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5 Virtuaalsed õppetöö korraldamise ja abistamise keskkonnad  
5.1 Virtuaalsed õppetöö korraldamise keskkonnad 

Keskkond Eesmärk Keskkonna haldaja / vastutaja 

eKool 
https://ekool.eu/ 

Õppeinfosüsteem Haridustehnoloog 
Kooli sekretär 

Office 365 pilveteenus,  
litsents A1 
https://www.office.com/ 

Outlook - meilisõnumite 
vahetamine, 

Word, Excel, PowerPoint, 
Sway - õppematerjalide ja 
õpiülesannete loomine, 

OneDrive - õppematerjalide ja 
dokumentide loomine, 
säilitamine, jagamine 

Forms – õppetestide loomine 
ja hindamine, 

MS Teams – videotundide ja -
koosolekute läbiviimine, 
virtuaalne klassiruum 

Haridustehnoloog  

Arvutiklassi kasutajakonto 
kooli serveris 

Turvaline ligipääs kooli serveris 
paiknevale õppematerjalile 
ning isiklikele failidele ning 
virtuaalsetesse 
keskkondadesse 

Haridustehnoloog 

Opiq 
https://www.opiq.ee/ 

põhikooli digitaalsed 
õppekomplektid 

Seotud eKooli kontoga 

Kooli poolne administraator: 
haridustehnoloog  

Avita e-tund Põhikooli digitaalsed 
õppekomplektid 

Aineõpetajad 

eKoolikott 
https://e-koolikott.ee/ 

Digiõppevaramu  Aineõpetajad  

EIS (Eksamite Infosüsteem) 
https://eis.ekk.edu.ee/eis/ 

Testid, tasemetööd, 
olümpiaadid 

HARNO, kooli sekretär 

Moodle Ainekursused, olümpiaadid HARNO, TÜ, haridustehnoloog, 
kooli sekretär 

 



 

   
 

5.2 Virtuaalsed õppetöö abistamise keskkonnad 

Keskkond Eesmärk 
Keskkonna haldaja / kooli 
poolne vastutaja 

Miksike 
https://miksike.ee/# 

Digitaalsed õppematerjalid Aineõpetajad 
Haridustehnoloog 

Quizizz 
https://quizizz.com/ 

Digitaalsed õppetestid, 
interaktiivsed ainetunnid 

Aineõpetajad 

PearDeck 
https://www.peardeck.com/ 
(seotud Office365 kasutajakontoga) 

Interaktiivsed ainetunnid  Aineõpetajad 

Quizlet 
https://quizlet.com/ 

Sõnade ja mõistete õppimine Aineõpetajad 

Padlet 
https://padlet.org/ 
(seotud Office365 kasutajakontoga) 

Virtuaalne veebitahvel, 
õppematerjalide ja õpilaste 
tööde hoiustamine  

Aineõpetajad 
Haridustehnoloog 

Scratch 
https://scratch.mit.edu/ 

Programmeerimise 
õppematerjalid 

Aineõpetajad 

Geogebra 
https://www.geogebra.org/ 

Matemaatika 
õppematerjalid 

Aineõpetajad 

Socrative 
https://www.socrative.com/ 

Digitaalsed õppetestid Aineõpetajad 

10 Monkeys 
https://www.10monkeys.com/ee/ 

Matemaatika 
õppematerjalid 

Aineõpetajad 

Desmos 
https://www.desmos.com/?lang=et 

Matemaatika 
õppematerjalid 

Aineõpetajad 

Wordpress 
https://wordpress.com/ 

Õppeainete õpiblogid 
(peidetud otsimootorite 
eest) 

Aineõpetajad  

Wakelet 
https://wakelet.com/ 
(seotud Office365 kasutajakontoga) 

Digitaalsete õppematerjalide 
loomine ja jagamine  

Aineõpetajad 

Sutori 
https://www.sutori.com/ 
(seotud Office365 kasutajakontoga) 

Digitaalsete õppematerjalide 
loomine ja jagamine  

Aineõpetajad 

Wooclap 
https://www.wooclap.com/ 

Interaktiivsed ainetunnid Aineõpetajad 



 

   
 

Learningapps 
https://learningapps.org/ 

Digitaalsed õppemängud Aineõpetajad 

 

5.3 Aineõpetajad kohustuvad pärast õppe-eesmärgi täitumist (s.t pärast hindamise 
vaidlustusaega) õpilaste saadetud failid, videod ja fotod kooli serverist või Office’i 
keskkonnast kustutama, v.a juhul kui failide hoiustamiseks ei ole õpilase/lapsevanema 
luba. 

5.4 Juhul, kui osutub vajalikuks kasutada õppetöös virtuaalseid keskkondi, mida ei ole 
nimetatud eelnevates punktides välja toodud loetelus: 
5.4.1 eelistatakse neid, mis ei nõua konto loomist ega isikuandmete salvestamist, 
5.4.2 isikuandmete salvestamise puhul eelistatakse Euroopa Liidu tegevuspiirkonnas 

andmeid töötlevaid keskkondi, 
5.4.3 hinnatakse eelnevalt keskkondade turvalisust ja usaldusväärsust, 
5.4.4 hinnatakse eelnevalt vanuselist sobivust ja arvestatakse vanusepiirangutega, 
5.4.5 eelistatakse sama tooteperekonna teenuseid, 
5.4.6 vajadusel konsulteeritakse haridustehnoloogi ja/või kooli andmekaitse-

spetsialistiga. 

 


