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Täienduskoolitusasutuse 

nimetus 

OÜ Personaliekspert 

Reg.nr. 11853792.    www.personaliekspert.ee  

Õppekava nimi Kolime veebi! 

Veebikohtumiste keskkonna Zoom ja Google Drive 

kasutamise koolitus. 

Õppekavarühm  Arvutikasutus 

Õppe kogumaht  40 akadeemilist tundi, sellest 30 veebipõhises e-õppes ja 10 

iseseisva töö tundi. 

Õppekava koostamise alus Bürootöötaja tase 4, B2.2 tegevusnäitaja 1 (osaliselt)  

 

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, kõlarid ja 

sisseehitatud mikrofon olemas. 

Õppe eesmärk 

 

Õppija digipädevuse kasvu toetamine veebipõhiste 

koostöövahendute kasutamise oskuse kaudu. 

Õpiväljundid 

 

Koolituse läbinud õppija: 

• Oskab Google Dive keskkonnas kasutada erinevaid 

võimalusi (nt teksti dokument, arvutustabel, esitlus). 

• 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 

4 ak/h Sissejuhatus kursusesse. Tutvumine 

Õppijate ootused ja kursuse eesmärk 

 

Zoomi kasutus: 

• Konto loomine 

• Zoomi tööriistade kasutamine 

• Veebikohtumiste korraldamine 

26 ak/h GoogleDrive võimaluste kasutamine: 

• Kalender 

• Tekstitöötlus, tabelarvutus 

• Failide, kataloogide jagamine 

• Esitlus ja küsitlusvorm 

• Veebileht 

 

Autorlus 

Valminud tööde esitlus. 

http://www.personaliekspert.ee/
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Väljajuhatus. Kokkuvõte, tagasiside 

Õppemeetodid E-õppe loeng, arutelu, 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. 

 

Hindamismeetod Hindamiskriteerium 

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. 

Õppemaksu tasumise kord 

ja tähtaeg 

https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorraldus

e-alused/ 

Õppemaksu tagastamise 

alused ja kord 

 

https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorraldus

e-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/oppekorraldus

e-alused/ 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

http://www.personaliekspert.ee/kvaliteedi-tagamise-alused/  

Õppekava kinnitamise aeg 26.03.2020 

Õppekava muutmise aeg 16.12.2020 
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