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Plaani kokkuvõte, eesmärk ja visioon
Õppimisel kasutatakse digiajastu töövõtteid, mille käigus arendatakse õpetajate ja õpilaste digipädevusi. Õpilased ja õpetajad õpivad ja töötavad koostöös
teistega, osaledes lõimitud ainenädalatel ja erinevates koostööprojektides. Kooli õppekorraldus on inspireeritud digipöördest ja muutunud õpikäsitlusest. Toimub
õpetajatevaheline kogemuste jagamine. Õppetöös kasutatakse veebipõhiseid õpikeskkondi. Toimub pidevalt raamdokumentide täiendamine, tegevuste
reflektsioon ja parendamine. On olemas õpetajate motivatsioonimeetmed. Koolil on erinevad nutiseadmed, digivahendid, robotid jne õppetöö kaasajastamiseks.
Koolil on kiire interneti ühendus ja Wifi võrk.
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Arendusmeetmed
Arendustegevus

Vastutaja(d)

Algus

Lõpp

Eelarve

Valdkond

Rahastajad

Planeeritud õpetajatevaheline koostöö

Evi Lestberg (Õppejuht/õpetaja);Urmas
Veeroja (Direktor/õpetaja)

08.2017

08.2019

(määramata)

1.3.

Koolipidaja
rahastus; Kooli
oma vahendid
kinnitatud
aastaeelarvest;
Projektitoetused

Urmas Veeroja (Direktor/õpetaja);Evi
Lestberg (Õppejuht/õpetaja)

08.2017

08.2019

(määramata)

1.4.

Koolipidaja
rahastus; Kooli
oma vahendid
kinnitatud
aastaeelarvest;
Projektitoetused

Õpetajatevaheline koostöö on kooli tasandil
planeeritud (nt igakuised aineid lõimivad
õppenädalad ). Õpetajatevaheline koostöö
hõlmab erinevaid aineid ja vanuseastmeid
ning pikemaajalisi koostööprojekte. Õpetajad
osalevad eTwinningu koostööprojektides.
Õpilased õpivad koostöös aineüleselt
Üle poole õpetajatest rakendab igapäevaselt
õppevorme, mis võimaldavad õpilastel
õppida koostöös erinevates rühmades ning
paindlikus õpikeskkonnas (sh
digikeskkondades, väljaspool regulaarseid
koolitunde, lõimitud ainenädalatel,
koolidevahelistes projektides). Õpilastele
pakutakse pidevalt valikuvõimalusi, kuidas,
millal ja kellega koos õpitakse.
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Arendustegevus

Vastutaja(d)

Algus

Lõpp

Muutunud õpikäsitlust ja digipööret
rakendav õppekorraldus

Evi Lestberg (Õppejuht/õpetaja);Urmas
Veeroja (Direktor/õpetaja);Triinu
Grossmann (Kooli administraator)

08.2017

08.2019

Urmas Veeroja (Direktor/õpetaja)

08.2017

08.2019

Kooli juhtkonna otsusega on tehtud
esimesed süsteemsed muudatused kooli
õppekorralduses, et võimaldada digipöördest
inspireeritud ja muutunud õpikäsitust
järgivaid õpisündmusi (nt igakuine lõimitud
ainenädal). Kooli tasandil on tehtud otsus
loobuda teatud töövihikutest vm
traditsioonilisest õppevarast. Kool rakendab
õpikeskkonnas muudatusi, mis toetavad
uuendusliku digiõppevara rakendamist.
Õpetajad osalevad koolitustel ning koolis
viiakse läbi digitundi õpetajate digioskuste
arendamise eesmärgil.
Kooli strateegiliste raamdokumentide
täiendamine

Eelarve

Valdkond

Rahastajad

9 754

1.5.

Koolipidaja
rahastus;
Projektitoetused;
Kooli oma
vahendid
kinnitatud
aastaeelarvest

(määramata)

2.1

Koolipidaja
rahastus

Kooli strateegilistes raamdokumentides
püstitatud eesmärkidest lähtutakse kooli
tegevuskava, indikaatorite,
normdokumentide ja eelarve koostamisel
ning igapäevastes juhtimisotsustes
digipöörde ja teiste Elukestva õppe
strateegias sätestatud eesmärkide poole
liikumisel ning strateegial põhinevad otsused
ja aruanded on leitavad kooli kodulehelt.
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Arendustegevus

Vastutaja(d)

Algus

Lõpp

Eelarve

Valdkond

Rahastajad

Õpetajatevaheline kogemuste jagamine
Kooli juhtkond on võtnud juhtrolli,
korraldades arengukavast lähtudes ise
regulaarselt kogemuste vahetust õpetajate
vahel (koolitusmaterjalide jagamine
õppepäevadel ja digitunnis, kolleegide
tundide külastamine ja tagasiside andmine).
Kõik sedalaadi tegevused
dokumenteeritakse ja nendest peegeldustest
tehakse õppeaasta lõpus kokkuvõtteid.

Urmas Veeroja (Direktor/õpetaja);Evi
Lestberg (Õppejuht/õpetaja)

08.2017

08.2019

(määramata)

2.3.

Koolipidaja
rahastus

Kooli sisehindamine

Urmas Veeroja (Direktor/õpetaja);Evi
Lestberg (Õppejuht/õpetaja)

08.2017

08.2019

200

2.4.

Koolipidaja
rahastus

Urmas Veeroja (Direktor/õpetaja)

08.2017

08.2019

(määramata)

2.5.

Koolipidaja
rahastus; Kooli
oma vahendid
kinnitatud
aastaeelarvest;
Projektitoetused

Lähtudes kooli arengukavas sõnastatud
mõõdikutest kogutakse regulaarselt
andmeid, sealhulgas integreerides neid
teistest allikatest (EHIS, e-päevik jne) pärit
andmetega. Järgides andmekaitse reegleid
tehakse andmed kättesaadavaks kooliperele
ja teistele huvilistele. Kooli juhtkond
analüüsib andmeid põhjalikult. Analüüsi
tulemused ja tõendusmaterjalid lisatakse
kooli enesehinnangu juurde.
Süsteemsed õpetajate
motivatsioonimeetmed
Juhtkond on sisse viinud esimesed
süsteemsed motivatsiooni- ja
toetusmeetmed, mis võivad olla koolituse,
konverentsireisi, projektitoetuse,
digiseadmete ostu vms kujul. Kõik õpetajad
on teadlikud neist meetmetest.
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Arendustegevus

Vastutaja(d)

Algus

Lõpp

Wifi-võrgu arendamine ja välisühenduse

Urmas Veeroja
(Direktor/õpetaja);Triinu Grossmann
(Kooli administraator)

08.2017

08.2019

Urmas Veeroja
(Direktor/õpetaja);Triinu Grossmann
(Kooli administraator)

08.2017

IT arengukava koostamine
Koolis toimub professionaalne IT-juhtimine.
Kooli arengukava sisaldab IT osa, millest
lähtutakse iga-aastase IT-eelarve
koostamisel.

Urmas Veeroja
(Direktor/õpetaja);Triinu Grossmann
(Kooli administraator)

Veebipõhised lisateenused

Urmas Veeroja
(Direktor/õpetaja);Triinu Grossmann
(Kooli administraator)

kiiruse tõstmine
Terve kool on kaetud uusima põlvkonna kiire
Wifi-võrguga ja välisühenduse kiirust on
tõstetud, võimaldades terve koolipere
samaaegset intensiivset võrgukasutust,
eraldi alamvõrgud on rajatud õpetajatele,
õpilastele.
Nutiseadmete hankimine ja sihipärane
kasutamine
Õpilaste oma nutiseadmete kasutamine on
reguleeritud ja muutunud igapäevaseks,
kooli poolt on tagatud asendusseadmed ja
abivajavatele õpilastele on tagatud
koolipoolsed nutiseadmed.

Kooli tasandil on hakatud juurutama üksikuid
lisateenuseid (nt veebipõhised
õpikeskkonnad, blogid). Tebo Õpiveebi
(opiveeb.ee) kasutajakonto 10 õpetajale
õppematerjalide, kontrolltööde loomiseks ja
hoidmiseks ja õpilastega jagamiseks.

Eelarve

Valdkond

Rahastajad

500

3.1

Koolipidaja
rahastus

08.2019

3 000

3.2

Kooli oma
vahendid
kinnitatud
aastaeelarvest

08.2017

08.2019

(määramata)

3.3

Koolipidaja
rahastus; Kooli
oma vahendid
kinnitatud
aastaeelarvest

08.2017

08.2019

2 160

3.5

Koolipidaja
rahastus; Kooli
oma vahendid
kinnitatud
aastaeelarvest
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Rahastusallikad
Tegevuse rahastaja

Arendusmeetmeid

Mõõdikuid

Osakaal (%)

Summa (€)

Koolipidaja rahastus

10

10

22.4

3 498

Kooli oma vahendid kinnitatud
aastaeelarvest

7

7

38.44

6 002

Projektitoetused

4

4

39.16

6 114

Kokku

21

21

100%

15 614
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