
Õppetöö korralduse põhimõtted Koonga koolis distantsõppe ajal 2020/2021 õppeaastal

 

TUNNIPLAAN JA EKOOL

1. Distantsõpe toimub kõikides klassides tunniplaani kohaselt.

2. Õpetajad on õpilastele kättesaadavad koolipäeva jooksul kuni kella 16.00-ni, kui ei ole

õpetajaga kokku lepitud teisiti.

3. Õpetaja märgib kõikide järgmise päeva tundide teemad ja õppeülesanded eKooli kella

17.00-ks koduülesandena.

4. Õpetaja võib anda ka pikemaajalisi õppeülesandeid.

5. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu ja õppematerjalide valiku puhul õpilase üksinda

töötamise võimet.

 

ÕPPETÖÖS OSALEMINE

1. Distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust.

2. Kui õpilane ei osale veebitunnis, siis aineõpetaja märgib puudujaks.

2. Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või

teha märge eKooli.

3. Õpilane vastab paranedes õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele.

 

HINDAMINE JA TAGASISIDE

1. E-Kooli märgitud ülesande järel on kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet tagasi

arvestamiseks. Samuti on iga ülesande juures kirjas õpetajale töö tagastamise tähtaeg .

2. Töid hinnatakse distantsõppe ajal eKoolis märkega A (arvestatud- 50% õige) või MA

(mittearvestatud- alla 50% on õige). Kui töö vajab parandamist või on esitamata, siis X . Sel

viisil saab vanem ja õpilane teada, kas ülesanne on sooritatud või mitte.

 

ARVUTID JA TEHNOLOOGIA

1. Ainult nutitelefonist õppetöös osalemiseks ei piisa. Kui tehnoloogiliste vahendite puudus

takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja poole.

2. Seadmed laenutatakse vajadusel välja lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb distantsõppe

lõppemisel kooli tagastada.



E-KESKKOND

1. Veebitundide läbiviimiseks kasutame Jitsi Meet keskkonda, kui õpetaja ei ole sõlminud

õpilastega teisi kokkuleppeid.

2. Veebitunde on vähemalt 50%.

3. Veebitunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile.

4. Kui tund toimub e-keskkonnas, teavitab õpetaja sellest õpilasi, märkides selle eelmisel

päeval eKooli kella 17.00-ks

5. Virtuaaltunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.

6. Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga.

7. Veebitunnis ollakse kohal õigel ajal.

8. Õpilane ei jaga videotunni linki kõrvaliste isikutega.

9. Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.

10. Videotunni lõppedes lahkub õpilane vestlusruumist

11. Videotunni salvestamine on keelatud.

KONTAKTID JA SUHTLUS

1. Kõikide osapoolte omavaheline suhtlus on distantsõppe ajal väga oluline. Selleks

kasutatakse kokkulepitud kanaleid.

2. Kui lapsevanem märkab, et lapsel on keeruline õpetajaga kontakti võtta, palume

lapsevanemal last kontakti loomisel julgustada ja aidata.

3. Kui tuleb ette ülesandeid, mida õpilane ei oska või ei saa praeguses olukorras teha, palume

õpetajale kindlasti teada anda. Siis õpetaja saab aidata.


