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Õpetajad arvavad (tagasiside 2017)



Õpetaja äpp

‣ Põhitegevused: päeviku valik, tunni, ülesande (ka töökavast), 
hinnete, puudumiste lisamine ja muutmine; märkused ja teated 

‣Disain optimeeritud tahvli jaoks (sest telefon on liiga piiratud 
ekraaniruumiga) 

‣ Testimiseks saadaval Androidi jaoks GooglePlays 

‣ https://play.google.com/apps/testing/eu.ekool.mobile 

‣AppStore saabub peale testperioodi lõppu 

‣Õpetajatele testimiseks avatud alates septembrist, ootame 
arvamusi!



Töökava kogumine päeviku 
sissekannete põhjal

‣Uue töökava lisamine päeviku sissekannete põhjal: valida 
päevik,mille tunnikirjeldused, kodused ülesanded ja 
kontrolltööd lisatakse uuele töökavale 

‣ Esialgne paigutus koos töökavaga lisatud teema alla 

‣ Iga alamteemat (tunnikirjeldust) ja kontrolltööd saab 
paigutada mõne teise teema alla  

‣ Tunnikirjelduste ja kontrolltööde paigutamine on võimalik nii 
ükshaaval kui ka mitmekaupa 

‣ 2016/17 õppeaastal oli päevikuga seotud 4 512 töökava



Kodused ülesanded

‣ ülesande eeldatav kestvus. Määrab õpetaja 
ülesande lisamisel.  

‣Kontrolltöö avaldamise aja edasi lükkamine (aga 
mitte rohkem kui 2 nädalat) 

‣Ülesande lisamisel sama päeva teiste ülesannete 
näitamine



Dokumentide avamine Google 
eelvaatena
‣Kui dokument on eelvaates avatud, on ekraanil alla laadimise ikoon 

‣Kui dokumenti ei õnnestu avada, saab selle alla laadida 

‣Dokumendid, kus eelvaadet (veel) küljes ei ole, laetakse automaatselt alla (nagu senigi) 

‣Õpilane ja lapsevanem näevad eelvaadet: 

‣ 1. Uudisvoos, ülesannete vaates 

‣ 2. Vestlused > vestlusele lisatud failid 

‣ 3. Materjalid > päevikuga või rolli põhiselt jagatud dokumendid 

‣Õpetaja ja koolijuht näevad eelvaadet: 

‣ 1. Materjalid > Päevikuga ja rollipõhiselt jagatud dokumendid  

‣ 2. Materjalid > Minu dokumendid  

‣ 3. Päevik > kontrolltööle või ülesandele lisatud dokumendid  

‣ 4. Päevik > seotud materjalid  

‣ 5. Vestlused > vestlusele lisatud failid



Õpianalüütika - täiendus statistikale



Õpianalüütika

‣ Perepaketiga liitunud lapsevanemale 

‣ klassijuhatajale ja koolijuhile (galeriist õpilase kaardilt) 

‣ võrreldakse õpilase ja klassi soorituse taset 
(hindeskeemis oleva hinde alumise piiri järgi) 

‣ võrreldakse kõiki hindeid (ka tunnihindeid) 

‣ valdkondade võrdlus (ainega seotud RÕK ainete järgi) 

‣ ka eelmiste õppeaastate hinded



Murelapsed



Murelastega tegelemine

‣ Jagatud vastutus: kool, kohalik omavalitsus, kodu 

‣ eKooli roll on info vahendamine osapooltele 

‣ eKool pakub keskkonda, et tegelemine oleks tulemuslik 

‣ eKoolis olev info kuvatakse vastavalt rollidele, info 
vahetamine kooli, kodu ja KOVi vahel ei nõua lisatööd 
ega aega 

‣ Tegevustest tekib aruandlus ja need on ka aastate 
pärast kättesaadavad



Õpilase kaart: dokumendid, HEV, kooli 
märkmed

‣Näeb ja täiendab koolijuht, klassijuhataja, õpilasega seotud tugi-isik 

‣HEV juhtumi avamise / sulgemise aeg + seotud isik. Võimalus alla laadida kas kooli 
enda või Innove koostatud individuaalse arengu kaardi vormi.  

‣Dokumentide ja märkmete jagamise võimalused: kooli mustand või avatud kodule; 
nähtav lapse aineõpetajatele; avatud KOVile 

‣Kooli märkmed on kas PGS meetmed, märkmed õpilase kiitmiseks, laitmiseks, 
käskkirjad. Märkmeid saab kustutada. 

‣Dokumendid on näiteks individuaalne õppekava, õpilase HEV kaart, iseloomustus 
KOVile üle andmisel vms. Dokumente saab kustutada.  

‣Dokumendi ja märkme lisamise ning kustutamise kohta teade laspevanema 
uudisvoogu. Õpilane dokumente ja märkmeid ei näe. 

‣ Paari kuu jooksul lisati eKooli 450 dokumenti ja 210 kooli märget.



Distspiliin: palju puuduvate laste 
aruanne
‣ Annab ülevaate palju puuduvatest lastest. Loetakse kokku põhjuseta 

puudumised 

‣ On nähtav koolijuhile 

‣ Otsing EHISe perioodide järgi: kogu aasta, sept-okt; nov-dets; jaan-
märts; aprill-juuni. 

‣ Tabelis on kooli seatud piirist rohkem puudunud õpilased; ka 
gümnasistid ja üle 17 aasta vanused isikud 

‣ Näidatakse seost kooli ja KOV tugi-isikuga 

‣ Juhtumi üle andmine KOV-i  

‣ Juhtumi jälgimine - kinnitamine, lõpetamine



KOV murelaste moodul

‣ AINULT koolikohustuslikud õpilased: alla 17 a vanad ja põhikoolis. 

‣ Kaks rolli:  

‣ Murelaste haldaja: näeb koolide üle 20% tundidest puudunud õpilaste arvu, saab 
koolidelt palve algatada juhtum, määrab juhtumile vastutaja, jälgib tegevusi  

‣ KOV tugiisik: saab juhtumi, tegeleb lapsega, kannab sisse märkmeid (tegevusi) ja 
lisab dokumente, näeb õpilase hinnetelehte ja kaarti.  

‣ KOV töötajad näevad dokumente ja märkmeid vaid siis, kui need on KOViga jagatud, 
hinnetelehte ja uudisvoogu ning vanemate andmeid näevad ainult oma juhtumite kohta.  

‣ KOV töötajad saavad info laste kohta alles siis, kui kool on juhtumi soovinud üle anda 

‣ KOV töötajate poolt lisatud märkmed ja dokumendid on alati koolile ja kodule 
nähtavad. 



Juhtumi üle andmine KOVile 

‣ Kool algatab juhtumi (sest laps puudub palju või on tekkinud muud 
probleemid). Juhtumi algatab kooli juhtkonna liige, sotsiaalpedagoog või HEV 
koordinaator, kes saadab (eKoolis) info Haridusameti murelastega tegelevale 
töötajale.  

‣ Juhtumi algatamisega koos esitab kool praegu mõned dokumendid: põhjuseta 
puudumiste % info; hinneteleht, iseloomustus; põhjendus, mis kool soovib 
juhtumit algatada.  

‣ eKooli abil juhtumi algatamisel:  

‣  kool saadab juhtumi avamise taotlus, kuhu lisada põhjendus 

‣ kooli poolne iseloomustus ning muud dokumendid saab koostada ja lisada 
õpilase kaardile dokumendina ja avada KOVile 

‣ KOVi saatmisel saab kodu teavituse, õpilase kaardile lisandub vastav märge 



KOVile juhtumi avamise taotlus

‣Murelaste haldur:  

‣ näeb kooli taotlust 

‣ saab vaadata õpilasega seotud dokumente 

‣ saab määrata vastutaja - juhtumiga tegeleja 

‣ saab juhtumi avamisest keelduda. Lisada tuleb põhjendus. 

‣ Juhtumi avamisel või keeldumisel saab lapsevanem teate 
uudisvoogu, kool ja kodu saavad märkme õpilase kaardile. 

‣Kui juhtumiga tegelev töötaja vahetub, siis saab kool ja kodu uue 
tegeleja kohta teate. Märkus kantakse õpilase kaardile. 



KOV tegevused, kui õpilane on  juhtum

‣Õpilase info vaatamine:  

‣ Õpilase kaart:  

‣ uudisvoog, lapsevanemate andmed on näha määratud tugi-isikule ja juhtkonnale 

‣ KOViga jagatud dokumendid 

‣ KOViga jagatud märkmed 

‣ Hinneteleht 

‣ Dokumentide ja märkmete lisamine ning kustutamine. On alati nähtavad koolile ja 
kodule. Lisamisel ja kustutamisel tuleb teavitus lapsevanema uudisvoogu.  

‣ Juhtumi lõpetamine. Teavitus uudisvoogu ning märge õpilase kaardile.  

‣Õppeaasta vahetusega juhtum ei lõpe, linnaosavalitsuse töötaja jätkab tööd lapsega 
ka suvel ja uuel õppeaastal.



Tehnilised 
täiendused



Smart ID

‣Smart-ID kasutamine isikutuvastuseks on tasuta ja 
piiranguteta ning sobib kõikidesse Androidi ja iOS 
nutiseadmetesse. 

‣Esimestena võtsid Smart-ID kasutusele Starman, 
Tallinna Kaubamaja Grupp ja eKool 

‣Smart-ID abil on eKooli sisenetud 12 608 korda 
1834 kasutaja poolt (märtsist augustini 2017)



Tehnilised ümberkorraldused tagatoas

‣Kiiremad, suuremad serverid 

‣Uus teenusepakkuja alates märtsist 2017 

‣Andmebaasi uus versioon augustis 2017 

‣Kasutatavate tarkvarade ja teenuste uued versioonid  

‣Uus süsteemiadministraator ja parem monitoorimise 
korraldus



Arenduses  
olevad teemad



Klassi leht

‣Klassijuhataja infokogum ja uudisvoog 

‣ Lihtsamini leitavad päevikud ja klassi galerii 

‣Klassi sündmused päevade kaupa 

‣ Ideed arenduseks: klassi aruanded….



Ruumide ja seadmete broneerimine

‣Nimekirjad > Ruumid -> Ressursid 

‣Ressurssidel märksõnad, iga ressurss saab olla 
seotud mitme märksõnaga 

‣Kalendrisse lisakiht “Ressursid” 

‣Broneerida saab iga kooli personali liige



Ruumid ja seadmed



Broneerimine



Kooli sündmused kalendrisse, 
kontrolltööde plaan

‣Kalendri uus kujundus



ASTRA (Opiq) liides eKooliga

‣Õpetaja registreerib ASTRAs päeviku, juurdepääsu 
saavad ka päevikus olevad õpilased 

‣Päevikusse valib teosed õpetaja  

‣Andmed sünkroniseeritakse iga kord, kui on 
muudatused päevikus õppivate õpilaste nimekirjas 

‣SingleSignOn - eKooli kasutajaga ASTRAsse 
logimine



Loodame tulusat  
ja sujuvat koostööd! 

Küsimused?


