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Lastevanemate ja koolipidaja kaasamine 

 

18.-21. okt Avatud tunnid  – „Code Week“ ● Üleskutse kooli kodulehel ja  e- 

koolis lastevanematele avatud 

tundides osalemiseks 

16. nov Lastevanemate üldkoosolek „Digitaalselt 
aktiivne kool – mis see on?“ (majamäng 
nutiseadmete toel, robootika tegemiste 
tutvustamine) 

● Kutse lastevanematele e- koolis, 

info kooli kodulehel 

sept - juuni Klassiõhtud, projektipäevad, üritused 
aarete jaht, LoQuiz maastiku- ja 
majamängud, isa-poeg robootikaüritused, 
digitegemiste tutvustused lastevanemate 
üldkoosoleku koos lastevanematega 

● Klasside siseinfo, kajastamine 

kooliblogis 

17. veebr Ülekooliline projektipäev DIGIPÄEV ● Ülekooliline üritus 

haridustehnoloogi, infojuhi ja 

õppealajuhataja eestvedamisel 

märts Ühiskoolitus õpetajatele ja 
lastevanematele interneti turvalisusest 

● Klasside lastevanemate 

koosolekud 

aprill Arutelud kooliblogi avalikustamisest, huvi 
korral klassiblogide loomisest 

● Koostöö Hiiumaa Rajaleidja 

spetsialistidega    

 

 

Õpilaste kaasamine 

 

sept- 
juuni 

Korraline õppetöö digivahendite abil ● Plaanilised arvutiõpetuse tunnid 

● Tahvlite ja arvutiklassi 

broneerimise võimalus 

● etunni kasutamine õppetöös 

● Astra keskkonna kasutamine  

● Ainete lõimimine 

● Uute keskkondade 

kasutuselevõtmine ainetundides 

● Õuesõpe 

● Õppeprogrammid Edisoni 

robotite toel (alates 12. okt I kl, 



alates 18. nov III kl, alates 

märtsist II kl) 

● Osavõtt Nutispordi võistlusest 

● Osavõtt  konkursist “Märka 

matemaatikat enda ümber” 

sept. - juuni 
 

Ringitegevus (foto, robootika) ● Robootikaring 

● Käsitööring (tikkimismasin) 

● Demonstratsioonid, võistlused 

maakonnas ja  vabariigis 

● Koostöö Tuuru,  Hitsa, Mektory jt 

innovaatiliste asutustega 

pidev Karjääriõpe, töövarjupäev (17. nov), 
õppekäigud 

● Koostöö Hiiumaa Rajaleidjaga 

eriplaan Koolidevahelised ning rahvusvahelised 
koostööprojektid 

● Nordplus Junior  „Save water, 

save life“ (Eesti, Läti, Leedu) 

● Erasmus+  „JOBORTUNITIES“ 

(Eesti, Saksa, Leedu, Sloveenia, 

Portugal, Itaalia, Ungari) 

● Digitaalsed ühistöö vahendid – 

koostöö Sindi Gümnaasiumi 

õpetajate ja õpilastega 

vajadusel Temaatilised mängud ● Turvaliselt internetis 

 

 

Personali arendamist toetavad tegevused 

28. okt. 
 

Eeltöö arendusplaani koostamiseks ● Toimiva digitaristu tagamine 

● Pedagoogilise personali 

digipädevuste nõuetega 

tutvumine 

● Enesehinnang digipädevuste 

nõuetele vastavuse osas 

● Koolitusvajaduse 

väljaselgitamine 

● Grupitöö koolitusvajaduste ja 

kitsaskohtade väljaselgitamiseks 

● Ühiste koolituste teemade ja 

ajakava koostamine 

 Koolituste teemad 
 

● Interneti turvalisus, lingikogu 

● autoriõigused 

● Google keskkonna võimalused 

● Tahvlid ainetunnis, uued äpid. 

 Koolituste planeerimine ● Koolitused mitte sagedamini  kui 



 üle kahe nädala 

● Sama teemat käsitleda kahel 

korral sama nädala jooksul (E ja 

K) 

● Koolitus siduda konkreetse 

tulemiga  (kodutöö), mida 

võimalik õppetöös rakendada 

 Koolitusplaan 5. okt - Bee-Bot-ga töötamine 
14. nov  - Edisoni robotite 
kasutusvõimalustest matemaatika tunnis 
21. nov/23. nov -  Google Sheets 
(ülekooliline lingikogu) 
5. dets/7. dets – Google Sheets (kuidas 
õpilane ise juhib oma õppimist) 
9. jaan/11. jaan Google Classroom  
26. jaan ühiskoolitus Sindi Gümnaasiumi 
personaliga 
6. veebr/8. veebr - Google Sites 
6. märts/8.märts - Google Sheets + 
Flubaroo 
27.märts/29.märts - Learningapps 
10. aprill/12. aprill - Learningapps 
8.mai/10. mai - Äpid 
22. mai/ 24. mai - Äpid 
Aprillis - ekraanivideode tegemine - 
maakondlik koolitus - koolitaja S. Pihlap 

 Toetavad tegevused ● Koostöö Sindi Gümnaasiumiga, 

ühiskoolitused 

● Ülekooliline digipäev 

● Postitused kooliblogisse 

● Digiõpetaja väljaselgitamine ja 

tunnustamine 

● Koolielu e- koolitustel osalemine 

● Osalemine Hitsa veebi- 

seminaridel vastavalt 

temaatikale 

● Külalisesinejad               (Mektory, 

Innokas, Nohikud ratastel) 

● Õppekäigud kogu personalile 

(teised koolid jne) 

● Ühisüritused (matkad jm) 

digivahendite toel 

● Ainesektsioonide õppekäigud 

(Türi PK, Põltsamaa ÜG  

9.-10.dets 2016) 

 


