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Valikkursuse 
nimetus 

Digitaalne jalajälg 

Õppe maht   35 tundi, millest 7 tundi on juhendatud iseseisvat tööd. 

Valikkursuse 
koostamise alus 

Kursuse koostamise aluseks on digipädevuste mudel gümnaasiumile ja digipädevuse kirjeldus Euroopa Liidu Nõukogu 22. mai 2018. a soovituses 
võtmepädevuste kohta elukestvas õppes. 

Kursuse 
lühikirjeldus 
 

Kursus panustab kaasaegses infoühiskonnas edukalt hakkama saamisele ja õpilaste digipädevuse tõstmisele. Õppetöö toimub kombineeritud 
õppe  vormis (auditoorne õpe,  veebipõhine praktiline töö ja rühmatöö). 
Kursuse eesmärk on luua õpilastele võimalused mõista digitaalse info ja andmete rolli kaasaegses ühiskonnas ning teadvustada privaatsuse ja 
digitaalse jälgimisega seotud temaatikat, keskendudes üksikisiku digitaalse jalajälje teemale.  
Kursuse läbinud õpilane on digipädevam, oskab digitaalsest infost ja andmetest kasu saada, analüüsida enda ja kaaslaste digitaalseid jalajälgi 
ning mõistab internetiprivaatsuse ja digitaalse jälgimise problemaatikat internetis.  
Kursus koosneb üheksast suuremast teemaplokist. Iga uus teema algab teoreetilise sissejuhatusega, millele järgneb kas arutelu, praktiline ja/või 
iseseisev töö omandatud teadmiste kinnistamiseks. Kursuse käigus valmib grupitööna digitaalse jalajälje analüüs, mida esitletakse kursuse lõpus 
kaasõpilastele. 

Õppe- ja 
kasvatuseesmärgid 

Õpetusega taotletakse, et õpilane  
1) omandab valmisoleku digitaalsete vahendite vastutustundlikuks kasutamiseks, järgides digitaalse etiketi, digivahendite ja -keskkondade 

ohutu kasutamise põhimõtteid. 
2) planeerib teadlikult enda digitaalse identiteedi haldust, võttes arvesse digivahendite ja -keskkondade turvalise ja eetilise kasutuse 

põhimõtteid 
3) suhtub kriitiliselt interneti näilisse anonüümsusesse ning on kursis eetiliste aspektidega privaatsuse ja jälgimise temaatikas internetis. 

 

Õpitulemused   Kursuse läbinud õpilane: 
1) leiab digitaalset informatsiooni, hindab seda kriitiliselt ning kasutab oma igapäevaelu toimingutes;  
2) tuvastab ja analüüsib enda ja kaaslaste digitaalseid jalajälgi ning võrdleb enda ning teiste digitaalset identiteeti reaalse identiteediga; 
3) kujundab ja haldab turvaliselt oma digitaalset identiteeti ja digitaalset jalajälge;  
4) mõistab digitaalse jälgimisega seotud eetilisi probleeme ning käitub internetis turvaliselt.    

 

Õppetegevus  
 

Õppetegevust kavandades on soovitatav lähtuda aktiivõppe (sh avastus-, uurimis-, probleem- ja projektõppe) põhimõtetest, võimaldades 
õpilastel töötada nii üksi, paaris kui ka rühmas, et arendada koostööoskust ja vastutustunnet. Õppetöö läbiviimisel on soovitatav kombineerida 
järgmisi õppetegevusi: 
1) auditoorsed loengud ja praktiline töö veebipõhises õpikeskkonnas;  
2) iseseisev töö erinevate materjalide ja allikatega; 
3) infoallikate, sh digitaalse jalajälje kriitiline analüüs; 
4) grupitöö (teemast lähtuva eesmärgi ja ajalise raamistiku seadmine, ülesannete jaotamine, eesmärgini jõudmine, tulemuste esitlemine, 

järelduste tegemine); 



Kutseõppega seotud valikkursus gümnaasiumile, 2020 

5) praktilise töö vormistamine arvutil juhendi järgi;  
6) ettevalmistus grupitöö avalikuks esitlemiseks; 
7) avalik esinemine. 

Praktilise töö ülesanded:  
1) harjutused, eristamaks andmeid, informatsiooni ja teadmisi; 
2) igapäevaelus vajalike andmete leidmine internetist, nende tõlgendamine, hindamine ja analüüs ning seostamine reaalse eluga; 
3) oma digitaalsete minade uurimine,  võimaluste leidmine oma digitaalse jalajälje minimeerimiseks ja jäljest kasu saamiseks; 
4) digitaalsete jalajälgede tuvastamine, nende hindamine tüüpidele vastavalt (passiivsed/aktiivsed, kontrollitavad/kontrollimatud, 

kasulikud/kahjulikud); 
5) enda ja kaaslaste digitaalsete jalajälgede analüüs; 
6) grupitöösuutlikkuse edendamine. 

Õppetöö on soovitatav läbi viia kombineeritud õppe vormis (teoreetiline õpe, veebipõhine praktiline töö grupis või iseseisvalt). Grupitöö 
tegemine võtab õpilastelt aega arvestuslikult 7 tundi. 

Õppesisu   Kõik teemad algavad teoreetilise sissejuhatusega, millele järgneb kas arutelu gruppides või praktiliste ülesannete lahendamine grupis ja/või 
iseseisvalt. 

 Sissejuhatus ja mõisted (3 tundi): digitaalsus, digitaalne informatsioon, digitaalne identiteet, digitaalne jalajälg, privaatsus internetis, 
digitaalne jälgimine. Täpsustakse kursuse lõpul esitletava grupitöö teema ning antakse juhiseid selle tegemiseks (tuvastada ja uurida teise 
grupi liikmete digitaalseid jalajälgi ja hinnata, mida negatiivset ja positiivset isik oma jalajäljest saada võib).  

 Digitaalne informatsioon ja andmed (4 tundi, sh praktiline töö): analoog- ja digitaalne vorming, digitaalse vormingu eelised, vahetegemine 
info, andmete ja teadmuse vahel, reaalajas täienevad andmed ning nendest arusaamine, avaandmed, igapäeveluks vajalikud digitaalsed 
andmed.  
Praktilise töö ülesanded:  a) harjutused info ja andmete eristamiseks, b) ülesannete lahendamine reaalses elus vajalike andmete ja info 
leidmise ja interpreteerimise kohta (nt Covid-19 reaalajas muutuvate andmete tõlgendamine), c) reisi-, liiklus- ja terviseinfo leidmine, 
arusaamine ja tõlgendamine (nt info leidmine planeeritava reisi korraldamiseks minimaalsete kuludega Covidi tingimustes jms). 

 Digitaalsete infoallikate usaldusväärsuse hindamine (4 tundi, sh praktiline töö): usaldusväärsed ja mitteusaldusväärsed infoallikad, 
väärinfo.  
Praktilise töö ülesanded: info otsimine internetist suunitlusega allikakriitilisusele (nt õpilased saavad ülesande otsida mõne teema või 
probleemi kohta infot, valivad välja neile usaldusväärsena tunduva info ja selgitavad oma valikuid), leitud allikate ja info tõeväärtuse 
hindamine. 

 Digitaalne identiteet (9 tundi, sh 5 tundi iseseisvat tööd): isiku tuvastamine süsteemides;  bioloogiline ja digitaalne mina ning nende 
erisused, minu erinevad minad sotsiaalmeedia erinevatel platvormidel ja ametlikel lehtedel, oma digitaalsete minade analüüs ning 
analüüsitulemuste esitlus klassis. 

 Milliseid andmeid koguvad me kohta veebilehed ja sotsiaalmeedia platvormid: milliseid andmeid me ise jätame, küpsised ja mida firmad 
nendega teevad (teoreetiline 1 tund). 

 Minu digitaalne jalajälg (3 tundi, sh praktiline töö): jalajälje erinevad tüübid (passiivsed ja aktiivsed, kontrollitavad ja kontrollimatud, 
vajalikud ja kahjulikud), digitaalse jalajälje uurimisest. Praktiline tund: oma digitaalse jalajälje tuvastamine ja analüüs. 

 Privaatsus ja selle ohustamine internetis (4 tundi, sh grupitöö). Eetilised ja õiguslikud aspektid. Millist kahju võin ma saada teiste inimeste 
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ja asutuste poolsest jälgimisest. Digitaalse jalajälje ärakasutamisi äriühingute, institutsioonide ja värbajate poolt.  

 Digitaalse jalajälje enda kasuks pööramine (2 tundi): jalajälje minimeerimine ning oma veebiajaloost kasu saamine. 

 Ohutult ja tulemusrikkalt internetis (2 tundi). 

 Grupitööde esitlemine ja tagasisidestamine (3 tundi).  

Füüsiline 
õppekeskkond 

Soovitatavalt toimuvad kursuse auditoorsed tunnid, sh praktiline töö ning avalik esinemine klassiruumis, kus on internetiühendusega arvutid ja 
projektor. Veebipõhise e-õppe korraldamine eeldab juurdepääsu vastavale õpikeskkonnale.  

Edasiõppimise 
võimalused 

Kursuse käigus omandatut on võimaik edasi arendada jätkates õpinguid erinevatel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialadel, mida on 
võimalik õppida järgmistes kutseõppeasutustes: Haapsalu Kutsehariduskeskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, 
Kehtna Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Polütehnikum, Tartu Kutsehariduskeskus, Tallinna 
Tööstushariduskeskus, Viljandi Kutseõppekeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus. 

 


