast nii ametialast tuge aga ka haldamist organisatsiooni poolt. 

Seega sobitub vastavalt Porteri (2004) käsitlusele Eesti täiskasvanukoolitajate virtuaalne 

praktikakogukond organisatsioonide (erialaliit) poolt algatatud kolmanda sektori 

mittetulundussfääri.  

Teadmusloomet toetavad võimalused 

Andmetest selgub, et teadmusloomet käsitletakse väga tihedalt koos koostööga ning ja 

nähakse selles konkreetset väljundit virtuaalse praktikakogukonnaga liitumiseks. 

Teadmusloome toetamiseks peab olema ka keskkond vajalike vahenditega. 
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Mingi raamatukogu kindlasti võiks olla, kuhu saaks nt. riputada oma teaduslikke töid jne, 

aga see võiks selline olla, et mina kui autor ise ka näen, kes on minu asju lugenud, ja et 

neid oleks võimalik ka kommenteerida (B). 

Andmebaas olemasolevatest materjalidest on koolitajate hinnangul väärtuslik tegur, miks 

ühenda virtuaalse praktikakogukonnaga.  

Materjalide ülespanemisest – Aga see võiks olemas olla ja see võiks olla süstematiseeritud 

– kataloogid, teemad, omamoodi raamatukogu (F). 

Küsitluste korraldamine võiks olla. Kui ma tahan teada, et mida arvavad ühest 

konkreetsest küsimusest kogukonna liikmed või mida on nad kogenud või tahan 

kaardistada kohe surema aru ininmeste seisukohti, siis ma ei saa nende kõikidelt 

individuaalset arvamust vaid ma tahaks teha küsitluse, et liikmed sellele vastaksid (D).  

Teadmusloome tähendab virtuaalses praktikakogukonnas nii teadmuse jagamise, kui ka 

hankimist ning eelkõige võimalust professionaalset koostööd teha. 

 andmebaasid,  

 taksonoomia,  

 otsing,  

 indekseerimine,  

 meta-andmete loomine ja kasutamine,  

 dokumentide kokkuvõtete eelvaade,  

 kataloogiseerimine,  

 kasutamise aruanded,  

 mõttekaardid,  

 küsitlused (ka tagasiside) 

 

Kui on kinnine, siis tekib palju rohkem usaldust aga palju vähem potentsiaali, et 

täiendatakse ja lisatakse väärtust. Mina nagu eelistaks… kuramus, ma ei tea.., et tahaks 

öelda, et oleks avatud. Aga alati on ka mix-versioon, et on avatud mingi osa ja kui tahad 

mingitele spetsiifilisematele materjalidele ligi pääseda, siis pead täitma mingi profiili, et 

anda endast infot. Ehk siis tunnedki ennast turvalisemana mingeid materjale jagades. Ehk 

see vist ongi kõige parem variant (E) 

Teadmusloomet ja koostööd toetavaks kogevad koolitajad pool-kinnist virtuaalset 

praktikakogukonda, mis tähendab, et osalisel oleks kogukond avatud, kuid kitsamad ala-
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kogukonnad suletud. See nähtus on vastavuses ka autoritega, kes käsitlevad, et virtuaalsed 

praktikakogukonnad avatult on innovaatilised, kuid vähetõhusad, samas kui kinnised 

grupid on väga tugevate sidemetega ja tõhusad. Koolitajad tajuvad väiksemates gruppides 

olulist potentsiaali teha projekti-põhist koostööd.  

Probleemid virtuaalses praktikakogukonnas 

Empiirilistest andmetest selgub, et kuigi Facebook võimaldab suhtlemist ning sotsiaalseid 

võrgustikke, siis täiskasvanukoolitajate vajadusi virtuaalseks praktikakogukonnaks see ei 

rahulda. Alljärgnevalt kirjeldused täiskasvanukoolitajate hinnangutest Facebooki 

kogukonnale kui professionaalset suhtlemist toetavale täiskasvanukoolitajate 

praktikakogukonnale.  

Minule on ka takistavaks asjaoluks ka see, et ma ei tunne neid inimesi, sest kui mul tekib 

mingi küsimus, siis ma ei julge… Ma küsin pigem sellelt, keda ma tean otse. Sest teatud 

inimesed, kes minu tausta ei tea.. ja mu küsimus jääb ju sinna üles, vbl see on mingi 

ebakindluse märk (A) 

Minu arust see [Facebook] väga sobiv ei ole. See on natuke tilu-lilu. Ma ei saa aru sellest.. 

Mulle ta väga ei meeldi, Võib-olla selle pärast, et ma ei ole väga harjunud sellega (A) 

Et ei oleks nii nagu praegu Facebook, et vahepeal mängin tertist ja siis lähen vaatan, mis 

täiskasvanukoolitajate virtuaalses praktikakogukonnas tehakse. Tal peaks olema 

professionaalne maik ka manu olema  (C) 

Täiskasvanukoolitajad peavad oluliseks ka virtuaalse praktikakogukonna visuaalset 

väljanägemist. Ka need tulemused on vastavuses Wengeri (1999) käsitlusega, mille järgi 

on kogukonna identiteet sarnane virtuaalse praktikakogukonna väljanägemisega. Ning 

kuna kogukonna identiteet on seotud ka osalejate identiteediga ja kuuluvusega (Donath 

1999), siis võib järeldada, et mida professionaalsem näeb välja virtuaalse 

praktikakogukonna keskkond, seda enam soovivad professionaalsed täiskasvanukoolitajad 

sinna kuuluda ning panustada. Vähem väärtuslikumaks muutub kogukond, mille visuaalne 

väljanägemine ei kõneta kui professionaalne virtuaalne praktikakogukond.  

Üks asi on see, et ma ei viitsi Facebook’s käia, ma ei saa Facebook’st aru, ma ei suuda 

süveneda. Järelikult on see virtuaalmaailm veel liiga võõras, et ma ei võta seda omaks. Ja 

see on ka peamine põhjus, miks ma ise ei ole olnud väga aktiivne kasutaja ja loojana (E). 
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Näiteks koolitusmaterjale ma tahaks näitena kogukonnaliikmetele näidata aga ma ei saa 

seda teha FBs. Ma pean leidma selleks mingid Facebook’i välised võimalused ja siis 

lisama sinna lingi jne. see ei ole iseenesest keeruline aga see nõuab lisapingutusi ja ma ei 

usu, et alati igaüks on selleks valmis. Kui kogukond on avatud nagu praegune, siis koostöö 

võimalused on üsna piiratud (D). 

Andmetest selgub, et Facebook keskkond tähendab osalejatele liiga palju ebaolulist, mille 

vajadust nad ei näe ning kuna virtuaalse praktikakogukonna eelduseks on 

täiskasvanukoolitaja professionaalne suhtlemine, siis peab ka kogukond oma vahenditega 

seda toetama. Eelkõige tähtsustub andmete järgi nii kasutamise lihtsus aga ka kogukonna 

üldine kujundus. Professionaalses suhtlemises ja teadmusloomeks vajalikud võimalused 

peaks kogukond võimaldama, sest kui kasutajal vajaduse tekkimisel see võimalus puudub, 

siis langeb ka huvi kogukonna tegevuse vastu.  

Empiirilised andmed toetavad Wengeri (1999) käsitlust, et virtuaalne praktikakogukond 

peab olema käepärane, mugav kasutada. Ka Kimble jt (2001) määratlevad 

praktikakogukond, kui selget ja arusaadavat on-line keskkonda. Nii nagu ilmneb 

käesolevas töös, et virtuaalse praktikakogukonna käepärasus on seotud liikmete 

motivatsiooniga panustada kogukonna tegemistesse ja seega olla kogukonnas aktiivne, on 

väitnud ka Kimble jt (2001). 

Identiteet ja soov panustada 

Uuringu tulemustena selgus, et identiteet on väga tugevalt seotud soovis panustada 

koolitajate virtuaalsesse praktikakogukonda. 

Ma ei pea end koolitajaks. Ma olen küll andragoogika-usu pooldaja, niiöelda, aga kuna 

ma igapäevaelus seda tööd ei tee, siis ei leidnud ma, et minu panus eriti suur oleks ja ka 

teisalt, et mul endal seal eriti midagi lugeda oleks (C). 

Oli arvatavasti tol hetkel kiire ja hiljem läks meelest. Tegin nüüd Facebooki oma profiili ja 

üritasin asja uurida, aga minu jaoks on see leht nii tühi ja ma ei oska sellelt midagi 

leida..., seega jäi praegu asi sellesse staadiumisse. Ei ole ka praegu enam aega selle kallal 

kauem nokitseda. Muidu oleks mingit suhtluskeskkonda vaja küll (E). 

Wenger (1999) väidab, et liikmete prioriteedid määravad ära osalejate panustamise 

virtuaalse kogukonna töösse ning prioriteedid on väga selgelt seotud kuulumisega, mis 

omakorda on seotud identiteediga (Donath 1999). Järelikult võib väita, et mida vähem 
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täiskasvanukoolitaja tajub ja identifitseerib ennast koolitajana, seda väiksema 

tõenäosusega ta soovib ja tahab panustada ka täiskasvanukoolitajate virtuaalse 

praktikakogukonna töösse (joonis 11). Koolitajaidentiteet on korrelatsioonis sooviga 

panustada täiskasvanukoolitajate virtuaalsesse praktikakogukonda. Ka M. Karmi (2007) 

avaldatud uurimustöö kinnitab, et täiskasvanukoolitaja professioonina on poolprofessioon, 

mistõttu on oluline ennast identifitseerida koolitajana, et tagada enda kui koolitaja 

professionaalne areng.  

 

Joonis 11. Koolitajaidentiteedi tajumise ja kogukonda panustamise määra võrdeline seos 

 

Empiiriliste andmete kokkuvõte 

Andmetest selgub, et täiskasvanukoolitajad näevad professionaalse suhtlemise olulisust nii 

enese professionaalse identiteedi määratlemiseks ja konstrueerimiseks aga ka refleksioonis 

ja eneseanalüüsis. Täiskasvanukoolitajate virtuaalses praktikakogukonnas tajuvad 

täiskasvanukoolitajad võimalust laiendada oma professionaalset sotsiaalset võrgustikku, 

mis omakorda toetab täiskasvanukoolitajate erialast tegevust. Ka koostöö on  

täiskasvanukoolitajate arusaamade kohaselt virtuaalse praktikakogukonnaga liitumiseks 

kaaluvaks põhjuseks. Koolitajad näevad virtuaalses praktikakogukondades suurt 

potentsiaali koostööks ning tähtsustavad selles võimalust erinevate valdkondade 

koolitajatega koostööprojekte.  

Koolitajaidentiteedi tajumine 
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Andmete põhjal võib järeldada, et täiskasvanukoolitajate virtuaalne praktikakogukond ei 

koosne ainult tehnologilistest vahenditest ja võimalustest, mis tähendab, et virtuaalse 

praktikakogukonna loomiseks ei piisa vaid vajaliku tehnoloogilise keskkonna rajamisest. 

Täiskasvanukoolitajad tunnetavad selgelt ka kriitilisi edutegureid, mida vaid 

tehnoloogiline keskkond ei võimalda. Kriitilisteks eduteguriteks andmete järgi on 

koolitajaidentiteedi tajumine, usaldus ja administreerimine. Koolitajaidentiteedi tajumine 

on oluline määraja täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna liitumiseks aga ka 

aktiivsuse panustamiseks. Koolitajaidentiteedi tajumine mõjutab nii kuuluvust ja soovi 

panustada aga ka annab täiskasvanukoolitajale enam kindlust ja julgust virtuaalses 

praktikakogukonnas diskussioonidest osa võtta.  Kogukonna identiteedis tähtsustatud 

maine antud uuringu põhjal kinnitust ei leidnud, kuid kogukonna identiteedis tähtsustatud 

virtuaalse praktikakogukonna avatus oli ka antud uuringus uuritud täiskasvanukoolitajate 

hoiakuis oluline. Täiskasvanukoolitajate arusaamades tagab usalduse ka suhtlemine 

mittevirtuaalses keskkonnas, pool-avatud keskkond ning vastavalt koolitusvaldkonnale 

jaotatud dünaamiline virtuaalne praktikakogukond, kus hinnatakse koostöövõimalusi ja 

sotsiaalset võrgustikku.  

 

2.4. Professionaalset suhtlemist toetava täiskasvanukoolitaja virtuaalse 

praktikakogukonna mudel 

Empiiriliste andmete analüüsi tulemusena koostati täiskasvanukoolitajate professionaalset 

suhtlemist toetava virtuaalse praktikakogukonna mudel: 

Mudeli loomisel lähtuti (Wenger 2001) kontseptsioonist praktikakogukondade loomisel. 

Järgnevalt on kirjeldatud täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna koostööd ja 

suhtlemist toetava keskkonna struktuur, kusjuures erilist tähelepanu on pandud kriitilistele 

eduteguritele. Täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna loomisel peab tähele 

panema ka kriitilisi edutegureid, mis soodustavad professionaalset suhtlemist: kogukonna 

identiteet, usaldus, administreerimine. 

Kogukonna identiteet 

Kuna kogukonna identiteet on väga tihedalt seotud liikmete identiteediga, siis on oluline, 

et täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna identiteet peab olema selgelt 

osalejatele arusaadav ja mõistetav. Selgelt sõnastatud eesmärgid avavad liikmete jaoks 
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kogukonna identiteedi ning liikmed hindavad selle järgi, kas isiklik identiteet kohandub 

kogukonna identiteediga.  

Ka kogukonna maine on oluline kriitiline edutegur, mida toob välja ka Wenger (2001) 

seostades maine sooviga antud kogukonda kuuluda. Käesoleva uurimuse tulemusena ei 

selgunud, et täiskasvanukoolitajad näeksid kogukonna mainet, kui olulist väärtust 

kogukonnas ja põhjuseks, miks kogukonnaga liituda. Seda saab põhjendada puuduva 

täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonnaga, mistõttu ei taju 

täiskasvanukoolitajad, et liikmestaatus virtuaalses praktikakogukonnas on mainekas. 

Virtuaalse praktikakogukonna avatus on täiskasvanukoolitajate arvates väärtuseks, mis 

laiendab isiklike arengu toetamise võimalusi sotsiaalse võrgustiku ja koostöö näol 

globaalsemaks.  Tulemustest selgub, et ka teadmus, mis tänu avatusele muutub samuti 

globaalseks on atraktiivne väärtus, miks olla täiskasvanukoolitajate virtuaalse 

praktikakogukonna liige.  

Uurimustöö andmetest selgub ka, et täiskasvanukoolitajad näevad ohuna virtuaalses 

praktikakogukonnas liiga laia täiskasvanukoolituse valdkonda, kus koolitajate 

põhiprofessiooni tõttu on keeruline leida ühisosa ja –konteksti. Samas ei olnud see nähtus 

intervjuudes valdav ning toodi välja ka valdkonna laiuse positiivne nähe ehk võimalus 

leida erinevustest uuendusi ja koostöövõimalusi.  

Usaldus 

Usalduse tagamiseks virtuaalses praktikakogukonnas on erinevad autorid (Blomqvist 2002, 

Preece 2004, Seitamaa-Hakkarainen jt 2001) tähtsaks pidanud osalejate selgeid profiile, 

sõnastatud eesmärke aga ka füüsilisi kokkusaamisi ja pool-avatud kogukonda. Usaldus, kui 

oluline mõjur virtuaalses praktikakogukonnas, selgus ka käesolevas andmetest ning 

täiskasvanukoolitajad nägid füüsilistes kokkusaamistes võimalust virtuaalses 

praktikakogukonnas vajaliku usalduse tekitamiseks. Ka Facebook’i keskkonnas oleva 

täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna vaatlusel selgus, et liikmed, kes 

omasid ka mittevirtuaalseid kokkupuuteid, olid altimad suhtlema ja diskuteerima.  

Autorid (Kadushin 2004, Smith,  Dirkx 2007) toovad uurimustes välja, et väljendatud 

eesmärgid ja selged profiilid võimaldavad kogukonnas usaldust, käesoleva uurimustöö 

raames tulemustest seda ei selgunud. Küll aga selgus, et täiskasvanukoolitajad vajavad 

koostööks virtuaalses praktikakogukonnas ala, mis ei oleks kõikidele avatud ning toodi 
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välja võimalusena pool – avatus, kus virtuaalne praktikakogukond oleks avatud, kuid 

teatud tingimustel suletud ehk kaitstud kasutajanime ja parooliga.  

Usalduse tagab ka kõikidel liikmete kogukonna reeglitest kinnipidamine kaasaarvatud 

netikett ning elementaarne viisakus (Preece 2004). Käesoleva töö raames tulemustest ei 

selgunud, et see on oluliseks teguriks, mille põhjuseks võiks olla arusaam, et tegu on 

professionaalse virtuaalse praktikakogukonnaga. 

Administreerimine  

Täiskasvanukoolitajad leiavad, et administreerimine on oluline ning näevad selles rollis 

erialaliitu või aktiivi. Virtuaalse praktikakogukonna juht peaks täiskasvanukoolitajate 

arusaamades juhtima diskussioone, haldama keskkonda ja kasutajaid. Andmetest selgub, et 

administraatorilt oodatakse ka aktiivset  panustamist informatsiooni ja teadmuse 

jagamisse. Uuringutes (Kadushin 2004, Wenger 1998) selgub, et juhtimine on vajalik 

virtuaalse praktikakogukonna alustamise faasis ning pärast liikmete kohanemist 

kogukonnaga on seda oluliselt vähem vaja.  

Administreerimise tehnoloogiline haldamine sisaldab virtuaalse praktikakogukonna 

tutvustustust, eesmärke, tegevuskava, liikmete nimekirja koos liikmete huvidega, 

kogukonna liikmete poolt ühiselt muudetav sündmuste kalender. 

Tehnoloogilised vahendid 

Koostöö – on loodud võimalused ühistööks. Vajadusel võib lehe jagada mitme meeskonna 

või projekti vahel: dokumentide, tabelite, esitluste ühisloomine; viited; otsing, uudised, 

kiirsuhtlus, on-line teavitus, hääletamine, juurdepääsuõigused, meeskonna kalender, 

projektijuhtimine – eesmärgid, projekti ajakava 

Teadmus – andmebaasid, taksonoomia, otsing, indekseerimine, meta-andmete loomine ja 

kasutamine, dokumentide kokkuvõtete eelvaade, kataloogiseerimine, kasutamise aruanded, 

mõttekaardid, küsitlused (ka tagasiside), mis võimaldavad kiiret teadmuse hankimist aga 

ka uue teadmuse loomet. 

Suhtlemine – Suhtlemine on keskseks ning seetõttu osaliselt erinevad tehnoloogilised 

vahendid kattuvad. Foorum, märge „uus“, järjehoidjate lisamine, ala-kogukondade foorum, 

kasutaja eelistused vaatamiseks ja selekteerimiseks, teemades navigeerimine, failide 

üleslaadimine koos kommenteerimise võimalusega, avalik kasutaja profiil. 
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Tehniline tugi – saab vajadusel abi KKK (korduma kippuvatest küsimustest), kasutajate 

paroolide ja kasutajanimede väljastamine, samas ka virtuaalse praktikakogukonna 

uuendused ja tehniline haldus.  

 

Uuringu andmetele ning teoreetilistele seisukohtadele toetudes saab luua virtuaalse 

praktikakogukonna mudeli, milles kajastuvad vajalikud tehnoloogilised ja 

mittetehnoloogilised tegurid toimiva täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna 

loomiseks. 

 

Joonis 12. Täiskasvanukoolitajate professionaalset suhtlemist toetava virtuaalse 

praktikakogukonna mudel. 

 

 

TEHNILINE TUGI 

korduma kippuvad küsimused  

kasutajanimed, paroolid  

 

 

Kohandatav töölaud  

haldamise erinevad võimalused, 

koguteksti otsing, sissepääs 

suhtlusruumidesse, blogi, RSS-

vood 

Andmebaasid, taksonoomia, otsing, 

indekseerimine, meta-andmete loomine ja 

kasutamine, dokumentide kokkuvõtete 

eelvaade, kataloogiseerimine, kasutamise 

aruanded, mõttekaardid, failide 

üleslaadimine koos kommenteerimise 

võimalusega, küsitlused (ka tagasiside) 

Foorum, märge „uus“, järjehoidjate 

lisamine, ala-kogukondade foorum, 

kasutaja eelistused vaatamiseks ja 

selekteerimiseks, teemades 

navigeerimine, avalik kasutaja profiil. 

Teadmus  

Dokumentide, tabelite, esitluste 

ühisloomine; viited; otsing, 

uudised, kiirsuhtlus, online 

teavitus, hääletamine, 

juurdepääsuõigused, meeskonna 

kalender, projektijuhtimine – 

eesmärgid, projekti ajakava 

Suhtlemine 

Koostöö Isiklik 

  

Usaldus 

Füüsilised kokkusaamised, osalejate 

selged profiilid ja eesmärgid, pool-

avatud  

Kogukonna 

identiteet 

Kogukonna tutvustus, eesmärgid, 

avatus 

ADMINISTREERIMINE 

Diskussioode juhtimine, informatsioon ja teave 

sündmuste kalender 

 

uuendused 

tehniline haldus  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva uurimustöö tulemusena selgub, et Eesti täiskasvanukoolitajad hindavad 

professionaalset suhtlemist sama eriala esindajatega, hinnatakse professionaalses 

suhtlemises väljavaadet kolleegidelt õppida, arutleda aktuaalsetel teemadel, võimalust 

refleksiooniks  ja tagasisideks, mis täiskasvanukoolitajate arusaamades toetavad nende 

professionaalset arengut.  

Nii teoreetiline käsitlus kui ka antud töö empiirilisest osast selgub, et professionaalsed 

vestlused annavad täiskasvanukoolitajatele selgema pildi nii oma professioonist kui ka 

enda kui koolitaja identiteedist. Enese koolitajaidentiteedi mõistmine on eelduseks 

professionaalse arengu planeerimises, toetamises, hindamises. Käesoleva töö empiirilistest 

andmetest selgub koolitajate professionaalse arengu toetamiseks vajalikkus erialaste suhete 

ja suhtlemise järgi.  

Teooriast selgus, et täiskasvanukoolitajate virtuaalne praktikakogukond on veebipõhine 

võrgustik, mis professionaalse suhtlemise kaudu toetab täiskasvanukoolitajate 

professionaalset arengut. Virtuaalne praktikakogukond tegutseb olenemata ajast ja kohast, 

on kõikidele selle liikmetele kättesaadav ja avatud võimaldab olenemata geograafilisest ja 

ajalisest eraldatusest professionaalset suhtlemist. Käesolevatöö empiirilistest andmed 

kinnitavad, et täiskasvanukoolitajad hindavad võimalust virtuaalses praktikakogukonnas 

professionaalset suhtlemist just tänu võimalusele seda teha olenemata kohast ja ajast. 

Toetudes käesolevas uuringud käsitletud teoreetilistele allikatele ning empiirilistele 

andmetele, võib väita, et täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna käivitumisel 

võib ohuks saada füüsilise kontakti puudumine ja anonüümsus, mistõttu on oluline, et 

virtuaalse praktikakogukonna loomisel ja administreerimisel vaadeldakse seda kui üht 

kriitilist edutegurit. Uurimustöös selgus, et jätkusuutliku ja liikmete professionaalset 

suhtlemist toetava täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna loomiseks on 

oluline lähtuda täiskasvanukoolitajate ootustest ja arusaamadest, kuidas saab virtuaalne 

praktikakogukond toetada nende professionaalset suhtlemist.  

Virtuaalsed praktikakogukonnad on tänapäeval muutunud paljude erialaliitude jaoks 

keskkonna laienduseks, kus olenemata asukohast ja ajast on võimalik tegeleda 

professionaalsete eesmärkide täitmisega. Alt-üles organiseerunud praktikakogukondade 

eesmärgiks on liikmete ühised eesmärgid, milleks võib olla erialaliidu kaudu ühenduses 
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olevate täiskasvanukoolitajate professionaalse arengu toetamine erialase suhtlemised 

kaudu.  

Käesoleva too andmetest tuleb selgelt välja, et täiskasvanukoolitajad näevad 

professionaalse suhtlemise olulisust nii enese professionaalse identiteedi määratlemiseks ja 

konstrueerimiseks aga ka refleksioonis ja eneseanalüüsis. Virtuaalses praktikakogukonnas 

tajuvad täiskasvanukoolitajad võimalust laiendada oma professionaalset sotsiaalset 

võrgustikku, mis omakorda toetab täiskasvanukoolitajate erialast tegevust. Ka koostöö ja 

koostegemine on  täiskasvanukoolitajate arusaamade kohaselt virtuaalse praktika-

kogukonnaga liitumiseks kaaluvaks põhjuseks. Koolitajad näevad virtuaalses 

praktikakogukondades suurt potentsiaali koostööks ning tähtsustavad selles võimalust 

erinevate valdkondade koolitajatega koostööprojekte.  

Virtuaalsetes praktikakogukondades on võimalused erialase teadmuse loomiseks, 

haldamiseks, säilitamiseks, kasutamiseks olenemata ajast ja kohast. Teadmus virtuaalses 

praktikakogukonnas täiskasvanukoolitajate hinnangus tähendab teadmuste jagamist, mis 

küll käesoleva töö andmetest selgub, on koolitajate jaoks vastuoluline ja 

diskussioonitekitav teema. Koolitajad näevad küll teiste täiskasvanukoolitajate teadmuse 

jagamises väga suurt potentsiaali nii virtuaalse praktikakogukonna väärtustes aga ka enda 

isiklikus professionaalses arengus, kuid enda loodud teadmuse jagamine tekitab vastakaid 

arvamusi. Andmete põhjal võib järeldada, et see ei ole küll üldine fenomen ja koolitajad 

pigem pooldavad oma erialase teadmuse jagamist, et selle kaudu tõsta enda kui koolitaja 

väärtust.  

Koolitajate huvi panustada oma aega, energiat aga ka potentsiaalset teadmust on väga 

tihedalt seotud täiskasvanukoolitajate virtuaalse praktikakogukonna liikmete 

koolitajaidentiteedi tajumisega. Kui täiskasvanukoolitaja ei identifitseeri ennast 

koolitajana, siis tema panustamine kogukonna töösse on oluliselt tagasihoidlikum. Põhjusi 

sellele fenomenil on kaks – koolitajaidentiteedi puudumisega ei tunneta koolitajad 

kuuluvust antud kogukonda ning seetõttu ei soovi ka ühineda või on nende liikmelisus 

väga passiivne. Teine põhjus peitub ebakindluses - kui koolitajad ei identifitseeri ennast 

koolitajana, siis ei taha, julge nad ka midagi koolitajate kogukonnale pakkuda.  

Käesoleva töö empiiriliste andmete kogumiseks loodi Facebook’i suhtluskeskkonda Eesti 

täiskasvanukoolitajate virtuaalne praktikakogukond, mille eesmärgiks on koondada 

koolitajaid juba eel-loodud suhtluskeskkonda. Kuigi kogukonna loomine ja 
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käimalükkamine oli lihtne, siis töö tulemustes selgub, et antud täiskasvanute virtuaalne 

praktikakogukond Facebook’s võimaldab küll professionaalset suhtlemist, kuid koolitajate 

hinnangutes vajalikku teadmusloomet ja koostööd mitte. Facebook’s ei ole võimalik faile 

üles laadida, seega ei ole see atraktiivne täiskasvanukoolitajatele, kes soovivad virtuaalses 

praktikakogukonnas just konkreetselt leida erinevaid materjale ja huvipakkuvat infot ning 

seda ka ise üles laadida. 

Töö empiirilise osa eesmärgiks oli analüüsida professionaalset suhtlemist toetavat 

virtuaalset praktikakogukonda täiskasvanukoolitajate arusaamades ning selle põhjal teha 

selle kogukonna mudel. Mudeli keskseks kujunes professionaalne suhtlemine aga 

olulisteks tehnoloogilisteks vahenditeks hindasid koolitajad ka koostöövahendeid, 

individuaalseid ja teadmusloomet toetavaid vahendeid. Tähtsaks peeti ka virtuaalse 

praktikakogukonna juhtimist ja administreerimist. 

Töö andmete põhjal selgus, et täiskasvanukoolitajad näevad virtuaalse praktikakogukonna 

loojana ja käimalükkajana erialaliitu või muud mittetulunduslikku organisatsiooni, mis 

seisab hea kogukonna kvaliteetse sisu ja jätkusuutliku toimimise eest. Seega sobitub 

vastavalt Porteri (2004) käsitlusele Eesti täiskasvanukoolitajate virtuaalne 

praktikakogukond organisatsioonide (erialaliit) poolt algatatud kolmanda sektori 

mittetulundussfääri.  

Eelnevast tulenevalt tekib antud töös küsimused edasiseks uuringuteks: 

 Millised on seosed koolitajaidentiteedi ja koolitajate virtuaalse praktikakogukonda 

panustamise tahte vahel? 

 Mil määral saab kuulumine täiskasvanukoolitajate virtuaalsesse praktikakogukonda 

mõjutada koolitaja identiteeti?  

 Mil määral erineb täiskasvanukoolitajate suletud virtuaalses praktikakogukonnas  

suhtlemise tõhusus ja kas see on seotud turvatunde tajumisega? 

 Mil määral antud mudel ennast õigustab täiskasvanukoolitajate professionaalse 

suhtlemise toetamisel? (uuringut saab teha pärast täiskasvanukoolitajate virtuaalse 

praktikakogukonna loomist ja minimaalset toimimist)  
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