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Õppeaasta alguses võeti seoses SÜG Hosteli reorganiseerimisega kasutusele kiipkaardid. 

Süsteemi haldamise ja administreerimise toodi tööarvutisse (Paradox Security Systems). 

Sügisel kuulutas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (edaspidi HITSA) 4. miljonilise 

toetusmeetme haridusasutustele (põhikoolidele) süle-, laua- ja tahvelarvutite soetamiseks, et 

arendada õpilaste ja õpetajate nn digipädevust ning digikultuuri integreerimist õppeprotsessi. 

Toetuse saajate hulka kuulusime ka meie. Summa suurus sõltus kooli õpilaste arvust, millest 

85% eraldas Haridusministeerium ja 15% oli omafinantseering.  

Kõigepealt tuli koolidel aga koostada digiplaan, mida aitas teha Digipeegli keskkond, mis on 

kohandatud spetsiaalselt meetme tingimustele. Digipeegli aluseks on koolide digiküpsuse 

hindamisraamistik. 

 

Hindamismudel koosneb kolmest digiküpsuse valdkonnast: 

1.    Muutunud õpikäsitus 

2.    Muutuste juhtimine 

3.    Digitaristu 

 

Digiküpsuse valdkonnad jagunevad omakorda viieks mõõdikuks. Kriteeriumid iga mõõdiku 

jaoks on sõnastatud viietasemelisel enesehindamise ehk digiküpsuse skaalal. Saime rahastuse 

summas 18 968€ alljärgnevatele toodetele: 

Lauarvuti HP Elitedesk 800 G2 SFF (L1G76AV) – 20tk. 

Lauaarvuti HP Elitedesk 800 G2 TWR (L1G77AV) – 2tk. 

Kuvar HP VH22 (X0N05AA), 21,5", 1920x1080 – 25tk. 

HDD lisamiseks – 1tk. 

RAM lisamiseks – 1tk. 

OS tarkvara Windows 10 Professional 64-bit koos OEM Academic litsentsiga – 20tk. 

Sülearvuti Dell Latitude E5470 – 5tk. 

Pordilaiendus Dell EURO 2 Simple E-Port II ( "docking spacer" sisaldub komplektis) – 1tk. 

Sülearvuti kott TARGUS CN31 series – 5tk. 

Klaviatuur Dell KB216 (INT/RUS paigutusega) – 1tk. 

Hiir Dell wireless mouse WM326 – 1tk. 

OS tarkvara Windows 10 Professional 64-bit koos OEM litsentsiga – 5tk. 

 

Uuendusena tasub välja tuua gümnaasiumi lõpuaktuse ülekande esmane katse live’s 

YouTube keskkonna kaudu, mis küll teatud tehnilistel põhjustel siiski viperusteta ei läinud 

(audio ja video sünkroonsus ei vastanud ootustele). Arvatavasti seisnes probleem selles, et 

bitrate oli üleslaadimisel liiga suur. Mitme kaameraga video sai siiski monteeritud ja koolile 

nähtavaks tehtud. 

 

Parendusettepanekud 

1. Luua õpetajatele ressursipõhised töökohad. Tarvis oleks keskset serverit, milles 

kasutajad saavad oma ressurssidele ligi domeenipõhiselt. 

2. Tarkvara arenduse perspektiivis, oleks vaja kaasaegsemat arenduskeskkonda (seni 

oleme kasutanud 2002 a. litsentsi, mis on vananenud). Kasutaksime edaspidi 

kaasaegsemat versiooni. 
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