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Õppetöö korraldamise põhimõtted Tallinna 21. Koolis  

COVID-19 leviku tingimustes 

1. Olenevalt epidemioloogilisest olukorrast Tallinnas ja koolis/klassis, kui ei ole võimalik 

tagada täielikult statsionaarset õpet, rakendatakse vajadusest lähtuvalt kas e-õppe/kodus 

õppe päevi, osalist distantsõpet või distantsõpet. 

2. E-õppe-/kodusõppe päeval toimuvad juhendatud iseseisev töö, videotunnid, õppekäigud 

jm. 

3. Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine olukorras, kus 

õpilane ei ole koolimajas, vaid suhtleb õpetajaga elektrooniliste vahendite kaudu. Osalisel 

distantsõppel olles toimub osa õppetööst koolis (n nädal koolis, nädal kodus jms). 

4. Õppetöö distantsõppel toimub kehtiva tunniplaani alusel, kus õpetaja poolt juhendatud 

õppetegevusel on suurem osakaal kui iseseisval õppimisel.  

5. Distantsõppel viibimisel jaguneb õpe: 

5.1. otsesuhtluseks õpetaja ja õpilaste vahel, mille käigus viiakse kogu klassile läbi 

videotunde.  

5.2. õpetaja juhendite põhjal toimuv iseseisev töö, sh praktilised tegevused ja projektitöö; 

5.3. vajaduspõhine õpetajapoolne täiendav rühma- või individuaalne juhendamine, 

konsultatsioonid abi vajajatele. 

6. Videotundide läbiviimiseks koostatakse klassiti ja aineti eraldi plaan. Videotundide maht 

sõltub õppeainest ja kooliastmest ning on vähemalt 50% ainetundide mahust. 

7. Statsionaarse õppe ajal, sh ka e-õppe-/kodusõppe päevadel, kasutavad ja harjutavad 

õpetajad koos õpilastega õppetöös e-keskkondade kasutamist.  

8. Videotunnis osalevad ainult selle klassi või rühma õpilased, kellele tund toimub. Õpetajal 

on õigus nõuda õpilastelt videopildi jagamist, et veenduda õpilaste tunnis osalemises. 

9. Distantsõppes, sh videotundides osalemiseks vajavad õpetajad ning õpilased 

videokaameraga laua- või sülearvutit ning internetiühendust. Vajadusel saab sülearvuti 

laenutada koolist, täites vastava taotluse. 

10. Distantsõppe perioodil on koolis kasutusel ametlike e-keskkondadena: 

10.1.  eKool – õppetööalase informatsiooni vahendamiseks, sh kodused tööd ja nende 

lahendused; 

10.2. Office 365 – videotundide läbiviimiseks MS Teams, e-kirjade saatmiseks MS 

Outlook, failide jagamiseks OneDrive; 

10.3. Opiq, Foxcademy, Nutisport – ainetes ja klassides, millele on olemas õppevara. 

11. Ametlikele keskkondadele lisaks on õpetajal õigus valida lähtuvalt kooliastmest ja 

õppeainest õppeülesannete andmisel ja täiendava õppevara leidmiseks teisi e-keskkondi, 

eelistades kontode loomist mittevajavaid ning lähtudes turvalisuse tagamise nõuetest. 

12. Kõik iseseisva õppe ülesanded, lingid ja juhised lisatakse õpilasele eKooli koduste 

ülesannete alla hiljemalt sama koolipäeva hommikul kella 9.00, võimalusel nädalaks 

korraga. 

13. Õpetajatel on oluline tuua ainekavast välja teemad, mida õpetada videotundides ning 

millega saavad õpilased õpijuhiste toel iseseisvalt hakkama. 
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14. Õpetaja annab õpiülesannete täitmiseks täpsed tööjuhised ning koduse või iseseisva töö 

tagasisidestamisel näitab ja selgitab õiget töökäiku ja vastuseid. 

15. Õpetaja kasutab võimalusel aineõppes õppevideosid ja õppematerjali omandamise 

juhiseid, ülesannete näidislahendusi ning videoloenguid, mis on järele vaadatavad. 

16. Õpetaja jälgib koostöös klassijuhatajaga pidevalt iga õpilase hakkamasaamist, 

tulemuslikkust ja kohalolekut õppes, et ennetada-vältida õpiprotsessist mahajäämust, 

väljalangemist nn ära kadumist. 

17. Konsultatsioonid, õpiabi ja järelvastamised toimuvad vastava plaani kohaselt või õpilase 

ja õpetaja kokkulepitud ajal MS Teamsi gruppide vestlusruumis või individuaalselt ja/või 

väikestes gruppides. 

18. Vajadusel on õpilasel võimalus saada kokkuleppel õpetaja, eripedagoogi või kooli 

psühholoogiga individuaalset e-nõustamist. 

19. Haridusliku erivajadusega ja tuge vajavatele põhikooli õpilastele, kellele e-õpe ei sobi, 

tagatakse õpe koolimajas. Nii õpilane, kui õpetaja peavad olema terved ning neil on 

kohustus kasutada isikukaitsevahendeid – mask, visiir jne. 

20. Õpetaja tagab õppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse, mitmekesistab õpiülesandeid ja rakendab 

õppeprotsessi rikastavaid erinevaid õppevorme ning meetodeid, ka neid, mis ei nõua 

pidevat arvutikasutamist – projektid, õuesõpe, rühma- ja/või paaristööd, praktilised tööd, 

katsed jne. 

21. Distantsõppe ajal ei tohi ühe ainetunni õppeülesannete maht ületada 45 minutit. 

Kodusõppe päeval täiendavaid kodutöid ei anta. 

22. Probleemide tekkimise-ennetamise eesmärgil hoida õpetajatel, eriti klassijuhatajatel, 

tihedat sidet lastevanematega ning vahendada regulaarselt informatsiooni edasi- ja 

tagasisidestamiseks. 

23. Arenguvestlused ja klassijuhatajatunnid õpilastega ning kohtumised-koosolekud-

infotunnid lastevanematega toimuvad MS Teams keskkonnas. Videokohtumised oma 

klassi õpilastega peavad toimuma vähemalt üks kord nädalas. 

24. Õpilastele ja õpetajatele tagatakse vajaduspõhised IT-alased konsultatsioonid, 

nõustamised ja tehniline tugi e-kirja teel aadressile it@21k.ee. 

25. Juhendid videotundide läbiviimiseks, õppematerjalide jagamiseks, õpiülesannete 

andmiseks, täitmiseks ja tagasisidestamiseks asuvad 21k.ee/Office-365. 

26. Õpetajate vajaduspõhised iganädalased konsultatsioonid ja nõustamised toimuvad 

virtuaalses Õpetajate toas või vajadusel individuaalselt kasutades MS Teams võimalusi. 

27. Kooli juhtkond ja kriisimeeskond kohtub olukorras, kui rakendub distantsõpe, 

iganädalaselt MS Teamsis, hindab olukorda ja rakendatud õppesüsteemi toimimist ning 

lähtub edasise töö korraldamisel epidemioloogilisest olukorrast koolis ja Tallinnas.  
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