
Head keskmise ja vanema kooliosa lapsevanemad 
 
 
Oleme saanud teilt sisulist vastukaja seoses praeguse õppekorraldusega. Täname kõiki aktiivselt 
kaasamõtlejaid, teie poolt toodud näited ja kodude peegeldus aitavad ka meil järgnevat perioodi 
paremini korraldada.  
 
Meie uus õppimise korraldus on selliseks kujunenud kahe mõjuri tulemusel. Esimene on kooli enda 
pikaajaline arengukava ning teine on muutunud keskkond ja sellest tulenevad vajadused (viirus ja 
sellega seonduv). Viirus ei olnud muutuste põhjus, vaid pigem nende katalüsaator. Epideemia lihtsalt 
kiirendas meie enda sisemisi protsesse ja võimaldas/sundis meid mõningate sammudega edasi liikuma 
oluliselt kiiremini kui me ehk muidu seda oleksime teinud.  
On oluline mõista, et 21. sajandi ootused nii õppijale kui koolile on muutumas kogu maailmas. Järjest 
olulisemaks saavad iseseisvus, enesejuhtimis- ja kohanemisvõime, sotsiaalsed oskused, kriitilise 
mõtlemise oskus ning loovus, ettevõtlik eluhoiak ja visadus. Neid, ülikiirelt muutuvas keskkonnas 
toimetulemiseks hädavajalikke oskuseid ei ole võimalik omandada ilma, et muudaksime oma 
õpetamismeetodeid ja -keskkondi.  
Koolil oli algselt plaanis 2020. aasta sügisel 4+1 õpikorraldust (neli päeva nädalas kontaktõpet koolis 
ja üks päev juhitud iseseisvat õppimist kodus või vajadusel koolis) rakendada alates õppeaasta 
neljandast nädalast. Selliselt oleks koolil jäänud piisavalt aega, et uut süsteemi lapsevanematele 
põhjalikult selgitada ning kõigil osapooltel aega, et muudatustega kohaneda. Paraku, tingituna COVID-
19 olukorrast Eestis, muutus kogu korraldus lähtuvalt hajutamise põhimõttest. Olime sunnitud 
kiirustama ja meiepoolne kommunikatsioon jäi kehvakeseks. 
  
Me oleme täna kõik uues olukorras ja õppijate rollis - nii lapsed, vanemad kui õpetajad. Osadele sobib 
see väga hästi, teistele mitte nii väga ja paljud ei ole veel oma seiskohta kujundanud. Teisel perioodil 
jätkub meil hajutamise põhimõttest lähtuv vanema ja keskmise kooliosa distantsõpe.  
Sealjuures anname õpilastele enam iseseisvalt lahendatavaid ülesandeid ning vajaduspõhiselt 
võimaldame õpilastel ka koolis käia.  
Kindlasti soovime iseseisva õppimise päevi ka tulevikus regulaarselt läbi viia, et lastel kinnistuks 
harjumus ja julgus iseseisvalt õppida. Vähetähtis pole siinkohal ka see, et kui peakski juhtuma, et terve 
kool peab suunduma seoses viirusega uuesti distantsõppele, oleks meie õpilastel juba olemas 
kogemus ning teadmine, kuidas sellises olukorras toimida.  
 
 
Meie koolikorraldus II perioodil 

 
6.-8. klass on distantsõppel 3. ja 5. nädalal (16.11. – 20.11. ja 30.11-04.12) 
9. klass on distantsõppel 3. nädalal (16.11.-20.11.) 
10. ja 11. klass on distantsõppel 2. ja 4. nädalal (09.11.-13.11 ja 23.11.-27.11) 
12. klass on distantsõppel 2. nädalal  (09.11.-13.11) 
 
 
Õpetajatega kokkulepitud põhimõtted, mida rakendatakse juhitud iseseisva õppimise läbiviimisel: 

 
- õpetajad sisestavad distantsõppe nädalatel toimuvate veebikohtumiste info esmaspäevase 

KODUSE TÖÖNA. Nädalaülesandeid puudutav info on sisestatud distantsõppe nädala 
TUNNIKIRJELDUSTENA, kuhu on lisatud ka ülesannete eesmärkide selgitus. Sissekanded on 
eKoolis esmaspäeval kell 9.00. 

- õpetajal on õigus vastavalt vajadusele ka õpilasi kooli kutsuda. Sel juhul saab õpilane õpetaja 
juhendamisel iseseivalt õppida.  

 



- õpilane võib koolimajja iseseisvalt õppima tulla ka siis, kui tema või lapsevanem on eelnevalt 
sellest klassijuhatajat ja aineõpetajat teavitanud. Sellisel juhul viibib õpilane koolis terve päeva 
ning tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile. Tundides on õpilasel võimalus küsida 
õpetajapoolset juhendamist. 

- veebitundides ilma videopildita osaleva õpilase võib õpetaja märkida puudujaks.  
- ainespetsiifilised nõudmised edastab õpilastele aineõpetaja.   

  
 
Ootused õpilasele 

 

• Alustab koolipäeva kell 9.00.  

• Planeerib ise oma nädala tegevuse, tehes selleks nädalaplaani.  

• Osaleb veebitundides ja täidab ülesanded ettenähtud tähtajaks.  

• Osaleb veebitundides videopildiga.   

• Konsulteerib vajadusel aineõpetajatega tööpäeval kella 9-16 vahel, kasutades selleks e-posti 
või muud õpetajaga kokkulepitud kanalit, sh konsultatsiooniaegu. Teistes küsimustes pöördub 
klassijuhataja poole. Õpetajate meiliaadressid on leitavad kooli koduleheküljelt Koolipere 
rubriigist.  

  
Ootused lapsevanemale 

 

• Jälgib õpilase edasijõudmist eKooli vahendusel nagu tavaõppegi korral.  

• Toetab õpilast nädalaplaanist kinnipidamisel ja iseseisval õppimisel. 

• Tehniliste või sisuliste probleemide korral toetab konstruktiivset arutelu õpetaja ja/või 
kooliga.  

  
 
Kui kontaktõppe nädalal on õpilane haiguse tõttu sunnitud koju jääma, siis võib uurida õpetajalt, kas 
on võimalik ainetundi jälgida distantsilt. Eelneval kokkuleppel on osad õpetajad seda valmis tegema.  
  
Vastavalt Andmekaitse Inspektsiooni juhistele ei ole videotundide jälgimine kõrvalistel isikutel 
põhjendatud. Tunni salvestamine ja salvestiste jagamine ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud. 
Laste või lastevanemate sellise tegevuse eest kool ei vastuta. 
  
Täname senise toetuse eest. Märgakem seda, mis on juba hästi, jagagem oma mõtteid-tundeid 
konstruktiivselt ning usaldagem kooli, õpetajaid ja oma lapsi! Lubagem õpilastel ise järjest 
rohkem vastutust võtta ja kui vaja, siis ka kukkuda! Oluline on saadud kogemustest õppida ja teha 
vajadusel muudatusi.  
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