TÖÖLEHT 1,
TÖÖLEHT e-RIIGI TÖÖRIISTADE KASUTAMISE KOHTA ÕPETAJALE (eelduseks on õpetajale
internetiühendusega arvuti, ekraan klassiruumis).
Tunnis võiks teha lihtsalt üldise sissejuhatuse riigi e-teenuste kasutamise kohta, võiks tutvustada ja
rääkida lühidalt ja näidata, et portaalis www.eesti.ee, on võimalik infot vaadata sihtgrupi/elusündmuste
kaupa



et portaali eesti.ee sisselogimine käib sama lihtsalt kui e-kooli sisselogimine
Siis tutvustada võimalust oma riigieksami tulemuste vaatamiseks , --- ja sellega seoses kohe
teavituse tellimine, kus ja kuidas oma @eesti.ee meiliaadressi suunata. Siin võib selgitada, et
palju infot saab siis kätte, kui e-post ja mobiil on suunatud.

Võib rääkida heaks kodanikuks olemisest (mida on sul endale vaja, aga mida ka riik eeldab):
Elukoha registreerimine, e-valijakaardi tellimine (loodussäästlik) ja näitada, et portaalis on nii teemad kui
teenused. Et kui sa ei tea täpselt, mis teenust tahad, siis äkki leiad teema järgi üles teenuse, mida
kasutada võiksid. Siin võib näidata kindlasti ka isikut tõendava dokumendi andmete vaatamist. Ka
Euroopa ravikindlustuskaarti saab tellida portaalist.
See oleks siis lihtsalt selleks, et joonistada tõesti värviline ja suur pilt silme ette, et on ÜSNA PALJU asju,
mida saab teha ja eks neid teki ka juurde. Ja et raske on otsida (sest ongi palju asju), aga tõenäoliselt
midagi ikka leiab ka. Sõnum võib olla ka, et tuleb proovida ja peab otsimisel natuke kannatlik ka olema.
Samas saab näidata, et kõik ei ole veel ühes kohas koos ja mõnikord peab otsima (nt SAISi, EMTA lehte,
e-toimikut, PPA lehel aja broneerimine)."
Pärast riigieksami teemat võib maalida koolinoore eluteed edasi ja hõlmata selliseid e-teenuseid ja
teemasid nagu:






juhiluba/auto teemad
ülikooli sisseastumine (SAIS)
digilugu ehk enda terviseandmed
ajateenistus (taotlused, ajapikenduse taotlemine, ajateenistusse asumise aasta valimine)
firma tegemine (ei ole küll portaalis, aga et see on ka digitaalselt võimalik)

Sellise sisu ja näidete põhjal saab ühiskonnaõpetuse õpetaja lasta õpilastel kodus juba portaali sisse
logida ja teha läbi järgmised toimingud:
1) Logi portaali, tutvu portaali võimalustega ja kaardista need teenused-funktsioonid, mida sina
saad või sooviksid kasutada. Loetle need. Kas leiad üles kõik eespool loetletud e-teenused ja
teemad (juhiloaga seonduv, ülikooli sisseastumine, enda terviseandmed, poistel ajateenistus)
2) suuna oma @eesti.ee mailiaadress ja mobiil, et saaksid riigilt vajalikke teateid
3) telli omale valijakaart (kui sa oled vähemalt 18 a ja sul seda ei ole)

