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Plaani kokkuvõte, eesmärk ja visioon

Plaani kokkuvõte:

Hetkeolukorraga võrreldes tunduvalt intensiivsem digiseadmete ja -keskkondade  kasutamine koolis, mille tulemusel muutuks õppimine innovaatilisemaks ja
huvitavamaks, mis tooks kaasa õpitulemuste paranemise.

Eelneva saavutamiseks kaasajastada digitaristut ning tõsta õpetajate digipädevust kogemuste vahetuse, koolituste ja motiveerimisega. Eesmärgid fikseerida
arengu- ja õppekavasse.

Eesmärgid:

Digioskuste lõimimine kõigis õppeainetes ja huvitegevuses.

Igapäevane veebipõhiste keskkondade ja digivahendite kasutamine

Visoon:

Uuendusaldis, arenguvõimeline ja digimaailmaga sammupidav kool.
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Eesmärgid

1.1. Digiajastu
töövõtted

1.2.
Digipädevuste
arendamine

1.3. Õpetaja roll

1.4. Õpilase roll

1.5.
Õppekorraldus

2.1 Strateegiline
planeerimine

2.2 Kaasamine
ja partnerlus2.3. Kogemuste

vahetus ja
üksteiselt
õppimine

2.4. Monitooring
ja analüütika

2.5. Toetus,
eestvedamine ja

motiveerimine

3.1 Võrk ja
digiturve

3.2 Digiseadmed

3.3 IT-juhtimine

3.4 Kasutajatugi

3.5 Tarkvara ja
teenused,

infosüsteemid
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Arendusmeetmed

Arendustegevus Vastutaja(d) Algus Lõpp Eelarve Valdkond Rahastajad

Kogemuste jagamine ja -vahetus
Õpetajad õpivad üksteiselt ja vahetavad
aktiivselt kogemusi sisekoolitustel, avatud
tundides ja infotundides. Õpetajad on
teadlikud juhtkonna poolt sisse viidud
motivatsiooni- ja toetusmeetmetest

Karin Sulg (Kooli
direktor);Einar
Raudkepp (Kooli
infojuht)

10.2017 12.2019 (määramata) 2.3.; 2.5. Kooli oma vahendid kinnitatud
aastaeelarvest; Koolipidaja
rahastus; Riiklikud
olemasolevad
toetusprogrammid

Internetivõrgud ja turve
Kaasajastada WiFi-võrk (uute WiFi-seadmete
hankimine traadita võrgulevi ja kiiruse
parandamiseks), rajada eraldi alamvõrgud
õpetajatele, õpilastele ja kooli külastajatele,
tugevdada digiturvet. Luua võrgu kasutamise
reeglid. Kool pakub kasutajatuge. Juhtkonnal
on IT-taristust pidev ülevaade ning
kaardistatakse arenguvajadusi.

Karin Sulg (Kooli
direktor);Einar
Raudkepp (Kooli
infojuht)

10.2017 12.2019 (määramata) 3.1; 3.3;
3.4

Koolipidaja rahastus; Riiklikud
olemasolevad
toetusprogrammid;
Projektitoetused
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Digiseadmed
Kaasajastada kooli digiseadmed: Kõigile
õpetajatele, kes soovivad, sülearvutit (vaja
juurde vähemalt 6); vajalik vähemalt 2
võrguprinterit (juurde 1); kaasajastada
lauaarvutid (10); soetada 15 tahvelarvutit ;
uuendada kõik WIFI võrguseademed;
olemas on fotokaamera, vajalik on
videokaamera (hetkel kasutatakse
erakaamerat). Hoida töökorras olemasolev
digitehnika. Luua digiseadmete kasutamise
reeglid. Õpilased võivad kasutada oma
nutiseadmeid ja kooli poolt on tagatud
abivajavatele õpilastele koolipoolsed
nutiseadmed. Õpetajatele pakutakse IT-
kasutaja- ja/või haridustehnoloogilist tuge.
Juhtkonnal on olemas IT-taristust pidev
ülevaade, digiseadmete kaasajastamine
sisaldub IT arengukavas.

Karin Sulg (Kooli
direktor);Einar
Raudkepp (Kooli
infojuht)

10.2017 12.2019 (määramata) 3.2; 3.3;
3.4

Koolipidaja rahastus; Kooli oma
vahendid kinnitatud
aastaeelarvest; Riiklikud
olemasolevad
toetusprogrammid;
Projektitoetused

Arendustegevus Vastutaja(d) Algus Lõpp Eelarve Valdkond Rahastajad
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Õppekava muutmine
Kooli õppekavasse viia sisse muudatused
(riigi- ja koolipoolsed), lähtudes muutunud
õpikäsitlusest. Intergreerida kooli
õppekavasse õppija (robootika,
programmeerimine jms) ja õpetaja
haridustehnoloogiliste pädevuste
hindamismudel) digipädevused. Muuta
õppimist huvitavamaks: õppeekskursioonid,
erinevad aktiivõppemeetodid, erinevatest
konkurssidest osavõtmine, erinevate
digivahendite ja - keskkondade kasutamine
jne. Muuta õppekorraldust: paindlik
ajakasutus (võimaldada tunniplaanide
muutused, võimaldada erinevate ainete
õpetajatel paarisõpetamist, õpetamine
väljaspool koolitunde), e- õppepäevad,
õpilastel õppevormi valiku võimaldamine,
õpikute asendamine digiõppevaraga,
projektiõppepäevad,

Karin Sulg (Kooli
direktor)

10.2017 12.2019 (määramata) 1.1.; 1.3.;
1.4.; 1.5.

Kooli oma vahendid kinnitatud
aastaeelarvest;
Projektitoetused

Digipädevuse arendamine
Valdav osa õpetajatest ja õpilastest on
järjepidevalt ja kavakohaselt omandanud
kooli poolt ettenähtud digipädevused.
Igapäevaselt rakendatakse veebipõhiseid
keskkondi ja digivahendeid. Digipädevust
arendatakse kõigis õppeainetes ja
huvitegevuses.

Karin Sulg (Kooli
direktor);Einar
Raudkepp (Kooli
infojuht)

10.2017 12.2019 (määramata) 1.2. Kooli oma vahendid kinnitatud
aastaeelarvest

Arendustegevus Vastutaja(d) Algus Lõpp Eelarve Valdkond Rahastajad
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Rahastusallikad

Tegevuse rahastaja Arendusmeetmeid Mõõdikuid Osakaal (%) Summa (€)

Kooli oma vahendid kinnitatud
aastaeelarvest

4 10 0

Koolipidaja rahastus 3 8 0

Riiklikud olemasolevad toetusprogrammid 3 8 0

Projektitoetused 3 10 0

Kokku 13 36 100% 0

6/6


	Viluste Põhikooli digiplaan 2017-2019
	Eesmärgid
	Arendusmeetmed
	Rahastusallikad


