
Ecampus – arvestuse sooritamise keskkond pädevuste analüüsiks

Pädevuste  planeerimiseks,  arendamiseks,  hindamiseks  ja  analüüsimiseks  pakume  kursuse  “e-

Portfoolio  professionaalse  arengu  toena”  raames  välja  keskkonna  eCampus 

(http://htk.tlu.ee/ecampus).  eCampus  sisaldab  endas  spetsiaalselt  pädevuste  analüüsimiseks, 

arendamiseks ja haldamiseks mõeldud funktsionaalsust, mida antud kursuse raames võiks proovida 

katsetada.  eCampuse  kasutamine  eeldab  teilt  keskkonnaga  registreerumist,  et  oma  pädevusi 

planeerida,  hinnata  ja  analüüsida.  Samas  peate  olete  registreerunud  kasutaja,  et  kaasõppijate 

pädevusarendust näha ning tagasisidet jagada. 

Käesolev juhend annab juhised:

– kuidas eCampusega liituda

– esimesed sammud keskkonnas, kogukonnaga liitumine

– oma portfoolio kasutamine keskkonnas

– ülesande püstitamine iseendale

– ülesande sooritamine

– Väljaspool  eCampust  teostatud  ülesannete  sidumine  Õppejõu  ja  Õpetaja 

Haridustehnoloogiliste Pädevustega 2010

1) eCampuse kasutajaks registreerumine

Keskkonnaga  liitumiseks  peate  minema  veebilehele  http://htk.tlu.ee/ecampus ning  “Logi  Sisse” 

kastikesest valima “Registeeri”.

Joonis 1: liitumine keskkonnaga

http://htk.tlu.ee/ecampus
http://htk.tlu.ee/ecampus


Registeerumiseks tuleb teil sisestada oma nimi, e-posti aadressi, kasutajanimi, salasõna (kaks korda) 

ning sisestada turvalisuse eesmärkidel pildil olev tähtedekombinatsioon. Seejärel tuleb teile e-posti 

teel kinnituskiri, milles leiate veebilingi klikkimiseks, et oma konto aktiveerida. 

2) Esimesed sammud eCampus keskkonnas

Avalikkus ja nähtavus keskkonnas

Juhime tähelepanu, et antud kursuse raames on teie poolt loodud ülesanded, ülesannete vastused ja 

muud  blogipostitused,  nähtavad kõikidele  sisse-loginud  keskkonna  kasutajatele.  Kuna arvestuse 

sooritamiseks  on  oluline  hinnata  kaasõpilaste  portfoolioid,  millest  suure  osa  moodustab 

pädevusanalüüs, siis peate te kõik olema keskkonna kasutajad, et teiste portfoolioid näha.  Teiste 

portfooliote  leidmine  on  kõige  lihtsam  kogukonna  kaudu.  Olen  loonud  kogukonna 

“Portfooliokursus”,  millega  liitudes  olete  kogukonnale  hõlpsamini  leitav.  Kogukonnaga 

liitumiseks valige tööriistad alt kogukonnad, misjärel avaneb teile kogukondade loetelu loomise 

järjekorras,  millest  portfooliokursus on loetelu eesotsas.  Seejärel  valite  vasakult  poolt  menüüst 

liitu kogukonnaga  misjärel olete kogukonna liige.  Liikmete alt näete kõiki kasutajaid, kes veel 

antud  kogukonda  kuuluvad.  Soovitame  teil  kõigil  liituda,  et  oleksite  teineteisele  nähtavad,  et 

arvestuse sooritamine lihtsam oleks.

Keskkonna  kõik  funktsionaalsused  asuvad  menüüs  “Tööriistad”  all.  Funktsionaalsuste  hulka 

kuuluvad blogi, failide kogumise ja järjehoidjate (veebilinkide) kogumise funktsioon. Kasutaja saab 

kuuluda erinevatesse kogukondadesse, ise kogukondasid luua, otsida kasutajaid, wiki-stiilis lehti 

luua (üheskirjutamise ja koostööd toetav vahend), kontakte hallata. Lisaks kuulub funktsionaalsuste 

hulka  eraldi  välja  arendatud  portfoolio,  mis  on  antud  kursuse  raames  peamine,  mida  peaksite 

proovima kasutada. 

Joonis 2: sisseloginud vaade, ligipääs tööriistadele 

3) Oma portfoolio kasutamine eCampuses



Portfoolio  funktsionaalsus  hõlmab  endas  ajaveebi,  faile,  ülesandeid  ning  pädevushaldust 

(portfoolio).  Ajaveebis kajastuvad  teie  reflektsioonid  ja  vastused  ülesannetele,  mida  olete 

sooritanud. Failide all on näha need failid, mida olete üleslaadinud keskkonda, et neid pädevustega 

siduda näiteks kui tõendusmaterjali pädevuse olemasolust  (tunnistused, kirjatükid, joonised jne). 

Ülesannete funktsionaalsuse all püstitate endale ülesande, millist pädevust plaanite kursuse jooksul 

arendada, analüüsida ja tõendada. Portfoolio funktsionaalsuse all näete koondvaadet teie tegevusest 

-  mis  ülesanded  teile  on  antud  ning  millised  sissekanded  teie  ajaveebis  on.  Ning  pädevuste 

funktsionaalsuse all avaneb pädevuste koondvaade, kus on pädevuste loetelu esitatud koos viitega 

tõendusmaterjalile).

Joonis 3: minu portfoolio

4) Ülesande püstitamine iseendale:

Oma  ülesande  sooritamiseks  eCampuse  portfoolios,  valite  tööriista  alt  portfoolio,  seejärel 

ülesanded ning lõpuks  lisa ülesanne. Ülesandele peate panema  pealkirja, mis võiks olla seotud 

pädevusega,  mida  plaanite  kursuse  raames  kas  arendada  või  tõendada,  näiteks  “õpikeskkonna 

loomine XX kursuse või xx aine raames” või “koostöö mitmekultuurilises keskkonnas”. Seejärel 

määrate algusaja ja lõpptähtaja ülesande sooritamiseks, mis antud kursuse raames pole esmatähtis, 

kuid kui ülesanne anda teistele või näiteks õpilastele, siis on tähtaja panemine oluline.  Sihtrühm 

selle ülesande sooritamisel olete teie ise, kuigi vahel tuleb anda ülesanne kogu rühmale või mitmele 

inimesele. Õpetaja määramine pole selle ülesande sooritamisel oluline, sest selle kaudu te määrate 

inimese,  kes vastust  saab hinnata  ning kes  näeb teie  töö progessi,  praegu on aga tegemist  teie 

isikliku  professionaalse  arenguga.  Seejärel  sõnastate  ülesande teksti,  mis  on  seotud  antud 

pädevusega, mille aluseks valisite. Vaata joonist 5 kui näidist minu enda poolt antud ülesandest. 



Joonis 4: ülesande andmine endale arvestuse sooritamiseks

Peale  ülesande  teksti  sisestamist  on  teil  ees  loetelu  pädevustest,  kus  peate  ära  märkima  selle 

pädevuse,  mille  välja  valisite.  See on antud ülesande  sooritamise puhul ülioluline ning seejärel 

valige salvesta. 

Näidisülesanne:

Joonis 5: endale antud ülesanne



5) Ülesande sooritamine 

Ülesande sooritamiseks valite  portfoolios olles menüüst  minu ülesanded, kust näete ülesandeid, 

mida on teile antud ning ülesanded, mida te olete ise andnud teistele. Selle kursuse raames avaneb 

teile vaid see üks ülesanne, mille te ise endale andsite. Ülesannete loetelust on näha, et ülesanne, 

mis on maha joonitud, on sooritatud. Roheliselt kajastuvad ülesanded, mille sooritamise tähtaeg ei 

ole veel möödunud. Ülesande taga olev “1 vastus” näitab, et ülesandele on esitatud üks vastus, ehk 

ma ise sooritasin enda poolt püstitatud ülesande. 

Joonis 6: minu ülesanded

Selleks, et ülesannet täitma hakata, tuleb teil valida “mulle endale” alt ülesanne ja seejärel “vasta”. 

Seejärel  avaneb  ülesanne,  millele  vastamiseks  on  tekstiredaktoriga  aken,  kuhu  peaksite  antud 

pädevusega seotud materjalid lisama. 

6) Väljaspool eCampust teostatud ülesannete sidumine Õppejõu ja Õpetaja Haridustehnoloogiliste  

Pädevustega 2010

Kuna antud kursuse raames te kasutate oma wordpress.com või blogger.com blogisid, siis ei eelda 

me, et te peate reflekteerima, analüüsima või peegeldama oma pädevust eCampuse keskkonnas. Te 

võite seda siiski teha oma kursuse blogis, kuid palun lisage ülesande vastusesse kasvõi veebiviide 

oma  blogipostitusest.  Seejärel  ootame  teilt  kas  fotosid,  dokumente,  videosid,  slaide  jms  koos 

kindlasti  reflektsiooniga  antud  kursuse  vastuses  näha.  Kui  pädevuse  planeerimine  on  teil 

sõnastatud,  tõestatud  tõendusmaterjaliga  ning  reflekteeritud,  näete  oma  portfoolios,  pädevuste 

funktsionaalsuse alt pädevuste loetelust teie poolt valitud pädevuse taga ikooni. Ikoonil klikkides 

avaneb teil ülesanne, mis näitab selle pädevuse omandamist,  arendamist,  tõendamist.  Selleks, et 

oma vastust muuta ja näha, on kõige lihtsam variant oma blogisse minna, seal avaneb teile vastus 

ülesandele, mida on võimalik muuta ja kustutada. 
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