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Eesmärk: Kursuse eesmärk on toetada praktiliste oskuste kujunemist 

haridustehnoloogia rakendamise suunamiseks ja toetamiseks ning 

oskust nõustada erinevat tüüpi organisatsioonides selle liikmeid 

haridustehnoloogilistes ja digitehnoloogia rakendamise küsimustes. 

Aim of the course: The aim of the course is to support the development of skills for 

implementing educational technology in different organizations in 

order to support different roles in both public and private sector. 

 

Aine lühikirjeldus: Üliõpilane läbib praktika, sooritab erinevad individuaalsed 

ülesanded ja reflekteerib praktikategevustest avalikus ajaveebis. 

Short description of 

the course: 

Students will pass the placement, performs different indivitual 

assignments and analyses and reflects on personal professional e-

portfolio. 

Õpiväljundid: 

 

Üliõpilane:  

 Mõistab erinevaid valdkondlike rolle asutuses;  

 Juurutab organisatsioonis haridustehnoloogiat ning 

integreerib tehnoloogiat õppedisaini;  

 Nõustab organisatsiooni liikmeid ning valmistab juhiseid 

digitehnoloogia kasutamisega seotud küsimustes;  

 Omab valmisolekut kavandada ja läbi viia 

haridustehnoloogia valdkonna koolitusi.  

Learning Outcomes: Student: 

 Understands different roles in organisational level; 

 Introduces educational technology in diferent organizations 

http://edidaktikum.ee/


and integrates technology into learning process design; 

 Supports the the use of technology in diferent situations and 

roles; 

 Is prepared to plan and carry out teaching in educational 

technology field. 

Hindamismeetodid: 

 

Arvestatud tulemuse saamiseks peab üliõpilane praktika käigus:  

 seadma individuaalsed arengueesmärgid vastavalt praktika 

asutusele; 

 analüüsima organisatsiooni erinevaid rolle ja protsesse, mis 

mõjutavad digitehnoloogia kasutamist ning 

haridustehnoloogiliste lahenduste elluviimis; 

 juhendama ning suunama organisatsiooni erinevaid osapooli 

ning regulaarselt analüüsima ja reflekteerima tegevust 

ajaveebis; 

 rakendama erinevaid haridustehnoloogia valdkonna 

nõustamistehnikaid ning hindama protsessi oma ajaveebis;  

 vormistama praktikaaruande ja kaitsma oma praktikaaruande 

seminaris, sh individuaalsete arengueesmärkide täitmine 

ning edasine professionaalne arengukava. 

Assessment method: For passing grade the student must: 

 establish individual development aims in coherence with the 

placement organization; 

 analyse different roles of an organisation and processes 

which affect the use of digital technology and the 

implementation of educational technology solutions; 

 directs and guides the various parties of the organization and 

regularly analyses and reflects on different actions on 

personal blog; 

 applies different educational technology advisory methods 

and evaluates the process; 

 prepares and introduces a practice report in a seminar, 

including the individual development goals and further 

development plan. 

Õppejõud: Linda Helene Sillat, MSc 

Ingliskeelne nimetus: Professional Placement 



Eeldusaine: - 

Kohustuslik kirjandus: 

 

Kohustusliku kirjanduse leiab kursuse veebileheküljelt. 

Asenduskirjandus: Kursust ei ole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel. 

Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Kursus toimub kontakttundidena ja iseseisva tööna. 

Iseseisva töö nõuded Kõik praktikaülesanded peavad olema virtuaalses keskkonnas 

esitatud tähtajaliselt.  

Jooksev info kursuse korralduse kohta e-õppe keskkonnas 

http://eDidaktikum.ee 

Individual assignments All the practice assignments must be uploaded to the online learning 

environment on deadline. 

Information about the assignments is found on: 

http://eDidaktikum.ee 

Eksami 

hindamiskriteeriumid 

või arvestuse 

sooritamiseks vajalik 

miinimumtase  

Kursuse lõpetamise eelduseks on praktikaülesannete sooritamine 

51% ulatuses iga praktikaülesande lõikes. 

Minimum level for 

passing the course 

Student must carry out at least 51% of the course assignments. 

 

Õppeainet kureeriv 

üksus: 

Digitehnoloogiate 

Instituut 

Kursuseprogrammi 

koostaja  

Linda Helene Sillat, 

MSc 

Kuupäev: 21.08.18 

 



Õppeainet kureeriv üksus: Digitehnoloogiate Instituut 

Õppenõustaja ja -spetsialist  Maria Saar 

Kuupäev: 30.08.18 

 

 


