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1. Cramo esindaja ettekanne moodulmajadest 

2. Kokkuvõte e- õppest 

3. Kooli kolimine 

4. Jooksvad küsimused 

 

Koosolek: 

1. Cramo esindaja ettekanne moodulmajadest 

Cramo Estonia esindaja Taavi Nahko tegi lühikese tutvustuse moodulklassiruumidest ja nende 

kasutusvõimalustest ning vastas küsimustele.  

Lühidalt: Koolile vajaminevaid mooduleid saavad nad tarnida ja paigaldada, aga tegutsema peab 

kiiresti, muidu ei jõua need õigeks ajaks kohale, kuna hetkel on ladu tühi ning kooli jaoks tellitaks 

tehasest uued moodulid.  

Järgneval päeval lubas ta saata ka hinnapakkumise 8-le klassiruumile koos abiruumiga. 

Kooli juhtkond koos vallaga võttis kohustuse järgnevaks koosolekuks teha selgeks ümberkolimise ja 

ruumi rendile (Rakvere 5a) kuluv rahasumma, et oleks selge, milline on rahaline võimekus 

moodulmajade rendiks 

Peale selle punkti arutelu lahkusid koosolekult Taavi Nahko, Max Kaur ja Aleksei Naumkin. 

 

2. Kokkuvõtte tegemine e- õppest 

Iga hoolekogu liige, tegi lühikese kokkuvõtte tema nägemusest seni toimunud e-õppest. 

Kokkuvõte: Kuna olukord on esmakordne, siis võttis veidike aega, et asjad paika läheksid so. leida 

sobivaim keskkond ja moodus tundide läbiviimiseks igale klassile ja õpilasele individuaalselt. 



Kuna kool, soovis jätta igale õpetajale vabad käed tunni läbi viimiseks, siis ei hakatud koostama 

ühtset juhist e- õppe läbiviimiseks vaid kokkuvõtteid tehti jooksvalt ja juhiseid saadi 

õppealajuhatajatelt iganädalaste koosolekute käigus.   

Hoolekogu liikmete soovid ja soovitused olid:  

• Rohkem videotunde 

• Õppimiste õigeaegne märkimine e- kooli 

• Koduste tööde märkimine ainult selleks ettenähtud kohta 

• Vähem igasugu juhendeid ja eeskirju 

• Vähem koduseid ülesandeid (osades klassides on koormus liiga suur) 

• Laps peab pöörduma abi saamiseks esmalt õpetaja poole, mitte lapsevanema poole (lapsed 

lähevad lihtsama vastupanu teed) 

• Igast murest ja ettepanekust teavitada koheselt klassijuhatajat 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kool on saanud e-õppe organiseerimisega hästi hakkama. On mõistetav, 

et sellise õppekorralduse juures on kõige raskem hariduslike erivajadustega lastel ja lastel, kelle 

emakeel ei ole eesti keel. Muu emakeelega lapsed peavad rohkem pöörduma õpetaja poole 

(õpetajad ootavad ja kutsuvad, aga lapsed ei soovi suhelda). Üks päev nädalas otsustati teha 

ekraanivabaks, et säästa laste silmi. 

Guido Tellis: Küsisin tagasisidet 4 C klassi lapsevanemalt Tea Allikmäelt. 

Avaldan tema kirja selle lõigu (kiri sisaldas ka muud teksti), kus on ettepanekud koolile e-õppe 

korraldamiseks : 

1. Videotunnid peavad olema igal klassil ja kõigis õppeainetes (mitte oskusainetes), kas siis 

Skype, Zoom, Google Hangout vahendusel. Võimalusi on tõepoolest palju ning need on tehtud 

kasutajasõbralikuks! 

2. Keeleõpe on siiani toimunud arusaamatul viisil. Opiq on küll tore abivahend, aga keeleõppe 

jaoks pole see sobiv. Keeleõppe tunnid peavad olema videotundidena! 

3. Kool peab tegema valiku keskkondade osas, kus saavad õpilased ja õpetajad teha videotunde 

ning koolitama keskkonda kasutama ka õpetajaid. Kõik lapsed ja vanemad pole asjatundjad, 

seega on vaja koostada keskkondade kasutamise juhendid ja need kättesaadavaks teha.  

4. Laste ja vanemate tagasiside on oluline, seda oleks tulnud küsida juba esimese distantsõppe 

nädala lõpus ehk märtsikuus. Seega pean vajalikuks, et kool küsiks distantsõppe osapooltelt 

tagasisidet: organiseeritult tervelt kooliperelt ning kindlas vormis. 

5. Kui Jõhvi Põhikoolis on peale 4 C klassi veel teisi, kes kasutavad videotunnis Zoomi keskkonda, 

siis võiks kool tellida Zoomi keskkonna tasulise versiooni, sest see võimaldab vahetada ja 

jagada faile ning pole ka ajalist piirangut (40 minutit). 

Hoolekogu ja kooli personal võtsid info teadmiseks. 

 

3. Kooli kolimine 

Hetkeolukord: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ruumid, kuhu pidi kool algselt kolima ei sobi, kuna 

sel avastati kahjulik hallitusseen ning selle tõrje on kallis ja tulemus etteteadmata. Sellest tulenevalt 

neid ruume kasutada ei saa ja peab otsima alternatiive. Vallavalituse seisukoha andis teada Maria 

Laanemäe. 

Hetkel on kindlad ruumid: 

• MTÜ Puuetega Laste Turvakodu – hariduslike erivajadustega lapsed 



• Rakvere 5a – 4-6 klass 

Rohkem vabu kasutuskõlblike ruume ei ole leitud ning ilmselt tuleb koolitöö organiseerida kahes 

vahetuses Jõhvi Gümnaasiumi kui ka Rakvere 5a ruumidesse. Vallavalitsuselt küsiti Ahtme kooli 

kasutamise võimalikkuse kohta ja Vene põhikooli vabade korruste kohta. 

Hoolekogu ühtne seisukoht oli, et 7 - 9. klassi õpe ei tohiks toimuda kahes vahetuses  ja nende 

läbiviimiseks tuleb, kas leida ruumid või rentida moodulid. 

 

4. Jooksvad küsimused 

Selleks, et oleks võrreldavad hinnapakkumised otsustati moodulmajadele hinnapakkumine võtta ka 

AS Ramirent, selle küsib Guido Tellis. 

Järgmine koosolek otsustati läbi viia 11 mai 2020 kell 17:00 e- koosolekuna. 

 

Koosolekut juhatas ja Protokollis: 

 

Guido Tellis 

 

 

 


