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KAASAVATE VEEBISEMINARIDE LÄBIVIIMINE 

              

Õppekava 

 

1. Õppekavarühm (vastavalt Täienduskoolituse standardile) ja õppekava koostamise alus.  

  

Õppekavarühm: Kasvatusteadus  

Õppekava koostamise alus: Täiskasvanute koolitaja tase 5 ja tase 6 kutsestandardid.  

 

2. Eesmärk ja õpiväljundid 

Eesmärk: Koolituse eesmärk on teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek õppijaid kaasavate 

veebiseminaride kavandamiseks ja läbiviimiseks. 

 

Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija: 

1. Valib veebiseminari kavandamisel efektiivseima tehnoloogia; 
2. Koostab kaasavate veebiseminaride läbiviimiseks skripti ja õppematerjalid;  
3. Kasutab veebiseminari läbiviimiseks sobilikke kaasamismeetodeid. 

 

3. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Sihtgrupp: Täiskasvanute koolitajad ja koolituse korraldajad, juhid, eksperdid, spetsialistid, 

projektijuhid, kes viivad läbi või kavatsevad läbi viima hakata veebiseminare. Koolitus sobib 

algajale ja kogemusega veebiseminaride läbiviijale. 

 

Õppe alustamise tingimused: Õppija valmisolek õppida koolitusel täismahus. Arvuti ja 

internetikasutamise oskused baastasemel. 

 

4. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 16 akadeemilist tundi (ak.t.), mis 

sisaldavad:  

- 10 ak.t. praktilist auditoorset õpet 
- 2 ak.t. simulatsioonõpet (iseseisev veebiseminari läbiviimine) 
- 4 ak.t juhendatud iseseisvat tööd 
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Koolitus koosneb kahest kontaktõppepäevast, mille vahele jääb juhendatud iseseisev töö. 
Simulatsioonõpe sisaldab iga õppija poolt mini-veebiseminari läbiviimist. Iseseisva tööna 
koostab õppija simulatsioonõppeks vajaliku veebiseminari skripti koos kasutatavate 
meetodite ja materjalidega. 
 

Õppekeskkond ja õppevahendid:  

Koolitusruum, mis võimaldab kasutada erinevaid aktiivõppemeetodeid ja gruppides 
töötamist: 

- kergesti teisaldatav ja ümberpaigutatav mööbel 
- projektor, ekraan ja pabertahvel 
- kiire ja stabiilne internetiühendus igale õppijale 
- kirjutus- ja joonistusvahendid 
- muud erivahendid aktiivõppemeetodite läbiviimiseks. 

Veebiseminariks läbiviimiseks vajaminevad vahendid: 
- Mikrofoni, kõlarite ja veebikaameraga varustatud arvuti (võib olla ka sisseehitatud) 

või nutiseade (olemasolu ja toimimise tagavad osalejad) 
Internetiühendus kiirusega 2Mb/s. 
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5. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid  

 

Õppe ülesehitus 

ja maht 

(ak.tund.) 

Õppe sisu ja õppematerjalid 

2 ak tundi • Veebiseminaride liigid: teema esitlus, toote esitlus, esitlus kahe 
esineja poolt, paneel disukussioon, intervjuu, küsimused-vastused.  
 

4 ak tundi • Veebiseminari skript 

• Tehnoloogiate võrdlus, milliseid võimalusi on praegu turul 
kasutada 

• Tehnilised eeltingimused seminaride korraldamiseks ja 
osalemiseks veebiseminaril 

• Mobiilsed seadmed - võimalused ja piirangud 

• Tehnilised probleemid ja nende lahendused 

• Veebiseminari produktsiooni meeskond 
 

4 ak tundi • Kaasamist võimaldavad meetodid häälestamiseks, sisu 
edastamiseks, tagasisideks 

• Füüsiline keskkond veebiseminari läbiviimisel 

• Ekraanilt lugemise ja meedia poolt vahendatud õppimise 
põhimõtted 

• Õppematerjalid ja õpiülesanded (interaktsioon) veebiseminaril  

• Muude digivahendite kasutamine veebiseminari läbiviimisel - 
põhimõtted 

• Materjalide jagamine veebiseminari käigus 

2 ak tundi • Veebiseminari praktiline läbiviimine 
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6. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Veebiseminari praktiline läbiviimine. Õppija valmistab ette ja viib läbi oma teemast lähtuvalt 

veebiseminari põhjendades oma tehnoloogia ning metoodika valikuid tulenevalt koolitusel 

õpitud tehnoloogia valiku põhimõtetest ja õppija kaasamise võimalustest. 

 

7. Väljastatavad dokumendid 

Õppijale, kes osales koolitusel täismahus, sooritas kõik ülesanded ja saavutas kõik 
õpiväljundid väljastatakse tunnistus. 
Õppijale kes osales koolitusel vähemalt 75% ulatuses, s.h. veebiseminari läbiviimisel kuid ei 

saavutanud kõiki õpiväljundeid väljastatakse tõend. 

 

8. Koolitaja 

Kõrgharidus andragoogikas, täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutse. Tõendatud kogemus 
veebiseminaride läbiviimisel. 
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