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Auditi eesmärk

Riigikontroll hindas auditis, kas:

• riigi eesmärgid, tegevused ja nende rahastamine laste 

digioskuste tagamisel üldhariduskoolides on kooskõlas;

• õpilased, õpetajad ja koolipidajad on teadlikud, mida nad 

digipädevuse omandamiseks peaksid tegema ja millal nad 

digipädevad on;

• õppeprotsessis osalejatele on tagatud võrdsed tingimused 

(digitaalne õppevara ja digitaristu) digipädevuse

omandamiseks.



Tulemused – digioskuste õpetamine: 

• lõimida digioskuste õpetamine senisest täpsemalt 

ainekavadesse; 

• tagada, et õpilaste digioskusi mõõdetaks esialgu vaid 

eesmärgiga saada oskuste tasemest ülevaade ning 

• aineteadmisi mõõdetaks e-tasemetööde ja e-eksamite 

kaudu alles siis, kui digioskusi on juba õppe- ja ainekava 

põhjal õpetama hakatud ning digitaristu seis koolides 

võimaldab oskusi hinnata. 



Miks? 

• oskuste õpetamise praktika ühtlustub;

• tagatakse õpilaste, õpetajate ja koolide võrdne 

kohtlemine; 

• e-hindamised ei tohiks mõjutada õpilaste ainealaseid 

õpitulemusi. 



Tulemused – õpetajate digioskused: 

• selgitada välja kõigi õpetajate digioskuste

arendamise koolitusvajadus ja –kulu; 

• planeerida vajaduse järgi pakutavate koolituste sisu 

ja maht. Koolituste pakkumise korraldamisel tagada 

selle võrdne kättesaadavus. 



Tulemused – digitaalne õppevara: 

• suurem tähelepanu kvaliteetsele digitaalsele 

õppevarale, mis vastaks riiklikule õppekavale ja oleks 

koolidele kättesaadav; 

• koostöös koolipidajate, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ning õppevara 

tootjatega koostööraamistik digiõppevara loomiseks 

ja levitamiseks;

• arvestada sellega kaasnev kulu ning töötada välja 

rahastamise süsteem, mis tagab õppevara 

ajakohasuse ja jätkusuutlikkuse.



Miks? 

• täpsem digitaalse õppevara loomise ja kasutamise 

kulude ülevaade võimaldab hinnata võimekust seda 

kasutada;

• puudub detailsem tegevuskava, kuidas luua riiklikul 

õppekaval põhinev kvaliteetne digitaalne õppevara ja 

• pole kavas kehtestada koolidele võrdselt kohalduvaid 

kvaliteedinõudeid digitaalsele õppevarale;



Tulemused – digitaristu:

• luua terviklik ülevaade kõikide koolide andmesidevõrgu, 

kasutatavate IKT-seadmete ja vajaliku IKT-toe seisust;

• kehtestada digitaristu miinimumnõuded 

üldhariduskoolidele;

• selgitada välja kõigi koolide, k.a käesoleva 

eelarveperioodi toetusmeetmetest raha saavate koolide 

digitaristu arendus- ja ülalpidamiskulu.



Miks? 

• digitaristu ühtlustub;

• tagatakse õpilaste, õpetajate ja koolide võrdne 

kohtlemine; 

• selgub vajalik kulu ja võimekus kulusid kanda.



Digioskused aitavad kaasa tehnoloogia 

arengule

• Peame oskama tehnoloogiaga toime tulla ja seda 

arendada …

• https://vimeo.com/156499030

Tänan!

https://vimeo.com/156499030

