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Plaani kokkuvõte, eesmärk ja visioon

Kokkuvõte

Kooli digiküpsuse hindamismudeli mõõdikute põhjal asub Lüllemäe Põhikool kõigis kolmes valdkonnas valdavalt baastasemel (A). Üksikute mõõdikute puhul
küünditi teisele tasemele (B). Antud olukord ei võimalda koolil tulemuslikult täita 21. sajandi ootusi põhikooli lõpetaja digipädevustele, mis on fikseeritud ka
riiklikus õppekavas. Antud plaanis on kajastatud hädavajalik, mis on tarvis järgneva pooleteise õppeaasta jooksul saavutada, et märgatavalt parandada
olukorda õpilaste digipädevuse arendamiseks. Hetkel jääb puudu nii õpetajate teadmistest ja oskustest kui ka koolis valitsevatest tehnilistest võimalustest.
Muutusi toetab õpetajate ja juhtkonna valmisolek valdkonda tähelepanu ning energiat pühendada.

Visioon

Lüllemäe Põhikooli õpilaste digipädevuse kujundamist toetavad digipädevad õpetajad, kaasaegne digitaristu ja kooli IT-kasutajatoe olemasolu.

Plaani peamised eesmärgid:

1. välja on vahetatud amortiseerunud ja tööjõudluse kaotanud digitaristu (osaliselt õpetajate arvutid, osaliselt esitlustehnika);

2. soetatud on õppetööks vajalik statsionaarne esitlustehnika klassiruumidesse, kus see hetkel veel puudub (projektorid, kõlarid, esitlusekraanid);

3. koolituste ja kollegidevahelise kogemuste jagamise kaudu on arendatud õpetajate digipädevust ning rikastatud nende pedagoogilist repertuaari uuenduslike
õpetamispraktikatega;

4. õpilase digipädevuse kujundamine ning muutunud õpikäsitus on mõtestatult ja lõimivalt läbi põimitud kooli kõigist ainekavadest;

5. tagatud on minimaalne IT-kasutajatugi kindlustamaks digiseadmete ja võrkude töökindlust ning toetamaks õpetajate tööd õpilaste digipädevuse kujundamisel;
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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
partnerlus

2.3.
Kogemuste
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üksteiselt
õppimine

2.4.
Monitooring

ja
analüütika

2.5.
Toetus,

eestvedamine
ja

motiveerimine

3.1
Võrk

ja
digiturve

3.2
Digiseadmed

3.3
IT-
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3.4
Kasutajatugi

3.5
Tarkvara

ja
teenused,

infosüsteemid
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Arendusmeetmed

Arendustegevus Vastutaja(d) Algus Lõpp Eelarve Valdkond Rahastajad

Kolleegidevaheline teadmiste jagamine
on organiseeritud
* Toimuvad koostöökoosolekud õppetöö
planeerimiseks digivaldkonnas ja muutunud
õpikäsituse lülitamiseks ainekavadesse
(kevad ja sügis 2017). * Toimuvad kolleegide
tunnivaatlused kolleegilt-kolleegile
õppimiseks (alates sügis 2017). * Heade
praktikate (tunnikonspektid, veebipõhiste
õppemängude ja -programmide
tutvustamine, jms) jagamine
veebikeskkonnas (nt Google Drive'is,
Stuudiumi Teras, jms) (alates sügis 2017).

Tarje Roosik (Õpetaja);Ave
Siilak (Õpetaja);Jana Tiits
(Kooli administraator)

09.2017 12.2019 (määramata) 1.2.; 1.3. Kooli oma vahendid
kinnitatud aastaeelarvest
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Digipädevuste arendamine
* Meeskonnatööna konkretiseerida riiklikus
õppekavas esitatud digipädevus, et seda
saaks selgemalt siduda ainekavadega
(kevad 2017). * Ainekavade rakendamisel
pidada silmas digipädevuse kujundamist
aineteüleselt lõimitult ja uuenduslikke
meetodeid kasutades (alates sügis 2017). *
Kooliastemete vahel toimub koostöö ühtsete
nõudmiste ja järjepidevuse kujundamisel
õpilaste digipädevuse arendamisel, et
üleminek ühelt kooliastmelt teisele oleks
sujuv (alates sügis 2017). * Toimub koolitus
õpetajatele pilveteenuste kasutamise
võimaluste kohta õpetajatele igapäevatöös
kasutamiseks ning õpilastele õpetamiseks
(sügis 2017).

Ave Siilak (Õpetaja);Jana Tiits
(Kooli administraator);Tarje
Roosik (Õpetaja)

06.2017 12.2019 (määramata) 1.1.; 1.5. Kooli oma vahendid
kinnitatud
aastaeelarvest;
Koolipidaja rahastus;
Projektitoetused;
Riiklikud olemasolevad
toetusprogrammid

IT-arengukava arengukava lahutamatu
osana
* Koolimeeskonnaga koostöös koostatakse
kooli arengukava ja IT-arengukava ning
seotakse need omavahel tihedalt (kevad ja
sügis 2017). * Eelarvevahendite
planeerimine on kooskõlas arengukava (sh
IT-arengukava) eesmärkidega (alates talv
2017). * Arengukava täitmist analüüsitakse
vähemalt korra aastas (alates kevad 2018).

Jana Tiits (Kooli
administraator);Ave Siilak
(Õpetaja);Tarje Roosik
(Õpetaja)

06.2017 12.2019 (määramata) 2.1; 2.2;
2.4.

Kooli oma vahendid
kinnitatud aastaeelarvest

Arendustegevus Vastutaja(d) Algus Lõpp Eelarve Valdkond Rahastajad
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Digitaristu uuendamine
* Klassid on varustatud statsionaarsete
videoprojektoritega. Vajadus viie uue
projektori järele, mis töötaksid Bluetooth
ühendusega (sügis 2018). * Olemasolevad
projektorid on paigaldatud statsionaarsetena
klasside lagedesse ning veetud vajaminev
õpetaja töölauani (kevad 2018). * Igas
klassis on olemas töökorras esitlusekraan
(vajadus on kuue uue ekraani järele) ja
kõlarid (vajadus on 7 kõlarikomplekti järele)
(kevad 2018). * Välja on vahetatud
amortiseerunud õpetajate sülearvutid
klassides asetsevate lauaarvutite vastu
(vajadus kümne õpetaja lauaarvuti järele)
(sügis 2019).

Jana Tiits (Kooli
administraator)

09.2017 09.2018 (määramata) 3.2 Koolipidaja rahastus;
Riiklikud olemasolevad
toetusprogrammid;
Projektitoetused

Arendustegevus Vastutaja(d) Algus Lõpp Eelarve Valdkond Rahastajad
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Rahastusallikad

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

Kooli oma vahendid kinnitatud
aastaeelarvest

3 7 0

Koolipidaja rahastus 2 3 0

Riiklikud olemasolevad toetusprogrammid 2 3 0

Projektitoetused 2 3 0

Kokku 9 16 100% 0
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