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Ülesanne

‣ logi demo.ekool.eu

‣oma kasutajanime ja parooli leiad lehelt

‣ava lehel nimetatud kool: Kadaka Põhikool
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http://demo.ekool.eu


Õpetaja töö eKoolis



Õpetaja eKoolis

‣planeerib oma tööd: täiendab ainekaarti, koostab töökavad, 

lisab õppematerjalid

‣õpetab õpilasi, täidab päevikuid, annab ülesandeid, hindab

‣ suhtleb: teated, märkamised, hinnete kommentaarid

‣hindab teadmisi: lisab kokkuvõtvad hinded ja kooliastme 

hinded

‣annab aru: ??? Kooli juhtkond saab info ise koguda….
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Õpetaja töökava

‣Kuidas lisada: 

‣uue töökava lisamine “nullist”; 

‣ töökava kopeerimine olemasolevast töökavast; 

‣avaliku töökava kasutamine

‣UUS: kopeerimine oma eelmis(t)e aasta(te) päevikust

‣Jagamine: linkimine päevikutega info kasutamiseks; 

kolleegidega.

‣ töökava kasutamine päevikutes: ainetunni, koduse 

ülesande, kontrolltöö lisamine

‣ töökava aruanne -> juhtkonna vaade töökavadele
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Materjalide pilv

‣avatud igale õpetajale; õpetajale tasuta maht 50 MB, 

koolile 1 GB

‣ lisada saab nii faile kui ka linke mujal asuvatele failidele

‣materjalid on seotud õpetaja kasutajaga; jagatakse 

kooliga päevikutega sidudes

‣õppeaasta vahetudes kaob side päevikuga

‣õpilased ja vanemad näevad materjalide aknas 

päevikute kaupa grupeerituna
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Materjalide haldusliides 
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Ainepäeviku täitmine

‣Ainetunni teema ja kirjelduse; koduse ülesande, kontrolltöö lisamine. Õpetaja 

töökavast valides või AVITA e-tundi kasutades on see palju kiirem!

‣Puudujate ja hinnete lisamine. Klassijuhataja poolt lisatud puudumiste 

põhjuseid saab koguda!

‣Õpilase detailvaade - selle õpilase kokkuvõte päevikus ning kujundava 

hindamise tunnistuse täitmine.

‣Märkamised: kiitused, teated, märkused

‣Kokkuvõtvate hinnete lisamine

‣Operatiivsed teated päevikust õpilastele: kogu klassile või osale õpilastest.

‣Õppematerjalid: materjalide pilvest, lisatud failidena ülesannetele või 

kontrolltöödele.

‣ küsimused?
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Õpilased lisavad eKooli vastuse hindelisele 

ülesandele

‣õpetaja lisab kontrolltöö või hindelise ülesande; 

märgib, et vastuseks ootab faile

‣õpilane näeb, et faili saab vastuseks üles laadida

‣ lisab oma vastuse failina (saab lisada vaid 1 faili 1 

ülesande kohta, tegevust korrata ei saa)

‣õpetaja näeb lisatud vastust

‣saab avada faili paralleelselt hinnete lisamisega
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Üleannete aken õpilase jaoks
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Õpetaja näeb lisatud faile
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Hea teada

‣Sama päeva kontrolltöid näeb enne oma töö lisamist.

‣Veerus hinnete lisamise aken on liigutatav 

‣Kommentaari aken pikeneb vastavalt sisendile

‣Õpilaste noppimine päevikutesse ja osalemise 

lõpetamine

‣Päevikus on statistika, iga kontrolltöö ja kokkuvõtva 

hinde kohta saab hinnete sageduse diagrammi

‣Keskmise hinde arvutamise otsustab kool. 
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Asendused

‣oleneb kooli töökorraldusest

‣ iga õpetaja saab avada ja lõpetada asendusi

‣kooli juhtkond avab ja lõpetab asendused

‣kooli administraator avab ja lõpetab asendused

‣aruanne juhtkonnale

‣näha õpetajate koormuse aruandes nii arvulislet kui 

ka tundide sisuga.
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Muud teemad

‣Eelmiste aastate päevikud - kooli lehe õppekava 

sektsioonis, ainekaardil

‣Õpetaja aruanded: 

‣õpetaja koormus

‣ tunnikirjeldused

‣ lukustatud päevikud

‣arhiveeritud aastate päevikud
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Mida õpetajale järgmisena arendame?

‣õpetaja äpp

‣kodusele ülesandele “vastamine” - oma faili lisamine, 

kommentaari lisamine

‣päevikute nimekirja parendamine kooli lehel: 

lõpupäevikute, asenduspäevikute; eelmiste aastate 

päevikute lihtsam leidmine

‣ liidesed: Moodle, AVITA

‣ tunni kuupäeva muutmine ainepäevikus

16



Õpetaja äpp
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Tunni info sisestamine õpetaja äpis
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Klassijuhataja töö 

eKoolis



Klassijuhataja töövahendid eKoolis

‣ klassi puudumiste päevik 

‣ klassi hinnete päevik

‣aruanded

‣õpilase kaart galeriis - ülesanded, kooli märkmed, dokumendid

‣ vestlused

‣õpilasraamat

‣ kujundava hindamise tunnistus

‣arenguvestlused
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Õpilase kaart galeriis

‣Sama pilt nagu õpilasele / vanemale uudisvoos

‣Kodused ülesanded - talv 2016

‣Õpilase koolipõhised andmed

‣Õpilase vanemate andmed selgemalt välja toodud

‣Arenguvestlused eraldi aknana

‣Õpilasraamat; andmete täiendamine

‣Profiil on õpilasega seotud info kogum: 

‣seotud tugi-isik(ud), 

‣ kooli märkmed õpilase kohta; 

‣HEV; 

‣dokumentide lisamine
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Õpilasraamat

‣Otsused aknas ja õpilase kaardil

‣Õpilase kokkuvõtvate hinnete kokkuvõte + HTM 

määrusega nõutud info

‣Hinnete üle kandmine koolide vahel

‣Võimalik täiendada õpilasraamatu andmeid: kooli 

saabumine, lahkumine; lisaväljad. 

‣Trükivaates kogu info samal lehel
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Õpilase kaart: õpilase koolipõhised andmed

‣Alates veebruarist 2016

‣Päevikutes ja dokumentides kasutatakse kooli 

registris olevaid andmeid

‣Kool saab lisada märke dieedi kohta

‣Täiendamisel: õpilase pilt (koolis) jms
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Tugi-isik
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Õpilase kaart: tugi-isik

‣Rolli lisab administraator Nimekirjad lehelt

‣Sidumine õpilasega ja seose eemaldamine õpilase 

kaardil “Lapsevanemad” lehel

‣Tugi-isik näeb “oma õpilasi” galeriis eraldi listina

‣Õiguste ja tegevuste täiendamine sügisel 2016 

(klassijuhataja õigused seotud laste osas)

‣Probleem: AKI järelduse põhjal peab tugi-isiku 

määramiseks olema lapsevanema nõusolek. Praegu 

saab teavituse
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Õpilase kaart: dokumendid, HEV, kooli märkmed

‣Praegu õigus näha ja lisada koolijuhil, klassijuhatajal

‣Lapsevanemale ja tugi-isikule avamine sügisel 2016

‣HEV juhtumi avamise / sulgemise aeg + seotud isik

‣Dokumendid ja märkmed: 

‣ kooli mustand või avatud kodule

‣avatud KOVile

‣nähtav lapse aineõpetajatele

‣nähtav loetelus määratud kooli personali liikmetele
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Vestlused on suhtluskeskkond

‣ oma klassi lapsevanemad; oma klassi õpilased; kogu kooli personal, 

isiklikud kontaktid

‣ klassijuhataja näeb vestlusi ainult siis, kui on adressaadiks lisatud

‣Vestlused õppeaasta põhiseks (ei ole enam vaja kustutada) 

‣Avanevad eKooli lehele, mitte eraldi aknas

‣Vestluse saab salvestada mustandina

‣Näitame nüüd adressaadiks olevate gruppide inimesi ja  

adressaatide arvu

‣Näitame, kes on seda vestlust näinud

‣Alati saab kirjutada kooli eKooli adminnide grupile

‣Sama lahendus suhtluseks äpis ja veebis
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Kontaktid

‣Vestlustega samas aknas

‣Saab otse kirjutada oma gruppides olevatele inimestele 

(ilma et peaks kontaktitaotlust esitama); lisanduvad 

kontaktide hulka

‣ koolijuht saab lubada, et lapsed, vanemad saavad otse 

kirjutada õpetajatele

‣Otsing kooliga seotud inimeste hulgas ja kogu eKoolist

‣Selgem ja ilusam esitus kontaktikutsega nõustunud 

inimeste jaoks
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Kujundava hindamise tunnistus: osaoskused
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Kujundava hindamise tunnistus: lausete valik

30



Protsess
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Kujundava hindamise tunnistus

‣Eraldi moodul, lülitatakse sisse kooli soovil. 

‣ Iga kool koostab oma grupid ja laused.

‣Lausete koostamine võib olla kollektiivne töö 

‣Klassijuhataja vastutab oma klassi tunnistuste sisu 

eest ja võib parandada kolleegide tööd.

‣Klassijuhataja otsustab, millise ajakavaga ja kui tihti 

tunnistusi koostab. 

‣Alla kirjutatud tunnistus on dokument ja jääb kooli 

arhiivi. 
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Hinnang  protsessile

Tallinna Reaalkool

• Õpilasi, lapsevanemaid ja ka õpetajaid tuleb 

nõustada ning õpetada; 

• väga oluline on pidev koostöö kõikide partnerite 

vahel ning oma kogemuse jagamine, samuti 

õpetajate vaheline koostöö;

• tähtis on hinnatavate õpitulemuste täpne 

sõnastamine ning nende optimaalne hulk ühe 

õppeaine piires;

• sellise suure muutuse elluviimine eeldab pidevat 

arendustööd.



Mida klassijuhatajale järgmisena arendame?

‣Praegu töös: distsipliini mooduli tegevuste 

täiendamine (tugi-isiku määramine, murelapsega 

tehtud töö kohta märkmete lisamine) ja avamine 

kodule

‣Puudumiste päevik ülevaatlikumaks
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Parendused ja 

arendused



Õpetajad arvavad (tagasiside 2016)



Järgmised arendused

‣Vestlused suhtluskeskkonnaks

‣ “Distsipliini moodul” - kooli ja KOV koostöö puudumiste 

vähendamiseks; haldus ja aruanded

‣Koolikaardiga liidestus ja puudujate märkimine mitmes koolis 

(Tallinna e-õpilaspileti hange)

‣ Liidestus - eKooli kaudu autentimine; Arno; Avita; Moodle

‣Uus kujundus järgmistesse kuvadesse; navigatsioon mugavamaks

‣Õpetaja töökava - täiendamine päeviku sissekannete põhjal; 

import/eksport

‣Õpetaja äpp

‣Pisemad parandused
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Loodame tulusat ja sujuvat 

koostööd!

Küsimused?


