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SISSEJUHATUS
Käesolev töö on koostatud TLU õppeaine „Haridustehnoloogilise taristu seminari“

raames Mäetaguse Põhikooli infotehnoloogia arengu toetamiseks. Käesoleva töö

koostamisel olid abiks kooli haridustehnoloog, IT juht, majandusjuhataja, kelle käest

sain infot koolis olemasoleva taristu kohta.

Uus õppekava seab uued ülesanded ka koolile. Seoses IT vahendite pideva

uuenemisega tekib vajadus uute, kaasaegseid tehnoloogiaid valdavate õpetajate järele.

Selleks on vaja õpetajaid suunata, koolitada ja tagada neile tööks vajalik riist- ja

tarkvara. Meie koolis on vahendid ja tarkvara olemas, kuid puudu jääb just õpetajate

oskusest ja julgusest neid kasutada. Käesolevast õppeaastast on koolil seatud uued

suunad, mis puudutavad just IT valdkonda. Eraldi arengukava koostama ei hakata, kuid

tuuakse välja IT arengusuunad. Kooli visiooniks oleks: Mäetaguse Põhikool on üks

piirkonna erilisemaid ja huvitavamaid põhikoole. Meie kooli eripäraks olekski just IT

valdkond ja olemasolev õpikeskkond.



1. Töö etapid:

1. Kaardistada olemasolev olukord – mis on koolis olemas – milline on inimressurss,

tehnilised vahendid ja tarkvara jne.

2. Vajaduste kirjeldamine – kooli vajadused (sh õpetajad, õpilased), ühiskonna

vajadused (sh kohalik kogukond, tööpakkujad)

3. Seadused – riiklik õppekava jms

4. Arengu planeerimine – IT tegevuskava koostamine (sh kulude planeerimine,

eelarve koostamine), prioriteetide valik ja hindamine.

5. Rollide ja vastutuse jagamine – Kes juhib ja koordineerib kogu tegevust. Palju on

vaja töötajaid. Milliseid teenuseid on mõistlik sisse ostma hakata. Koolitused ja

teadlikkuse tõstmine (sh ka sisekoolitused). Edasisied arendused.

6. Ülevaade IT Taristust. Infosüsteemi ülevaade. Taristu valik, hankimine ja

haldamine. Tarkvaralahendused. Arvutivõrk ja kauglahendused

7. Töö korraldus ja juhendite koostamine – juhendid, korrad

8. IT – turvalisus – infovarade kaardistamine ja riskide (sh turvariskide) hindamine,

turvameetmete ja toimepidevuse planeerimine, teadlikkuse tõstmine, regulaarne

turvalisuse hindamine.



2. Ülevaade olemasolevast olukorrast

Mäetaguse Põhikoolis õpib 1-9 klassides kokku 127 õpilast, töötab 32 pedagoogi (sh

eripedagoogid, sotsiaaltöötaja). Õpilaste arv on klasside kaupa erinev, on 21 ja ka 8

õpilast klassis. Koolis on tööl ka haridustehnoloog. Haridustehnoloogi roll on seotud

õppeprotsessiga ja õpetajate nõustamisega.

3. IT vahendid ja tehniline baas

Kuni 1 septembrini 2014 oli meie koolis kasutusel eKool. 1. Oktoobrist läksime üle

Stuudiumile. Elektroonilist päevikut administreerib haridustehnoloog.

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) õpilaste alamregistrit täidab sekretär-asjaajaja,

pedagoogide ning haridust tõendavate dokumentide alamregistrit haldab samuti

sekretär-asjaajaja. Juhtkonna liikmetel on juurdepääs sisestatud andmetele. Andmete

sisestamine infosüsteemi peaks olema otseselt antud valdkonna eest vastutava töötaja

ülesanne. Koolikella süsteem on kasutuses kooli raadiovõrgus.

3.1. Internet
Kool kasutab AS Elioni püsiühendust. Lokaalvõrgu kaudu on kõik arvutid

internetiühenduses. Kogu koolis levib traadita internet. Kooli kodulehekülg asub

aadressil www.maetaguse.edu.ee Sisuhaldusega tegeleb sekretär-asjaaajaja, saades

infot õpetajatelt, ainesektsioonidest ja juhtkonnalt. Kooli e-posti üldaadress on

kool@maetaguse.edu.ee. Kooli meiliserveris omavad kõik töötajat aadressi kujul

nimi.perekonnanimi@maetaguse.edu.ee. Kooli töötajad saavad osaleda kooli

meililistis aadressiga opetajad@maetaguse.edu.ee.

Infosüsteemi rakendused.

Keskkond Kasutajad Eesmärk

Studium –

www.maetaguse.ope.ee

lapsevanemad, lapsed,

õpetajad

Hinded, suhtlemine,

Pilv - https://pilv.maetaguse.ee/ õpetajad Andmete kogumine, failide

hoidmine

Koduleht –

www.maetaguse.edu.ee

lapsevanemad, lapsed,

õpetajad, kogukond

Info jagamine

E-post –

www.piksel.ee/webmail

õpetajad Suhtlemine, kirjavahetus,

info edastamine

Interneti ühendus - Elion Kogu kool Töö korraldamine



3.2. Arvutipark
Arvutiklassi arvutid olid aegunud ja nende rendiaeg sai kevadel 2013 läbi. Uusi arvuteid

aga renditud ei ole ja plaanis on osta sülearvutid. Kuna arvutiklass jäi tühjaks, siis võeti

see kasutusse klassiruumina. Enam ei plaanitagi eraldi arvutiklassi, vaid soetatakse

sülearvutid, mida saab kasutada igas klassis. Praeguse seisuga on arvutid õpetajate ja

õppetööd toetava personali käsutuses (raamatukogutöötaja, IT-tehnoloog, infojuht,

huvijuht, psühholoog), 3 arvutit on üldises kasutuses ja 26 tahvelarvutit on kõikide

õpetajate käsutuses. Kõigil õpetajatel on olemas sülearvutid ja osadel klassis

töökohaarvuti.

Arvutites kasutatakse legaalset Windows 2007 ja MS Office 2007 tarkvara. Enamus

arvutites on ka ID-kaardi lugejad. Kõik arvutid on ühendatud kooli sisevõrku, mille kaudu

on kättesaadavad Internet ja failiserveri teenused. Õpetajatetoas töötab võrguprinter.

Koolile on 26 tahvelarvutit (Samsung), mida saavad kõik õpetajad oma tundides kasutada.

Tahvelarvutid asuvad sekretäri ruumis ja tema tegelebki nende välja laenutamisega.

Smart ja Qomo tahvlid. 2011 - 2014. aastatel on soetatud kooli kaheksa interaktiivset

tahvlit koos kõlaritega. 5 Qomo, 2 Smart boardi ja 1 Promethan. Arvutiprojektoreid

koos ekraanidega on kõikides  ülejäänud klassides  ja aulas. Dokumendikaamerad.

Paigaldatud on üks dokumendikaamera matemaatikaklassis. Printerid. Koolis on kokku

5 printerit, sealhulgas kaks printer-skänner-koopiamasinat: sekretäril ja õpetajatetoas. Üks

laservärviprinter on õpetajate toas. Lokaalvõrgu kaudu on võimalik kõikidest arvutitest

väljatrükki teostada.

Kuna igapäevane pidev internetiühendus on kooli toimimiseks väga oluline, siis tuleb üle

vaadata üksikute võrguseadmete töökindlus ja välja vahetada vanemat tüüpi riistvara.

Arvutivõrku peab üleval kooli server. Töötab failiserver ning meili- ja veebiserver. Seda

haldab vallavalitsuses tööl olev it spetsialist. Tema tööülesannete hulka kuulubki kõikide

valla allasutuste serverite, arvutite, tarkvara, internetiteenuste haldamine.



4. Edasised tegevused
IT tegevusplaan on vaja selleks, et tagada kooli infotehnoloogilise infrastruktuuri

jätkusuutlik areng eelkõige e-õppe vajadustest lähtudes ning muuta e-õpe igapäevase

koolitöö loomulikuks osaks, kujundades õpetajates positiivset suhtumist.

Põhikooli riiklikust õppekavast võime lugeda, et õpilane peab suutma kasutada

uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel,

kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahendite

abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses

sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada

probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd

erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma

privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu

moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

Kuidas edukalt täita õppekavaga seatud ülesanded? Üks võimalus on tõsta õppetöö

kvaliteeti ja efektiivsust IT kasutamise kaudu. Kool püüab oma õppekava kujundada

selliseks, et oleks optimaalselt ära kasutatud olemasolev infotehnoloogiline baas.

Õpetajatel aidatakse leida mooduseid, kuidas tehnoloogia ning selle abil võimalikuks

saavad meetodid võivad neile abiks olla hariduses esile kerkinud uute nõuete ja

eesmärkide juures. Sellepärast meie kooli uuest aastast haridustehnoloog tööle võetigi.

5. Informaatika kooli õppekavas

Põhikoolis praegu veel saavutatakse õpilaste informaatika-alased pädevused ainetundide

kaudu. Arvutiõpetajat meil eraldi koolis ei ole. Teisest õppeaastast hakkab arvutiõpetuse

tunde III kooliastmele andma haridustehnoloog.

Õppekavasse on vajalik muudatuste sisseviimine, arvestades õppetöö prioriteetseid suundi:

internetipõhise õppetöö korraldamine; internetipõhistes projektides ja konkurssidel

osalemine; õpilaste iseseisva töö organiseerimine; eetika-, tervist hoidvate ja

õigusnormide arvestamine IT kasutamises; aineõpetajate initsiatiivi toetamine ning

nendega koos ühisprojektide elluviimine.



6. IT alased koolitused õpetajatele
IT alastel koolitustel peaks saama käia aastas kõik õpetajad. Suurem rõhk oleks

sisekoolitustel, kus õpetajaid teevad ise koolitusi/õppepäevi ja tutvustavad neid

programme ja vahendeid, mida nad juba kasutavad. Esimese asjana on vaja läbi viia

küsitlus, et milliseid IT õpikeskkondi, õpitarkvara ja elektroonseid õppematerjale

kasutatakse aineõppes. Valmis küsitlus on lisas 1.

Järgmistel aastatel on eesmärgiks õpetajate IT kasutamise metoodiliste oskuste

paranemine. Selleks aitavad kaasa täiendkoolitused ja erinevad ainealased

metoodikakursused. Lisaks tuleb kasutusele võtta veebikesksed õpikeskkonnad, mis

võimaldavad individuaalset lähenemist ja jätavad sobiva aja valiku võimaluse

mõlemale osapoolele. Näiteks pakutakse koolidele tasuta Moodle keskkonna kasutamist.

Uue tarkvara kasutuselevõtmine nõuab aga õpetajate koolitamist.

Järgmiste aastate jooksul tuleb saavutada kõigi õpetajate IT-alaste oskuste vastavus

haridustehnoloogiliste pädevusnõuete esimesele tasemele (ehk tavakasutajad).

Pädevusnõuete teisele tasemele (aktiivne rakendaja, sisutootja, võrgustiku liige) peaks

vastama 30 - 40% õpetajatest ning IT pädevusnõuete kolmas tase (koordineerija,

koolitaja, mentor) peaks olema 5-10% õpetajatest.



7. Mäetaguse Põhikooli IT arengu lähtealused ja teekond
Infotehnoloogiate arendus on protsess. IT- alase tegevuse planeerimisel ja elluviimisel

tuleb arvesse võtta Mäetaguse Põhikooli õpetajate erialaseid oskusi, vanust ja erinevat IT

oskuste taset. Eelnevast lähtudes ja kooli IT hetkeolukorda arvestades võib sõnastada

visiooni aastaks 2020

 Aastal 2020 on koolis tagatud riikliku õppekavaga seatud õpilaste IT pädevused

kõigis kooliastmetes. IT on läbiva teemana integreeritud kooli õppekavasse,

õpilastel on võimalus osaleda e-õppe vahendusel.

 Kooli haldusinfosüsteem on ühtlustatud ning ühildub valla ja riikliku

infosüsteemiga, infolevi ja aruandlus toimuvad elektroonilisel teel.

 Kool osaleb aktiivselt Eesti ja Euroopa koolide vahelistes õpiprojektides,

toimuvad ühised videokonverentsid interneti vahendusel.

Visiooni teostamine eeldab järgmiste eesmärkide saavutamist:

 Muuta infotehnoloogia igapäevase õppekorralduse, õppekavade ja õpetajakoolituse

loomulikuks osaks.

 Tagada kõigile õpilastele ja õpetajatele IT oskuste vajalik tase.

 Võtta kasutusele e-õppe elemendid: e-portfoolio, veebipõhised õpiprojektid ja -

võistlused.

 Lülituda veebipõhistesse õpikeskkondadesse ja muuta need koos digitaalsete

õppematerjalidega õpetajatele ning õpilastele kättesaadavaks.

 Välja töötada ja juurutada kooli IT infrastruktuuri edaspidiseks jätkusuutlikuks

arenguks vajalikud koostöö- ja toetusmudelid.



7.1. Tegevussuunad
Tõsta infotehnoloogiliste vahendite kasutamise tulemuslikkust õppetöö korraldamisel ja

uuendamisel ning kooli juhtimisel järgnevalt:

1. Luua tehnilised eeldused ainekabinettidesse piisava internetikiirusega

arvutitöökohtade, videoprojektorite ning puutetahvlitega varustamiseks.

2. Luua tingimused klassis, iga õpilase kohta üks arvuti.

3. Toetada pedagoogide aktiivset osalemist kvalifikatsiooni ja haridustehnoloogilise

pädevuse tõstmise projektides ja koolitustes.

4. Toetada aineõpetajate osalemist Koolielu ja Miksikese ning teistes keskkondades

ja virtuaalsetes praktikakogukondades.

5. Viia läbi koolisisesed infopäevad „Õpetajalt õpetajale“ erinevate õppeainete

näitel.

Tõsta arvuti kui õppevahendi kasutamise tulemuslikkust:

1. Õppimisvõimaluste laiendamine IT kasutamise kaudu erinevates ainetes,

sealhulgas veebipõhiste õpikeskkondade kasutuselevõtmine.

2. Arvutiõpetuse ainekava koostamine vastavalt õppetöö prioriteetsetele suundadele.

3. Aineõpetajate initsiatiivi toetamine IT-alaste ühisprojektide elluviimisel.

4. Koolisiseste ja –väliste IT kasutamisega seotud koolituste/ürituste planeerimine ja

korraldamine.

5. Parimate tööde ja projektide tulemuste esitlemine elektroonilisel kujul kooli

veebilehel.

6. IKT kasutamise positiivsete kogemuste dokumenteerimine ja avalikustamine, esile

kerkinud õpetajate tunnustamine.



Kokkuvõte
Infotehnoloogia arendamine koolis on organisatsiooniliste sammude süsteem, mis on

suunatud õpetaja haridustehnoloogilise pädevuse arendamisele, kooli IT arendamise

protsessi määrava strateegia väljatöötamisele ja kooli IT infrastruktuuri pidevale

uuendamisele.

Koolis on olemas kvalifitseeritud pedagoogiline kaader ja piisav IT-alane tugipersonal.

Ligi pooled õpetajatest on läbinud IT kasutamise metoodilised kursused. Osa õpetajatest

rakendavad aineõppes erinevat õpitarkvara ja elektroonseid õppematerjale ning kasutavad

aktiivselt elektronposti. Õpilased on õpetajate eestvedamisel osalenud Eesti-sisestes ja

rahvusvahelistes projektides. Õppimisvõimaluste laiendamiseks erinevates ainetes tuleb

järgnevatel aastatel kasutusele võtta veebipõhised õpikeskkonnad.

Järgmistel aastatel on eesmärgiks õpetajate IT kasutamise metoodiliste oskuste

paranemine, lähtudes õpetajate haridustehnoloogilistest pädevusnõuetest.

Arvutiõpetuse osa kooli õppekavas vajab ülevaatamist, et tagada kõigi õpilaste

infotehnoloogilised pädevused kooliastmeti.

Koolil on hea infotehniline baas ja internetiühendus. Arvutitöökohad on loodud

kõikidesse ainekabinettidesse.

Võtmeküsimus on õpetajate haridustehnoloogiliste pädevusnõuete tõstmine ja õppekava

vastavusse viimine uue riikliku õppekava nõuetele.
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