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Distantsõppe korraldus 

Distantsõppe ajal on oluline: 

● olla kättesaadav ja jõuda vajaliku infoni;  

● kontrolli vajalike paroolide olemasolu ning nende toimimist. Veendu, kas Sul on 

olemas kõikide oluliste isikute (klassijuhataja, aineõpetajad) kontaktid; 

● kindlustada endale töökoht, kus saad teha segamatult tööd, sh osaleda videotundides. 

Selleks vajad töökorras arvutit, arvuti kasutamise aega ja kohta. Anna teada oma 

digitehnilistest vajadustest; 

● hoida järjekindlalt kontrolli all oma õppetöö, st ära jäta endale võlgu. Esita oma tööd 

õigeaegselt, kasuta järelevastamise võimalusi, et Sulle ei tekiks distantsõppe ajaks 

lisatööd ja -kohustusi. 

Distantsõppele jäädes või täpsemate korralduste saabumiseni arvesta sellega:  

1.Õppepäeva korraldus 

1.1 Tunnid toimuvad vastavalt kehtivale tunniplaanile. 

1.2 Tunniplaanile vastav õppetöö algab kell 9.00. Iga tund algab täistunnil. Tundide 

algusajad: 

1. 09.00 

2. 10.00 

3. 11.00 

4. 12.00 

5. 13.00 

6. 14.00 

7. 15.00 

8. 16.00 

 

1.3 Juhised õppetööks ja tööülesanded edastatakse e-kooli kaudu. Jälgi iga päev e-kooli ja 

täida vastavaid ülesandeid. 

1.4 Iga õpetaja annab teada konsultatsiooni aja ja viisi. 

 

 2. Õppetöö korraldus distantsõppe ajal 

2.1 Tunni teema, ülesanded ja videotunni aeg algavaks nädalaks sisestatakse e-kooli 

esmapäeva hommikul kella 8-ks. 

2.2 Õppetöö distantsõppe ajal toimub erineval kujul: videotunnid, iseseisev töö vastavalt 

juhendile, tunniülesannete täitmine ja lõpetamine jm. Õppetöö ei ole ainult videotund. 

Sama oluline on ka iseseisev töö õpetajalt saadud juhendite järgi. 

2.3 Kui Sul on raskusi tööülesannetest ja -juhenditest arusaamisel, pöördu e-kooli  või e-kirja 

kaudu aineõpetaja poole, selgita olukorda, palu abi. Tehniliste probleemide korral palu 

abi IT-õpetajalt. 



2.4 Kutse videotundi või videokonsultatsiooniga liitumiseks edastatakse e-kooli ja e-kirjaga. 

Videotundide sagedus on ainekursuste puhul erinev. Videotunnis käitu reeglitele 

vastavalt, ära häiri  tunni toimumist!  

2.5 Nõutud ülesannete lahendused ja iseseisvalt sooritatud töö edasta vastavalt kokkuleppele 

õpetajaga digitaalselt kas e-kirjaga või e-kooli kaudu. Vormista oma töö nõuetele 

vastavalt. 

2.6 Õpetaja annab tagasisidet iseseisvalt sooritatud töödele kirjalikult, videotunni kaudu või 

muul kokkulepitud moel. 

3. Õppetöös osalemine  

3.1 Videotundides osalemine on üldjuhul kohustuslik. 

3.2 Tunniülesannete täitmine ja iseseisvate ülesannete sooritamine on  kohustuslik. Eraldi 

koduseid ülesandeid distantsõppe ajal ei anta. Vajadusel jätka/lõpeta tunnitöö peale 

ainetunni lõppemist. Tunnitöö lõpetamiseks võib olla vajalik ka lisamaterjalidega 

tutvumine kas e-keskkondades või paberkandjal. Õpi ja tegutse õpetajatelt saadud juhiste 

järgi. Alusta tööd koheselt ja ära lükka ülesannete sooritamist edasi. PEA KINNI 

TÄHTAEGADEST! Väärtusta oma ja õpetaja aega! 

3.3 Kui mingil põhjusel ei ole võimalik tunniplaanile vastavalt tunnitöid teha või 

videotundides osaleda, tuleb õppeülesanded sooritada vastavalt e-kooli kaudu saadud 

juhendile. 

3.4 Iga aineõpetaja jälgib osalemist õppetöös ja tunnitöö sooritusi. Tundides mitteosalemine 

ja tunnitöö mittesooritamine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega.  

 

 

Püsi kodus ja suhtle oma kaaslastega digitaalselt! Ära sea end ega teisi ohtu! 

Märka ja tunne huvi oma kaasaste vastu. Tunne huvi, kui keegi on jäänud kättesaamatuks 



4. Kahe stsenaariumi tegevused rollide kaupa 

4.1 Kooli direktor   

Kontaktõpe Distantsõpe 

- Juhib kriisimeeskonna tööd. 

- Rakendab kriisiplaani, tagab selle täitmise asutuses. 

- Korraldab isikukaitsevahendite kättesaadavuse ning kasutamise vastavalt reeglitele. 

- On tööajal kättesaadav ja vajadusel ka 

väljaspool tööaega. 

- Korraldab võimalused ja vahendid 

personali kaugtööks ning õpilaste 

distantsõppeks. 

- Kaardistab riskikohad personali 

koosseisus ning võimalikud täiendavad 

tööülesanded. 

- Planeerib koostöös tugipersonaliga 

valmisolekut psühholoogiliseks toeks 

õpetajatele ja õpilastele. 

 

- On kättesaadav 24/7. 

- Sulgeb juurdepääsu kooli territooriumile. 

- Monitoorib kaugtöö rakendamist. 

- Korraldab ringi õpilaste toitlustamise 

lähtuvalt muutunud olukorra reeglitest ja 

soovitustest. 

- Korraldab õpetajatele ja õpilastele 

psühholoogilise toe kättesaadavuse, 

vajadusel kaasab koolivälise toe. 

 

 

4.2 Õppe- ja arendusjuht 

Kontaktõpe Distantsõpe 

- valmistab ette ja tutvustab õppetöö 

korralduse põhimõtteid sujuvaks  

üleminekuks distantsõppele;  

- jälgib, et õpilased on teadlikud 

distantsõppe töökorraldusest;  

- Korraldab õpetajate digipädevuste 

tõstmiseks täiendavaid koolitusi. 

- tagab konsultatsioonide ajagraafiku 

olemasolu; 

- soodustab ja aitab korraldada e-õppe 

tunde ja/või -päevi sujuvamaks 

üleminekuks distantsõppele; 

- toetab ja koordineerib õpetajate 

koosõpetamise algatusprojekte aja 

säästmiseks, õpikoormuse hajutamiseks 

ning õpitu lõimimiseks. 

- jälgib kokku lepitud õppekorralduslike 

põhimõtete rakendamist;  

- korraldab  juhtumi- ja vajaduspõhiselt e- 

töökoosolekuid distantsõppel tekkivate 

õppekorralduslike  küsimuste osas; 

- on teadlik eripedagoogilist- ja õpiabi 

vajavate õpilaste toimetulekust ja 

toetusvajadusest; 

- jälgib õpilaste ja õpetajate õppetööga 

seotud koormust, vajadusel koordineerib 

töökoormust vältimaks ülekoormatust; 

- korraldab õppetöö sujumiseks, sh 

koosõpetamiseks vajalikke asendusi ja 

ümberkorraldusi;  

- jälgib e-kooli sissekandeid õpiülesannete, 

tööjuhiste ja puudujate osas, teavitab 

tähelepanekutest asjaosalisi. 

 

 

 

 



4.3 Õpetaja 

Kontaktõpe Distantsõpe 

- Liikumine kontaktõppelt distantsõppele ja tagasi on planeeritud ja sujuv. Planeeritud 

õpetamine – mis on oluline õpetada kontakttunnis ja mida on õpilane võimeline õppima 

iseseisvalt juhiste abiga.  

- Omab ülevaadet, milliste õpilaste puhul on distantsõppel toetusvajadus suurem. 

- Õpiülesannete märkimisel lisab ka õppimisjuhised, mis toetavad edukalt eesmärgini 

jõudmist. 

- Planeerib koosõpetamist – aitab aega säästa, õpikoormust vähendada ning õpitut lõimida. 

- Tagab klassiruumi õhutamise. 

- Järgib koolis kokku lepitud reegleid ja 

õppekorralduslikke kokkuleppeid ning 

jälgib nende täitmist ja vajadusel sekkub 

(päevakava, koolimajas liikumine, söökla 

jm).  

- Koolipäeva jooksul õpilasel tekkivate 

terviseprobleemide puhul käitub vastavalt 

Covid -19 leviku tõkestamise plaanile. 

Enda terviseprobleemidest teavitab 

õppejuhti (helistades, sõnum). 

- Õppekäikude, õpilasürituste korraldamisel 

järgitakse kõiki kokkuleppeid ja kehtivaid 

reegleid, sh hügieeninõuded.  

- Koolimajas võtab vastu ainult kokku 

lepitud külalised (lapsevanemad, 

ametnikud jne). 

- Õpilastele õpetatakse õppetöö 

planeerimist, iseseisvat õppimist ja 

päevakava koostamist. 

- Klassijuhatajad tutvustavad oma klassi 

õpilastele koolis kehtivaid reegleid, 

õpetavad hügieenireegleid. 

- Klassijuhataja saadab esimesel võimalusel 

(hiljemalt esimesel rakendamise nädalal) 

põhjaliku infokirja või korraldab 

videokoosoleku lastevanematele, kus 

tutvustab põhjalikult edasist 

koolikorraldust ning sõlmitakse omavahel 

vajalikud kokkulepped (edasine 

infovahetus, küsimuste korral 

pöördumine, info leidmine). 

- Distantsõpe toimub vastavalt distantsõppe 

korraldusele. 

- Õpetaja korraldab vastavalt vajadusele ja 

kokkuleppele videotunde ja annab 

õpilastele tagasisidet. 

- Õpetaja edastab videotunni kutse ka õppe- 

ja arendusjuhile. Videotunnis osalemisest 

teavitatakse õpetajat ette.  

- Õpetaja lisab õppe- ja arendusjuhi ka e-

keskkondade õpperühmadesse. 

- Õpetaja kasutab ainult koolis kinnitatud e-

keskkondi. 

- Kui õpetaja kasutab õpilastega 

suhtlemisel meili, siis ta kasutab ise ja 

aktsepteerib ainult kooli meiliaadressi. 

- Klassijuhataja jälgib igapäevaselt õpilaste 

distantsõppes osalemist ning vajadusel 

võtab koheselt ühendust lapsevanemaga. 

Kui lapsevanemaga kontakti ei ole 

võimalik saada või muude probleemide 

ilmnemise teavitab koheselt kooli 

juhtkonda. 

- Õpetaja edastab nädala ülesanded korraga 

esmaspäeva hommikuks (kell 8.00) e-

kooli kaudu. 

- Õpetajad teevad tihedat koostööd 

distantsõppe ülesannete koostamisel, et 

jälgida õpilaste õpikoormust.  

- Koosolekud ja nõupidamised toimuvad 

veebipõhiselt.  



- Kool laenutab distantsõppeks vajadusel ja 

võimalusel õpetajatele süle- ja 

tahvelarvuteid.  

 

4.4 Õpilane 

Kontaktõpe Distantsõpe 

- Haigena kooli ei tule!  

- Täidab koolis kokkulepitud reegleid. 

- Iga õpilane teab, et tema käitumine 

mõjutab kõikide heaolu. 

- Iga õpilane peseb enne söömist käsi.  

- Küsib abi ja annab teada õppetööd 

takistavatest asjaoludest. 

- Koolipäeva jooksul tekkivate 

terviseprobleemide puhul annab sellest 

kohe teada tundi andvale õpetajale. 

- Püsib kodus! 

- Koostab endale päevaplaani ja järgib seda. 

- Distantsõppel olles jälgib igapäevaselt e-

kooli ning täidab antud ülesandeid. 

- Videotunnis järgib koolis kehtestatud 

videotunni reegleid. 

- Suhtleb digitaalselt klassikaaslastega.  

- Märkab inimesi enda ümber.   

- Küsimuste korral võtab koheselt ühendust 

klassijuhataja ja/või aineõpetajaga 

(vajadusel tugispetsialistiga). 

- Kool laenutab distantsõppeks vajadusel ja 

võimalusel õpetajatele ja õpilastele kooli 

süle- ja tahvelarvuteid. Kool sõlmib välja 

laenutatud süle- ja tahvelarvutite osas 

lapsevanematega lepingud.  

 

5. Videotunni meelespea 

 

1. Videotund on samasugune tund nagu koolis olev tund ning seal kehtivad samad 

reeglid. 

2. Enne tundi kontrolli, et su arvuti/ nutiseade oleks töökorras, aku tase piisav (laadija 

lähedal) ning töötavad ka mikrofon ja kaamera. 

3. Sisene tundi veidi enne tunni algust. 

4. Osale ainult oma klassi tundides. 

5. Tundi sisene oma täisnimega ja sisse lülitatud kaameraga. 

6. Tunni ajal lülita mikrofon välja ja lülita see sisse, kui sul on palutud rääkida. 

7. Ole tunnis tähelepanelik ja aktiivne. 

8. Ole viisakas, ära sega teiste jutule vahele ja ära kirjuta asjasse mitte puutuvaid 

kommentaare. 

9. Kui soovid rääkida, anna sellest märku ning oota kuni õpetaja annab selleks loa. 

10. Kui sa ei saa tunnis osaleda, siis anna sellest teada varakult enne tundi. 

11. Tunniks vajalikud töövahendid hoia laual arvuti lähedal. 



12. Püüa hoida taustamüra tunnist eemal (lemmikloomad; teised pereliikmed) 

 

Head lapsevanemad! 

Tunnis osaleb ainult õpilane, mitte lapsevanem! 

 

6. Õppetöö e-keskkonnad 

Keskkond  Milleks kasutatakse? 

e-kool õppeinfosüsteem 

Google meil meilisuhtlus õpilaste ja õpetajate vahel 

Google Drive õppematerjalide loomine, jagamine, arhiveerimine 

Google Classroom virtuaalne klassiruum  

Google Calendar aja planeerimine 

Google Meet videotundide ja koosolekute läbiviimine 

Zoom videotundide ja koosolekute läbiviimine 

Google Groups meililistid suhtlemiseks klassides ja õpetajate vahel 

Eksamite infosüsteem (EIS) testid, tasemetööd, olümpiaadid 

Opiq põhikooli õpikud  

Quizlet sõnade ja mõistete õppimine 

Miksike Erinevad õppematerjalid 

Matetalgud matemaatika õppimine 

Quizizz testid  

Kahoot testid 

Geogebra matemaatika 

Socrative testid 

Foxcademy matemaatika õpik 

e-koolikott erinevad õppematerjalid 

10Monkeys nutisport.eu matemaatika 

Purposegames bioloogia ja geograafia erinevate teemade õppekeskkond / 

õppemängud 

taskutark erinevad õppematerjalid 

en.islcollective.com interaktiivsed töölehed 



 


