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Distantsõppe ajal korraldab kool õppetööd Stuudiumi vahendusel. Peamiseks 

info vahendamise ja suhtlusallikaks on Stuudium, videotunde viiakse läbi 

ZOOM-keskkonnas. 

 

Päevakava  

 Distantsõpe toimub 5.-8. klassini  tunniplaani alusel.  

 Õpetaja on  õpilastele kättesaadav tunniplaanis oleva tunni ajal, kui ei ole 

õpetajaga kokku lepitud teisiti. 

 Õpetaja märgib tunni sisu ja ülesanded Stuudiumisse ning teavitab õpilasi 

õpiülesande esitamise tähtajast, tagasisidestamise võimalustest ja 

hindamisest. 

 Sama päeva ülesanded  märgitakse Stuudiumisse hiljemalt õppepäeva 

hommikul kella kaheksaks. 

 Õpetaja arvestab õpilase üksinda töötamise võime ja  õpiülesande 

sooritamise võimaliku ajaga, et vältida nii õpilaste ala- kui ka ülekoormust. 

 Tunnitööle lisaks koduseid ülesandeid ei anta. 

 

Õppetöös osalemine 

 Distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust. Osaledes tunniplaani 

alusel õppetöös, vajadusel kinnitama oma osalemist õppetöös Stuudiumi või 

ZOOM-i vahendusel.  

 Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teha märge 

Stuudiumisse. Sellisel juhul oskab õpetaja tööde jagamisel ja hindamisel 

sellega arvestada. 

 Õpilase tervenedes tehakse kokkulepped õpetajaga, kuidas omandada 

antud  haigusperioodil õppimata jäänud teemad. 

 

 

 

 



       Hindamine ja tagasiside 

  Distantsõppe ajal hinnatakse märkega A (arvestatud), MA (mittearvestatud) 

või T (tegemata). Sel viisil saab vanem ja õpilane teada, kas ülesanne on 

sooritatud või mitte. Õpetajal on õigus õpilase töid ja vastamisi hinnata 

numbriliselt kui ülesanded on sooritatud hästi või väga hästi. 

 

                  Arvutid ja tehnoloogia 

 Distantsõppes osalemiseks on lisaks nutitelefonile vajalik ka tahvelarvuti, 

sülearvuti või lauaarvuti olemasolu. Kui tehnoloogiliste vahendite puudus 

takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja 

poole. 

 Koolis laenutatakse seadmeid välja lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb 

distantsõppe lõppemisel kooli tagastada. 

 

Kontaktid ja suhtlus 

 Kõikidel osapoolte omavaheline suhtlus on distantsõppe ajal väga oluline. 

 Kui lapsevanem  märkab, et lapsel on keeruline õpetaja kontakti võtta, 

palume last kontakti loomisel julgustada ja aidata. 

 Kui õpilasel tuleb ette ülesandeid, mida ta ei oska või ei saa antud olukorras 

teha, palume kindlasti õpetajale teada anda. Siis saab õpetaja aidata. 

 Õpetajatega saab kontakti Stuudiumi suhtluses või õpetajate e-posti 

aadressil, mis lähtuvad põhimõttest 

eesnimi.perekonnanimi@paidehpk.edu.ee ja on leitavad kooli kontaktide 

alt.  

 

  

Eeltoodud distantsõppe korraldus on koostatud Haridus- ja teadusministeeriumi 

poolt 05.11.2020 koolidele saadetud juhiste alusel. 
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