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Distantsõppe korraldamise põhimõtted TKK-s
1 Üldised põhimõtted
1.1 Distantsõpe on statsionaarse juhendatud
õpetaja-õpilane on füüsiliselt eraldatud.

õppe

üks

vormidest,

kus

1.2. Distantsõpet viiakse läbi vastavalt kooli üldtööplaanile või juhtkonna otsusele.
1.3. Distantsõpet rakendatakse eriolukordade puhul, kus koolis viibimine võib
kujutada ohtu seal viibivate inimeste turvalisusele või tervisele, võib kooli juhtkond
otsustada kooli osalise või täielikule distantsõppele suunamise.
1.3.1. Distantsõppe otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja
vastava valdkonna spetsialistide (Terviseamet, Päästeamet vm) arvamust
ning otsus kooskõlastatakse vajadusel kooli pidajaga.
1.3.2. Distantsõppe otsusest teavitatakse kooli töötajaid, õpilasi ja nende
vanemaid Stuudiumi kaudu. Teavituses on välja toodud otsuse põhjendus ja
distantsõppe periood. Kui perioodi ei ole võimalik määratleda, siis on
teavituses info selle kohta, millal ja kuidas antakse teada distantsõppe
perioodi kestvusest.
1.4.Distantsõppe soovituslikud keskkonnad ning videotundide info on kirjeldatud
dokumendis Distantsõppe keskkonnad ja videotundide hea tava.
1.5.Õppetöö korraldamise põhimõtted on kirjeldatud dokumendis Tartu Karlova Kooli
õppetöö korraldamise üldpõhimõtted distantsõppe ajal.
*PGS § 24 lg 5 Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng,
individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja
oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui
ka õpetaja.

2. Õpe epidemioloogilises eriolukorras. Distantsõppe korraldamise viisid.
2.1. KONTAKTÕPE

2.1.1.Õpilased ja õpetajad töötavad koolis ja õppetöö toimub pesaklassides (v.a
muusikatunnid, paralleelipõhised temporühmad, keelegrupid).
2.1.2.Töö on korraldatud õppeaasta alguses kokkulepitud reeglite järgi
(hügieeninõuded, sisenemis- ja väljumisteed ning liikumissuunad koolimajas,
hajutatud söögivahetunnid, liikumistunnid õues jmt).
2.1.3.Lapsevanemad üldjuhul koolimajja ei sisene. Kõik külalised registreeritakse
kantseleis.
2.1.4.Õppetööga seotud väljasõite, üritusi, õppekäike korraldatakse ainult
klassipõhiselt. Lisaks juhtkonna kooskõlastusele on vajalik eelnev kooskõlastus
lapsevanematega.
2.1.5.Ülekoolilisi üritusi üldjuhul ei korraldata. Kui see osutub siiski vajalikuks,
jälgitakse hetkeolukorda ja rakendatakse vajalikke meetmeid.
2.1.6.Kui õpilane on eneseisolatsioonis või kergemate haigustunnustega kodus, aga
suudab lapsevanema otsusel õppetöös osaleda, siis õpetaja tagab õpilasele
juurdepääsu õppematerjalidele, ülesannetele, konsultatsioonile jms. Lapsevanem
valib Stuudiumis puudumise põhjendamiseks valiku “Distantsõppel”.

2.2. DISTANTSÕPE
2.2.1. Distantsõpe 1 - kontaktõpe ja distantsõpe on omavahel kombineeritud,
õpilastel vaheldub distantsõpe kontaktõppega
Selline õpe rakendub siis, kui epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt tekib vajadus
õpilasi rohkem hajutada.
2.2.2. Distantsõpe 2 - eraldi distantsõppe plaan koostatakse koostöös
Terviseametiga neile õpilasgruppidele ja õpetajatele, kellel tekib vajadus
eneseisolatsiooniks (kogu kool või vajadusel mõni klass/lend õpib kodus)
Selline õpe rakendub siis, kui klassis on tuvastatud COVID-19 haigestumine,
saadetakse klass ja õpetajad kodusesse isolatsiooni ja distantsõppele Terviseameti
poolt määratud ajaks. Koolis käivatele õpilastele toimuvad isolatsioonis olevate
õpetajate tunnid distantsõppe vormis.

