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Täienduskoolitusasutuse 

nimetus 
OÜ Personaliekspert 
Reg.nr. 11853792.    www.personaliekspert.ee  

Õppekava nimi Kolime veebi! 

Veebikohtumiste keskkonna Zoom kasutamine ja lihtsa veebilehe 

loomine Google Sites abil. 
Õppekavarühm  Arvutikasutus 
Õppe kogumaht   40 akadeemilist tundi, sellest 5 kontaktõppes, 25 veebipõhises e-

õppe tunnis ja 10 iseseisva töö tundi. 

Õppekava koostamise alus Bürootöötaja tase 4, B.2.4, tegevusnäitaja 1 
 

Koolituse sihtgrupp  Kõik huvilised, kes vajavad  
• veebis info jagamist (nt õppe-, reklaam- või tutvustav 

materjal, pildid, testid, küsimustikud, videod vm) 
• kohtumiste, õppe ja konverentside korraldamist  

Näiteks õpetajad, koolitajad, ettevõtjad, seltsid, seltsingud. 

Õppe alustamise tingimused Arvuti kasutamise algteadmised. Arvuti ja interneti kasutamise 

võimalus. 

Lauaarvuti puhul kõrvaklapid+mikrofon, kasuks tuleb ka enda 

veebikaamera. Sülearvutites on enamasti kaamera ja sisseehitatud 

mikrofon olemas. Suureks abiks on kaks ekraani, st lisakuvar teeb 

arvutitöö oluliselt mugavamaks. 

Õppe eesmärk 

 
Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkides on muuhulgas 

öeldud, et oluline on vähendada digitaalset lõhet erinevate 

sotsiaalsete gruppide vahel. Digioskuste kasv parandab e-riigi 

teenuste kättesaadavust ning suurendab inimeste konkurentsivõimet 

tööturul ja isikliku heaolu kasvatamist.  
Õpiväljundid 
 

Koolituse läbinud õppija: 
• oskab luua lihtsat veebilehte rakendusega Google Sites  
• oskab kasutada veebikohtumiste keskkonda Zoom  

Õppe sisu ja õppeprotsessi kirjeldus 
Õppetöö maht kokku 40 

ak/h, sh 10 ak/h iseseisvat 

tööd 

 
Koolitusel käsitletavad teemad 

5 ak/h Kontaktõppes: 
Sissejuhatus kursusesse. Tutvumine 
Õppijate ootused ja kursuse eesmärk 
Arvuti seadistamine (erinevatele kasutajatele eraldi kontode 

loomine).  
OneDrive kasutamine, failide, kataloogide jagamine 
Zoomi kasutus: 

• konto loomine, installeerimine, seadistamine 
• Zoomi tööriistade kasutamine 
• veebikohtumiste (koosolekud, tunnid, loengud jne) 

korraldamine 
25 ak/h E-õppes 

Veebis jagatava infomaterjali tegemine 
• tutvustus- või õppematerjalid (loomine, autorlus, ühistöö) 
• testid, küsitlused (loomine, haldamine, linkimine, vastuste 

http://www.personaliekspert.ee/
https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf
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analüüs) 
Lihtsa veebilehe (kodu- või teemalehe) tegemine 

• lehtede ja alamlehtede loomine, kustutamine, peitmine ja 

nähtavaks tegemine 
• lehele erinevate elementide (tekst, pilt, video, test, nupp 

jne) lisamine, muutmine, kustutamine 
• veebilehe kujundamine (erinevate teemade kasutamise 

võimalused) 
• autorlus 
• veebilehe avaldamine 
• vastutus veebilehe sisu eest 

Zoomi kasutamine (kohtumise korraldamine ja läbiviimine) 
Väljajuhatus. Kokkuvõte, tagasiside 

Õppemeetodid Kontakt- ja e-õppe loeng, arutelu, rühmatöö, praktiline töö arvutiga 
Õppematerjalid Õppematerjalid on kättesaadavad koolituse veebilehelt.  
Iseseisev töö (10 ak/h) Etteantud näidiste järgi veebipõhise küsimustiku ja veebilehe 

loomine 
Nõuded õpingute 

lõpetamiseks 
Õppija  on osalenud vähemalt 70%  tundides. 
 

Hindamine 
Hindamismeetod Hindamiskriteerium 
Mitteeristav Koolituse läbinud õppija: 

• On loonud kodulehe Google Sites keskkonnas 
• On korraldanud kohtumise veebikohtumiste keskkonnas 

Zoom  
Kursuse läbimisel väljastatav 

dokument  
Kui õppija täidab õpingute lõpetamise nõuded, väljastatakse 

tunnistus.  
Kui õppija koolitusel ette nähtud õpiväljundeid ei saavutanud või ei 

esitanud hindamismeetodeid, väljastatakse tõend selle kohta, et 

õppija on koolitusel osalenud tuues välja koolitusel osaletud tundide 

arvu. 
Koolitaja kompetentsust 

tagava kvalifikatsiooni või 

õpi- ja töökogemuse 

kirjeldus 

 
Koolitaja omab koolituseks vajalike oskusi, oskab läbi viia e-õpet ja 

omab täiskasvanute koolitaja kutset, tase 6. 
 

Õppemaksu tasumise kord ja 

tähtaeg 
https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-

alused/ 
Õppemaksu tagastamise 

alused ja kord 
 https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-

alused/ 
Vaidluste lahendamise kord Esimese võimalusena lahendatakse vaidlused omavaheliste 

läbirääkimiste käigus saavutatud kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei 

saavutata, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus. 
Õppekeskkonna kirjeldus https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-

alused/ 
Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 
http://www.personaliekspert.ee/kvaliteedi-tagamise-alused/  

Õppekava kinnitamise aeg 26.03.2020 
Õppekava muutmise aeg 08.08.2020 
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