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DISTANTSÕPPE PÕHIMÕTTED JA VIDEOTUNNI REEGLID
§ 1. Üldsätted
(1) Distantsõppe põhimõtted ja reeglid kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lg
5 alusel.
(2) Distantsõppe põhimõtteid ja videotunni reegleid kohaldatakse
a) vanema otsusel distantsõppele jäetud õpilastele
b) distantsõppele jäetud klassile või klassidele
c) ühtsele distantsõppele ülemineku korral kogu koolile.
(3) Distantsõppes osalemine on õpilasele kohustuslik ning kool teostab järelevalvet õpilaste
distantsõppes osalemise üle.
(4) Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane internetiühendusega laua- või sülearvutit või
tahvlit, töötavat kaamerat ja mikrofoni.
(5) Distantsõppeks sobiva seadme puudumisel antakse õpilasele arvuti või tahvel kooli poolt
ning õpilane on kohustatud selle kasutamiseks vastu võtma. Seadmed laenutatakse välja
lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb distantsõppe lõppemisel kooli tagastada.
(6) Koolist laenutatud digiseadme rikkumisel hüvitab vanem selle uuega asendamise
maksumuse ulatuses.
§ 2. Distantsõppe põhimõtted
(1) Õppetööga seotud info kajastub Stuudiumi päevikutes. Õppeülesanded koos vajalike
selgitustega ja link videotundi sisenemiseks märgitakse kodutöödesse. Muu info edastatakse
Stuudiumi sõnumite kaudu.
(2) Järgmise päeva ülesanded lisab õpetaja Stuudiumisse eelneval õppepäeval hiljemalt kell
17.00ks.
(3) Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet.
(4) Ülesande täitmise tähtaeg on Stuudiumi koduse ülesande kuupäev. Õpilane on kohustatud
tähtaegu jälgima ja neist kinni pidama.
(5) Kui õpilasel tekib tehniline probleem, raskused töökäsust arusaamisel või töö valmimine
võtab oodatust kauem aega, pöördub ta Stuudiumi sõnumite või muude kokkulepitud kanalite
kaudu kohe aineõpetaja poole.
(6) Lapsevanem teatab Stuudiumi kaudu, kui õpilane ei saa mõjuval põhjusel õppetöös osaleda.
Võimalusel kasutatakse etteteatamist.
(7) Distantsõppe edukaks toimimiseks on soovitav, et õpilane koostab endale kindla päevaplaani,
kus on määratud aeg õppimiseks, liikumiseks ja puhkuseks.
(8) Õpetajal on õigus ülesannete tegemist kontrollida ja hinnata. Hindamisel võib kasutada nii
numbrilist kui ka sõnalist (AR, MA) hindamist.
(9) Tähtajaks esitamata õppeülesanne tähistatakse Stuudiumis tähega „T“.
(10) Õpetaja annab tagasisidet õpiülesannete sooritamise kohta, vajadusel saab õpilane
individuaalset suhtluspõhist juhendamist ja tagasisidet.
(11) Õppekeskkondadena on kasutusel Stuudiumi TERA, Opiq, Google Classroom, E-koolikott
või muu õpilastele tuttav keskkond. Õppematerjali link lisatakse kodutöödesse.
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§ 3 Videotunni reeglid
(1) Videotunnis osalemiseks on soovitav tagada kodus sobiv ruum ja koht.
(2) Õpilane osaleb videotunnis iseseisvalt, korrektse riietuse ja välimusega. Vanemad ja teised
pereliikmed ei sekku tundi ega sega õpilast tunni ajal.
(3) Videotundide läbiviimiseks kasutatakse ühtset kokkulepitud suhtluskeskkonda, mis antakse
teada Stuudiumi kaudu.
(4) Distantsõppe videotundide toimumise ajad märgitakse Stuudiumi kalendrisse eelmisel
õppepäeval hiljemalt kell 17.00ks ning videotundide ajakava kujuneb Stuudiumisse tehtud
märgete põhjal.
(5) Hübriidtunnid, kus osad õpilased on klassis ja osad distantsõppel, toimuvad kooli tunniplaani
järgi.
(6) Pööratud hübriidtunnid, kus õpetaja peab olude sunnil töötama kodus ning osad õpilased on
kodus ja osad koolis, toimuvad kooli tunniplaani järgi. Õpetaja õpetab video vahendusel,
vajadusel viibib klassis õpilaste juures haridustehnoloog või muu abistaja.
(7) Enne videotunni algust tuleb veenduda, et nutiseadmed võimaldavad tunnis osalemist.
Õpilane peab kuulma ja nägema tunnis toimuvat. Õpetaja peab nägema õpilast ning saama
temaga suhelda. Anonüümset osalejat õpetaja tundi ei võta.
(8) Videotundi sisenevad ainult selle klassi või grupi õpilased 5 minutit enne tunni algust. Kui
videotunniga ei saa ühendust, antakse sellest koheselt õpetajale teada. Hilineja siseneb
videotundi vaikselt teisi segamata.
(9) Videotunni ajal:
a) lülitatakse välja samas ruumis töötavad heliseadmed,
b) kasutatakse aega vastutustundlikult,
c) ollakse viisakas kaasõpilaste ja õpetaja vastu,
d) räägitakse ükshaaval,
e) ei kommenteerita teiste arvamust ja vastuseid,
f) ei tegeleta kõrvaliste asjadega.
(10) Videotunnis mitteosalemine märgitakse Stuudiumisse puudumisena.
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