JEVK kodukorra lisa
Juuru Eduard Vilde Kooli osalise distantsõppe ja põimõppe korraldus
Osaline distantsõpe on õppetöövorm, mis kehtestatakse kokkuleppel õpilase, kooli ja
lapsevanema vahel. Eesmärk on pakkuda juhendatud õpet statsionaarse õppetöö vormis
olukorras, kus õppetöö koolis käib vaheldumisi nii kontaktõppes, kui ka distantsõppes.
Näiteks – kolmas kooliaste (7.-9. kl) on nädalas kaks päeva distantsõppel.
Põimõpe - õpe, kus osa õpilasi on klassis ja teine osa on distantsõppel. Õppetööd
korraldatakse kooli ja kodu koostöös mõlemapoolset reaalset võimekust silmas pidades.

Juuru Eduard Vilde Koolis kasutatakse osalise distantsõppe ja põimõppe korraldust
järgmistel juhtudel:





Terviseamet soovitab, et õpilane või õpilased jääksid eneseisolatsiooni - põimõpe.
Juhul kui eneseisolatsiooni jääb rohkem kui pooled klassi õpilased, siis kohandatakse
kokkuleppel lastevanematega sellele klassile distantsõpet (enamasti max. 2 nädalat).
Õpetajad on koolitusel või puuduvad tervislikel põhjustel, mille tõttu klass jääb
osalisele distantsõppele.
Kool otsustab ja planeerib iseõppimise arendamise eesmärgil kasutada distantsõppe
päevi või -nädalaid.

Õppimine




Õpilane vaatab Stuudiumist tunnikirjeldust ja õpib vastavalt õpetaja poolt kirjutatud
tööülesannetele iseseisvalt.
Juhendatud õppe osas on õpilasel võimalus võtta Stuudiumi kaudu kontakti õpetajaga.
Õpetaja ja õpilane lepivad vajadusel kokku videokonsultatsiooni aja, vms.

Tunnikirjeldus




Tunnikirjeldus on kirjutatud õpetaja poolt Stuudiumisse nii ruttu kui võimalik ja mitte
hiljem, kui kell 15.30 samal päeval.
Tunnikirjelduses kirjutatakse konkreetsed ülesanded loogilises järjekorras.
Lisamaterjalid on TERA-s.
Osalisel distantsõppel õppivale õpilasele annab õpetaja teada eraldi tähtajad.

Hindamine



On osalise distantsõppe puhul kokkuleppeline koostöös õpetajaga: mitteeristav või
hindeline. Üldjuhul kehtib Juuru Eduard Vilde Kooli hindamiskord.
Hindamiskriteeriumid annab õpetaja osalise distantsõppe puhul õpilasele ette teada.

Tagasiside:


Iga esitatud töö saab õpetaja poolt tagasisidestatud (hinne või hinnang või
kommentaar).

Arvestuslikud tööd




Arvestuslikud tööd tehakse vastavalt ainepassides olevatele kriteeriumitele.
Valdavalt tehakse arvestuslikud tööd järele siis, kui õpilane tuleb osalise ajaga
distantsõppelt või põimõppelt tagasi.
Kokkuleppel õpetajaga on õpilasel võimalus arvestuslikke töid teha distantsilt.

Lisaõpe


Õpetaja ja õpilane lepivad vajadusel Stuudiumi kaudu kokku lisaõppe võimalused
osalise distantsõppe ajal.

Ootused lapsevanemale




Lapsevanem täidab Stuudiumis puudumistest ette teatamise kalendri, milles märgib ära
distantsõppele jäämise põhjuse ja perioodi.
Lapsevanem vastutab ka distantsõppe ajal õpilase koolikohustuse täitmise eest.
Lapsevanem võtab õpetajaga ühendust ning annab teada õpilase õppimisvõimalusest
koduses keskkonnas (tehnilised võimalused).

Õpilase kohustus



Õppida järjepidevalt vastavalt tunnikirjeldustele ja päevakavale.
Esitada tööd vastavalt kokkulepitud tähtajale.

Õpetaja arvestab oma tööd tehes:






Kui Stuudiumi nimekirjas olevale õpilasele on märgitud D, tähendab see seda, et
õpilane on distantsõppel (sh. osaline distantsõpe, põimõpe).
Osalisel distantsõppel olevad õpilased on õpetaja poolt juhendatud.
Oma töö meetodid, vahendid osalisel distantsõppel valib õpetaja.
Kooli poolt planeeritud iseõppimise päevad/nädalad teatatakse õpetajatele ja õpilastele
Stuudiumi kaudu.
Kui õppetöö käib põimtunnina, siis õpetaja teavitab sellest õpilasi hiljemalt eelneval
koolipäeval.

Kooli kohustus




Anda lapsevanemale operatiivset infot seoses osalisele distantsõppele jäämisega.
Teavitada vähemalt 2 nädalat ette osalise distantsõppe päevadest või nädalast
trimestris.
Vajadusel täiendada osalise distantsõppe juhiseid jooksvalt.

