
TAGASISIDEKÜSITLUS 
2021



Taust

31.05.-08.06.2021

527 õppeasutust

479 vastanut



Eesmärk

• arutada õppeasutuste juhtidega, kuidas Covid-19 mõjutas 
õppeasutuste tegevust

• kuidas tulid õpilased, õpetajad, lapsevanemad olukorraga 
toime

• kuidas koolid korraldasid õpet, sh kontaktõppele naasmisel

•millist toetust ning teavet oodati ministeeriumist, et tagada 
õppeasutuse valmisolek uueks õppeaastaks



Millised on olnud 
suuremad 
väljakutsed ja 
õnnestumised koolis 
õppe korraldamisel 
seoses Covid-19-ga?

+ Koostöö lastevanematega (92,4%) 

+ Haridus- ja Teadusministeeriumi koostatud juhised 
ja soovitused distantsõppe läbiviimiseks (93,1%)

+Veebiseminaride sari "Distantsilt targemaks"  (73,1%)

Murekohad
✓ E-õppes osalemine, nt õpimotivatsiooni langus 

(65,2%)
✓ Õpetajate töökorraldus  (37,3%) 
✓ Infotehnoloogilised vahendid  (34%)
✓ Hajutamine (28,3%)
✓ Distantsõppe läbiviimine ja kontaktõppele 

üleminek pärast piirangute lõppu (19,7%)



Koostöö 
lastevanematega 
(92,4%)  

+ Infotunnid, veebitunnid lastevanematele 
Kunda Ühisgümnaasium

+ Lastevanemate koosolekud 
Tabivere Põhikool, Neeme Kool

+ Hoolekogu - hea sild kooli ja kodu vahel 
Haapsalu Põhikool

+ Tagasiside lastevanematelt 
Tartu Luterlik Peetri Kool,  A Haava nim Pala Kool, 
Gaia Kool

+ Juhendid kooli veebilehele 
Ääsmäe Põhikool

+ Elektroonilised infokirjad 
Loo Keskkool

+ Vanemate suhtlusgrupp 
Mõniste Kool

✓ Õiguskantsler, HEV-õpilase õpe, maskide kandmine



❖ Hoolekogu on hea sild kooli ja lastevanemate vahel. Kui oligi mingi küsimus lastevanematel, siis jõudis see 
hoolekogu vahendusel kiiresti koolini. 

Haapsalu Põhikool

❖ Lapsevanemad õppisid väga palju laste kõrvalt, kuidas süsteeme kasutada. Esmased juhendid on pandud 
kooli kodulehele, kus on toodud samm-sammult, kuidas minna näiteks Teamsi ja vanem saab seda koos 
lapsega kasutada. 

Ääsmäe Põhikool

❖ Algklassides viidi igal nädalal õhtusel ajal läbi lastevanemate koosolek, mis aitas kõigil ühises inforuumis 
oma muresid ja rõõme jagada. Vanemates klassides viidi lastevanemate koosolekuid läbi vastavalt 
vajadusele, üldiselt piisas iga nädal kord läbi viidud klassijuhataja tunnist. 

Arenguvestlustel on lapsevanemad andnud tagasisidet, et distantsõppe korraldus on olnud tasemel, juhiti   

tähelepanu ka sellele, et kooli veebilehelt saadi vajadusel asjatundlikku infot tehnilistes küsimustes (koolil         

on veebilehel juhendmaterjalid veebikeskkondades toimetamiseks). 

Tabivere Põhikool



❖Aga eks meil oli ka neid vanemaid, kes arvasid täpselt teadvat, kuidas peab 
õppetööd korraldama. Paaril korral pöörduti õiguskantsleri poole.

❖Murekohaks olid mõnede HEV-õpilaste vanemad, kes nõudsid lastele üks-
ühele õpet, aga kui kool pakkus lahenduse välja, ei kasutatud seda. 

❖Kohati ei võimaldanud lapsevanemad oma lapsel nii palju arvutit kasutada, 
kui oleks õppetööks vaja olnud (nt piirati ekraaniaega).

❖Üks lapsevanem siiski kardab järgmisel õppeaastal oma last kooli saata, 
sest vaktsineeritud õpetajad pidavat kiirgama.



E-õppes 
osalemine, nt 
õpimotivatsiooni 
langus (65,2%)

+ Distantsõppe läbiviimise kord 

Oru Kool

+Koostöö KOVi ja lastekaitsega, haridustehnoloogi abi 

Tabivere Põhikool

+Tihedam suhtlus vanematega, täiendav õpe juunis kaks ja augustis 
üks nädal, HEV-õpilased 1:1 

Koigi Kool

+Lastele ja vanematele konsultatsioonikutsed 

Tartu Herbert Masingu Kool

+Koostati graafik, kes vajaks lisajuhendamist, suunamist 

Paide Hillar Hanssoo Põhikool

+Juhendatud õpe oli juhendatud, õppejuhid monitoorisid

Ehte Humanitaargümnaasium

+ Avatud õpiruum, mentorlus, teemapõhised grupid 

Kindluse Kool

+ Õpetajate iganädalane koostööaeg, toetusgrupp, tagasisided 

Puhja Kool

✓ Kodutööd,  hindamine, sõltuvus nutitelefonist, vaimne 
tervis, depressioon



❖ Koolis on välja töötatud distantsõppe läbiviimise kord ja selle järgi kogu õppetöö toimus. Klassijuhatajad tegid ära 
suure töö, silma aitas peal hoida ka koolipsühholoog. Distantsõppe tõttu küll ükski laps ära „ei kadunud". 

Oru Kool

❖ Mida tegime: tihendasime suhtlemist vanematega, viime sisse täiendava õppe, juunis kaks nädalat ja augustis nädal 
enne kooli algust, mille eesmärk on tasandada teadmiste lüngad. HEV-lapsed käisid koolis 1:1 õppimas. 

Koigi Kool

❖ Õpilastele oli tugisüsteem tagatud. Pikapäevarühma õpetajad ja psühholoog olid kaasatud. Õpilastel olid tugiisikud. 
Õpilased, kes kaotasid järje või motivatsiooni, said pöörduda õpetaja poole individuaalselt. Tugi aitas jätkata õppetööd 
koos klassikaaslastega. 

Tallinna Õismäe Vene Lütseum

❖ Õpilasesinduselt (5.-9. kl) küsiti iga nädal distantsõppe kohta tagasisidet ning nende kaudu sai ka selgeks, et ongi 
väike hulk neid õpilasi, kes video kaudu ei ole "kaasas", ei esita töid, "vajuvad ära". Siis otsiti individuaalseid lahendusi
neid õpilasi toetada. Koostöö ÕE-ga oli aktiivne, arutati ja otsiti lahendusi ning õpilased olid tänulikud ja toetavad. ÕE 
kaudu tuli esile ka hindamise ebaregulaarsuse nüansse. Hindamine on e-õppe puhul nõrk koht. 

Viljandi Kesklinna Kool

❖ Tegime koolipõhised tasemetööd, et pakkuda lastele kooli tulles võimalus taset mõõta (hindeid ei panda), mille põhjal 
saab sügisel teha muudatusi. Sealt selgusid teemad, millele on rohkem vaja tähelepanu pöörata. 

Narva Pähklimäe Gümnaasium



❖ Samas oli ka lapsi, kelle õpimotivatsioon oli madal, kuid õpetajad hoidsid pidevalt silma peal. Olid ka 
üksikud juhtumid, mil paluti abi KOVilt ja pere püüti aidati koostöös lastekaitsega. 

❖ Kellega tekkisid probleemid, need võeti kooli, lootes sellele, et koolis on side õpetaja-õpilase vahel 
vahetu. Ja koolis said nad hakkama. Pigem tekib probleem sellega, et õpilased ei adu hästi, et ühel 
hetkel tuleb tegemata asjad ikka ära teha. Kipuvad iseseisva töö ajal ette nähtud tegemisi edasi 
lükkama ja ühel hetkel on tegemata tööde hulk suur. 

❖ Õpilaste õpimotivatsioonis toimus langus. Õpilaste hulgas suurenes tervikuna vajadus individuaalse 
lähenemise järgi, millest tulenevalt tõusis õpetajate koormus. 

❖ Keerulisem oli 7.-8. klasside õpilastega, kes katsetasid videotundides piire. Nt esineti veebitunnis 
muhamedina ja nii oli õpetajal raske õpilast tuvastada. 



Õpetajate 
töökorraldus  
(37,3%) 

+ Kinnitati veebitundide mahud, iga õppeaine juures link õppekeskkonnale 

Kunda Ühisgümnaasium

+ Asendusõpetajate abi  

Tamme Gümnaasium, Peetri Kool, Loova tuleviku kool, Tallinna  
Kunstigümnaasium

+ Koolipere koosolekud, psühholoogi tugi õpetajatele  

Salme Põhikool

+ Õpetajate koostöö, õpetamispraktikate ja õppekeskkondade jagamine 

Vääna-Jõesuu Kool

+ Digiteisipäevad, haridustehnoloog jagas infot 

Võru Kesklinna Kool

+ Tugiõpetajate süsteem Tartu linna poolt 

Tartu Raatuse Gümnaasium

+ Õpetajad koostasid lastevanematele abimaterjali, kuidas last toetada 

Luce Kool

✓ Õpetajate töökoormuse kasv, individuaalkonsultatsioonid, asendusõpetajate 
ettevalmistus ja vastutus, õpetajate digioskused



❖ Kinnitati veebitundide mahud. Põhimõte, et nendes ainetes peab vähemalt nii mitu õppetundi veebis olema. 
Näiteks matemaatikas on 5 t nädalas, siis vähemalt 3 pidi veebitunnina olema. Tunni pikkus sõltus lapse 
vanusest, 20-45 minutit. Hommikul kella 9ks pidid kõik päeva tegemised e-Koolis olema. Algklassi õpilastele oli 
üks keskkond, mille said hommikul avada ja kogu koolipäev toimus ühes kohas. Vanematel õpilastel olid e-
Koolis iga õppeaine juures lingid õppekeskkonnale. 

Kunda Ühisgümnaasium

❖ Koolis oli võimalik kasutada asendusõpetajate abi kõrgkoolidest. Kui kool jagas päevade kaupa õpilased 
distantsile ja tavaõppesse, siis see aitas õpetajate tööd paremini korraldada. 

Tamme Gümnaasium

❖ Digipädevus on õpetajatel suure sammu edasi teinud. Toimusid digiteisipäevad, kus haridustehnoloog õpetas 
teisi välja ja jagas infot. 

Võru Kesklinna Kool

❖ Õpetajatele pakuti erinevaid loenguid nii erialaseks enesetäiendamiseks kui ka motivatsiooni tõstmiseks. 
Arenguvestlustel selgus, et õpetajad olid ise otsinud erinevaid huvitavaid materjale ja veebinare 
enesetäiendamiseks ning neid kolleegidega jaganud. 

Pärnu Mai Kool



❖ Kooli personali töökoormus vaadati üle, tunde jaotati ümber, õppetöösse kaasati ka 
raamatukogutöötajad, arendusjuht jt. Juhtkonna sekkumist õpetajate töösse oli vähem. Koolil oli 
organiseeritud oma tugiliin õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele. 

Tapa Gümnaasium

***

❖ Asendusõpetaja programm on nii ja naa. Alates selle loomise ajast oleme programmis olnud, sh 
pilootkoolina. Nüüdseks on aga asjad pisut kaldu läinud. Asendusõpetajaid nagu koolitatakse palju, aga 
keskkooli ossa sattuvad asendajad pole kõik valmis klassi ette astuma. 

❖ Õpetajate koormus ja stressitase on kasvanud: ebamäärase ärevuse tõttu; hübriidõppe puhul vajalik töö 
nii klassis kui lisaks distantsõppes olijate õpetamisel; Stuudiumi sissekanded peavad olema senisest 
detailsemad; sotsiaalsete ürituste puudus, seetõttu kollektiivisiseseid pingeid rohkem. 



Infotehnoloogilised 
vahendid  (34%)

+ Kool laenutas tahvleid ja sülearvuteid 

Kunda Ühisgümnaasium

+ Arvuteid saadi Lastekaitse Liidu ja riigi toel 

Jõhvi Vene Põhikool, Sillamäe Eesti Põhikool, Tapa Gümnaasium

+Tartu LV oli igati abiks, osteti ja jagati seadmeid 

Tartu Raatuse Kool

+Osteti juurde veebikaameraid 

Kivi-Vigala Põhikool

+Võeti kasutusele dokumendikaamerad, IT abi, tagasisideküsitlused 

Tabasalu Ühisgümnaasium

+Laiendati wifi-ala, õuetunnid, konverentsitehnika, Tartu LV tugi 

Tartu Descartes’i Kool

+ Positiivne praktika

Suuremõisa Lastaed-Põhikool, Tallinna Läänemere Gümnaasium, Viljandi Kesklinna 
Kool

✓ Arvuteid napib, kui peres mitu last, püsiühenduse kiirus, levi, interneti maht, 
tarkvara



❖ Võrreldes eelmise aastaga oli lihtsam. Kool andis õpilastele 20 arvutit, vald aitas. Lastekaitse Liidult
said pered 20 arvutit - AITÄH! Palun tunnustada Lastekaitse Liitu õpilastele arvutite organiseerimise
eest! Väga asjalik tegu!

Tapa Gümnaasium

❖ Palju kasutati telefonisuhtlust, mõned õpilased vajasid arvuteid, kuid üldiselt olid ka kodudes
vahendid olemas. Juurde sai ostetud veebikaameraid, et õpetajad saaks tööd koolis teha. Kuna
kodus oli levi üldjuhul kahtlane, siis töötasid paljud õpetajad koolimajas.

Kivi-Vigala Põhikool

❖ 2018 ehitati HITSA toel välja neli erinevat wifivõrku, mis toimivad hästi. Soov on, et leviks ka maja
lähedale õue, et saaks paremini õuetunde läbi viia. Lastel küll on nutiseadmed, kuid paljudel
piirangud. Ka muude IT-vahendite osas probleeme ei olnud, kuna Tartu linn võimaldas vajalikke
vahendeid muretseda: korralikud kaamerad (hübriidtunni tarbeks), dokumendikaamerad, digilauad,
juhtmega ja juhtmeta mikrofonid. Kokku saadi üle 40 kaamera. Lisaks saadi kaks komplekti
konverentsitehnikat. Paljud õpetajad töötasid ka distantsõppe ajal koolis. Õpetajatele anti vajadusel
arvutiabi.

Tartu Descartes'i Kool



❖Koostöös Tallinna Linnavalitsusega sai kool varustatud arvutite, tahvelarvutite ja muude
vajalike IT-vahenditega. Kooliruumid on varustatud kindla internetiühenduse, kaamerate
ja mikrofonidega õppeprotsessi läbiviimiseks. Koolil on ka oma rakendus
distantsõppega seonduvate protsesside läbiviimiseks.

Tallinna Läänemere Gümnaasium

❖Eelmise õppeaasta distantsõppeperiood oli sedavõrd õpetlik, et käesolevaks
õppeaastaks olid lahendused ning vajalikud vahendid tagatud. Kool uuendas hiljuti kogu
arvutipargi, vanad arvutid jagati peredele, kes neid täiendavalt vajasid. Lisaks võeti osa
liikumisest „Igale koolilapsele arvuti", et tagada arvutid peredele, kes vajasid täiendavaid
töövahendeid, et vanemate kodukontorit ning laste õppetööd kodustes tingimustes
optimaalsemalt korraldada.

Suuremõisa Lasteaed-Põhikool



❖Seekord ei olnud arvuti kui masina olemasolu probleemiks, pigem andmeside. 

❖Oli peresid, kus on palju lapsi ja nendes peredes tekkis olukordi, kus üks õpilane pidi 
veebitunnist puuduma, sest pere teine laps oli veebitunnis pere ainsa seadmega.

❖Maapiirkonnale kohaselt oli internetilevi probleem. Internetilevi hakkis, interneti mahud 
kodudes said täis nii õpetajatel kui ka õpilastel, kus palju lapsi peres. 

❖Leviga on probleeme. Maja on vana ja juhtmete ümberehitamine on raske. Probleemiks 
on pigem tarkvara. 



Hajutamine (28,3%) 
+ Päevakava muutmine,  
vahetundide hajutamine, 
kabinetsüsteem 
Kunda Ühisgümnaasium

+ Õuevahetunnid 
Tabivere Põhikool, Kihnu Kool

✓ 50% hajutamine keeruline, 
kuidas õigesti teha; 
koolijuht võiks ise 
otsustada, suures koolis 
keeruline



❖Koolimaja on jaotatud tsoonidesse, klassidel koduklassid. Tänu sellele, et majal on erinevaid 
sisenemise võimalusi, siis jaotasime klasside kaupa ära, milline klassi millisest sissepääsust 
majja siseneb. Koolipere kohanes sellega kenasti. 

Oru Kool

❖Meil on kolm õuevahetundi, garderoobi tõstsime osaliselt koridori, et oleks hajutatust. 

Kihnu Kool

❖Nihutatud söögivahetunnid, hajutati vahetunde. Olid koduklassid, aga koduklassid ei 
õigustanud, mindi tagasi kabinetsüsteemile. Riietumisel  kasutatakse erinevaid ruume 
eesmärgiga võimalikult palju hajutada. 

Kunda Ühisgümnaasium



❖Hajutamise 50% sisustamine keeruline, kuidas klassi või hoone jne lõikes siis õigesti 
teha.

❖ Suure kooli jaoks keeruline teema. See on vajanud suuremat selgitamist ja ollakse 
kombatud vastutuse piiri. 

❖Probleemid just siis kui kõik naasesid kooli. Keeruline hajutada söögisaalis, garderoobis, 
koolibussis. 



Distantsõppe 
läbiviimine ja 

kontaktõppele 
üleminek pärast 

piirangute 
lõppu (19,7%)

+ Koolis on distantsõppe läbiviimise kord 

Kunda Ühisgümnaasium, Laeva Põhikool

+ Koolis on veebitunni kord 

Laeva Põhikool

+ Koolipõhine ühine veebiplatvorm  

Jõhvi Vene Põhikool

+ IT-spetsialist nõustas 

Tabivere Põhikool

+ Koostöö omavalitsusega, tehniline võimekus, hübriidõppe korraldamise 
põhimõtted 

Tartu Miina Härma Gümnaasium

+Rahuloluküsitlused distantsõppe korraldusest 

Haabneeme Kool

+ Kooli arengukava uuendamine lähtudes uutest väljakutsetest 

Järva-Jaani Gümnaasium

✓ Sotsiaalsete oskuste arendamine, hübriidõpe, reaal- ja oskusained, 
võõrkeeled, maskikohustus



❖ Koolis on distantsõppe läbiviimise kord, selle järgi toimub õppetöö, seda on täiendatud. Kokku on lepitud, 
kuidas e-Koolis õppetunde kajastatakse, kui pikad on veebitunnid, kodutööde maht jne. Tunniplaanis on 
tehtud kohandusi, mis toimib hästi. Oldi hästi paindlikud. Rütm on olemas. 

Kunda Ühisgümnaasium

❖ Koolil on koostatud distantsõppe läbiviimise ja veebitunni kord. Seda järgides ja pidevalt e- kooli kaudu 
lastele ja lastevanematele info edastamine aitas kaasa õppetegevuse edukale korraldusele. 

Laeva Põhikool

❖ Järgmise nädala suvekoolis arutab koolipere ühiselt läbi kontakt- ja distantsõppe murekohad ning 
koostöös otsitakse lahendusi väljakutsetele seoses kooli arengukava järgneva nelja aasta eesmärkidega. 

Järva-Jaani Gümnaasium

❖ Keeruline oli algul videotundide läbiviimine. Edaspidi tekkis kogemus ja kõik laabus. Lihtsustamise mõttes 
oli mõttekas videot teha, kui jagada grupp pooleks. Sel juhul oli kergem hallata. 

Haapsalu Põhikool

❖ Lapsevanemate seas läbiviidud distantsõppe korralduse rahuloluküsimustikust selgus, et kooli 
distantsõppe korraldusega oli rahul või peaaegu rahul vastanutest 81,6% lapsevanemaid. 

Haabneeme Kool



❖Nii väike kool - kerge on teha kohandusi ja paindlikku õpet. Aga et iga õpetaja ja ka 
õpilane vajab individuaalset lähenemist, siis koolijuhina on olnud keeruline. Teadmised 
suudavad küll lapsed distantsõppes omandada, aga sotsiaalsete oskuste arendamine 
on kontaktõppes oluliselt tulemuslikum. Ja sotsiaalsete pädevuste hindamine on nii 
raske ja need tagajärjed saabuvad alles hiljem.

❖Probleemiks oli pigem distantsilt õpetamisel õppekvaliteet, sest õpilastega vahetu 
kontakti hoidmine veebis on keeruline. Suuremad õpetamisraskused tekkisid järgmistes 
ainevaldkondades: matemaatika, võõrkeeled, oskusained.

❖Keeruline oli, kui õpetaja jäi haigeks, teda tuli asendada. Hübriidõpe oli raske. 



Millised probleemid 
pole leidnud kooli 
tasandil või koostöös 
pidajaga lahendust, 
millele ootate 
ministeeriumist 
lahendust, et sügisel 
naasta sujuvalt 
õppesse?

✓ Kaitsevahendid

✓ Kommunikatsioon

✓ Õigusalane 
regulatsioon

✓ Ressursid: 
koolivõrk, hooned ja 
infotehnoloogilised 
vahendid, 
ventilatsioon

✓ Õppekorraldus ja -
vahendid



Kommunikatsioon

•Ministeeriumi juhiseid ja 
infomaterjale soovitakse 
saada varem, kui seda on 
objektiivsetel põhjustel olnud 
võimalik teha.

•HTM: valitsuse korraldusi 
puudutavad materjalid saame 
saata pärast korralduse 
allkirjastamist, et olla veendunud, 
et info on lõplik ja täielik.



Õigusalane 
regulatsioon (I)

• Kes vastutab lapse turvalisuse eest, kui laps on distantsõppel?

Kool ei saa tagada õppekeskkonda õpilase kodus. Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadusest tulenevalt peab vanem looma koolikohustuslikule 
õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise 
eeldused. Õppimist soodustav keskkond ei saa olla keskkond, mis võib 
õpilase elu või tervist ohustada. 

• Kuidas tagada, et koolide kodukorras sätestatu ei lähe vastuollu 
riiklike regulatsioonide ja piirangutega?

Kesksed piirangud (näiteks koolihoones liikumise ja viibimise piirangud) 
kehtivad sõltumata kooli enda dokumentidest: koolil ei ole õigust ise 
piiranguid kehtestada ega vajadust neid kodukorras üle korrata. Sama 
puudutab ka riiklikke meetmeid: kool ei pea koolisiseste aktidega üle 
kordama hajutamisega seonduvat, maskikandmist, 
desinfitseerimisvahendite kasutamist jm. Koolisisestes dokumentides 
vajas ühekordselt muutmist distantsõppe rakendamise võimalus 
olukorras, kus keskseid liikumispiiranguid ei olnud kehtestatud, kuid 
nakatumise tõttu koolis oli vaja osa õpilastest ja personalist suunata 
eneseisolatsiooni / distantsõppele.

Vt https://www.hm.ee/et/koroona#kkk_koroona

https://www.hm.ee/et/koroona#kkk_koroona


Õigusalane 
regulatsioon (II)

• Kas kool peab võimaldama kaugtööd õpetajale, kes ei ole 
vaktsineeritud ja peab jääma eneseisolatsiooni, kuna oli 
lähikontaktne? Õpetaja tunneb end hästi ja ei soovi jääda 
haiguslehele.

• Kui võimalused kaugtöö tegemiseks on olemas ja õpetaja tunneb end 
hästi, saab kooli ja õpetaja kokkuleppel korraldada töö kaugtööna, eeskätt 
vanemates klassides, kus õppetöö õpilased-klassis, õpetaja-kodus viisil on 
kergemini korraldatav. 

• Distants- ja hübriidõppe valguses vajavad ülevaatamist töölepingute 
vormid, kas ministeerium saab seda teha?

• Ministeeriumi veebilehel olevad vormid on näidisvormid. Konkreetse 
töötaja töölepingu peab üle vaatama ja vajadusel ajakohastama tööandja 
(esindajana direktor), kasutades kooli pidaja abi ning vajadusel ka välist 
juriidilist konsultatsiooni. Keerulisemates küsimustes saab abi 
Tööinspektsiooni nõustamisjuristidelt.



Ressursid (I)

• Riigi toetust oodatakse nii hoonete renoveerimiseks kui 
infotehnoloogiste vahendite soetamiseks. Mitmed koolid tõid 
välja ka probleemid internetileviga, seda just maapiirkondades. 
Ventilatsioon: paljud koolid vajavad lisarahastust.

Kohalikele omavalitsustele on eraldatud Covid-19 
investeeringutoetusi 2020. ja 2021. aastal kokku 100 mln eurot. 

2021 investeeringutoetus on mõeldud eelkõige 
ventilatsioonisüsteemide parendamiseks. 

KOVidele täiendavaks toetuseks kokku 2,6 mln eurot haridushoonete 
ventilatsioonitöödeks ja CO2 andurite/mõõtjate ostuks.

Omavalitsustele on antud toetust ka digivahendite soetamiseks ja 
internetiühenduse parendamiseks. 2020 lisaraha KOVidele 1 mln, sh 
võis seda kasutada ka õppekirjanduse kättesaadavuse tagamiseks. 

Digitaristu kaasajastamise programmi toel saavad 2022. aasta 
lõpuks stabiilse ja kiirema internetiühenduse enam kui 170 
üldhariduskooli ja kutseõppeasutust. Riigi tugi programmile 100%, 
kogu digitaristu meetme toetus kuni 2023 ca 13,5 mln.



Ressursid (II)

• Digiõpikute litsentsid (KOV ja erakoolid) 1,5 mln eurot

• Kiirtestid 0,85 mln eurot

• Lisaõppe rahastamine 6,1 mln  eurot

• Muu emakeelega õppe toetus omavalitsustele 0,5 mln eurot

• Co2 ja ventilatsioon 2,5 mln eurot

• Ülejäänud vahendid, mis olid avatud taotlusvoorudena:  
lasteaedadele, -hoidudele, erakoolidele, huviharidusele ja 
huvitegevusele, õpihuvilaagritele 11,9 mln  eurot



Digitaalne 
õppevara (I) 

• Igal aastal antakse riigieelarvest koolide pidajatele 57 
eurot ühe õpilase kohta. Sel õppeaastal toetatakse 
koolipidajaid täiendavalt veel 10 euroga õpilase kohta. 
Koolidel ja pidajatel on vabadus teha autonoomseid 
valikuid õppekava läbimiseks vajaliku õppekirjanduse ja
õppevara kasutamisel, analüüsides sealjuures nii paber-
kui digiõpikute vajadusi.

•Riiklikul tasandil on otsustatud, et õppekirjanduse turg 
peab olema erasektori käes. Ministeerium arendab 
kesksena edasi E-koolikotti kui avatud õppematerjalide 
kogu (20 000 õppematerjali), EISis on kättesaadavad e-
testid. HEV-õppematerjalid (nii digi- kui ka paberkujul) 
jäävad tasuta kättesaadavaks kõikidele koolidele.



Digitaalne 
õppevara (II) 

• Lisaks avatakse mitmed taotlusvoorud, et luua juurde 
kvaliteetseid digiõppematerjale. 

•Distantsõppega tekkinud õpilünkade tasandamiseks on 
avatud matemaatika digitundide taotlusvoor 9. ja 12. 
klassile. 

•Avanevad ka „Nutika õppimise“ ja „Klass+“ 
taotlusvoorud, kust saavad nii haridusasutused, 
erasektori kui kolmanda sektori asutused taotleda raha 
nutikate digitaalsete õppematerjalide koostamiseks. 

•Kõik digimaterjalid on valmimise hetkest koolidele 
tasuta kättesaadavad kolm  aastat.



Täiendav tugi 
õpilastele

•Ühekordne toetus, et 2021/2022. õppeaastal pakkuda tuge 
õpilastele, kel on tekkinud COVID-19 kriisist tingitud 
õpiraskused (ministri 24.05.2021 käskkiri nr 1.1-2/21/140). 

•Koolide abistamiseks on kirjeldatud viis enam kasutatavat 
võimalust ja nende rakendamise õiguslikud alused. 

•Täiendavate tugiteenuste pakkumine tähendab ennekõike 
paindlikku ja õppijakeskset õppe korraldamist ning hõlmab 
kõiki õpilasi. See ei tähenda, et kõik õpilased peaksid hakkama 
täies mahus õppima midagi lisaks. See ei ole suunatud üksnes 
HEV-õpilastele.

•Koolid koos pidajaga otsustavad ise, millist abi pakuvad ja 
milleks toetusraha kasutavad, kuid see ei ole ette nähtud 
kõikidele õpetajatele n-ö palgatoetuseks võrdsetel alustel.



Pilootprojekt e-
gümnaasiumi ja 

e-põhikooli 
õppematerjalide 

komplektide 
loomise kohta 

reaal- ja 
loodusainetes 

HTM on tellimas 9. ja 12. klassile mõeldud digitunde matemaatikas. 
Hange kuulutati välja kevadel ning edukateks pakkujateks osutus TLÜ 
ning MTÜ Videoõpsi ühispakkumine. 

• Tegemist on pilootprojektiga, mille tegevusena tuleb koostada 
kvaliteetsed interaktiivsed digitaalsed õppematerjalid digitunni 
nimetuse all. Hanke fookuses on 9. ja 12. klassi õpilased, kes õpivad 
riikliku õppekava järgi (sh koduõppel viibijad, õppursportlased jt 
sihtrühmad, kes viibivad periooditi koolist eemal) ja õpetajad. 
Eesmärgiks on koostada ühe õpitulemuse käsitlemiseks sobilik 
terviklik õppematerjal, mis vastab riiklikule õppekavale ja toetab 
õppijat ja õpetajat mis tahes õppevormis. Digitund on tervik väiksema 
õpitulemuse saavutamiseks. 

• Esimesed digitunnid piloteeritakse 2021. aasta lõpuks. 

• Pilootprojekti lõpus otsustatakse, kas ja kuidas digitundide 
tellimisega jätkatakse.



Vaimne tervis

NÕUANDELIIN

1226 (eesti k) E-R 16-20

1227 (vene k) T 16-20 

On väga oluline jälgida õpilaste edasijõudmist ja märgata 
sekkumisvajadusi. Soovitame õppeaasta alguses hinnata 
õpilaste lähtetaset erinevates õppeainetes.

Soovitame erilist tähelepanu pöörata nii õppijate kui 
kolleegide vaimsele tervisele. 

1. septembrist tegutseb koolipsühholoogide nõuandeliin 
kõigile laste ja noortega töötavatele inimestele, 
lapsevanematele, õppijatele ja lastele. 



https://www.hm.ee/et/koroona

Kontaktid

Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil 
info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340. 

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad 
annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui 
lapsevanematele ja noortele nõu, samuti saab tuge noorte 
vaimse tervisega seotud teemadel: aadressil 
distantsope@harno.ee

Riskianalüüsiga seotud küsimuste korral saab pöörduda 
Tööinspektsiooni poole:
- Tööelu portaal
- Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkond
- Juristi infotelefon 640 6000  (E-R kell 9.00-16.30)
- e-kirja teel nõustamine jurist@ti.ee

Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate 
Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee. 
Küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.

https://www.hm.ee/et/koroona
mailto:distantsope@harno.ee
mailto:jurist@ti.ee


Turvalist 
õppeaastat!

Aastaraamatud
https://www.hm.ee/et/valishindamine

Järelevalve juhend ja valim
https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Hille Voolaid
Haridus- ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna nõunik
Hille.Voolaid@hm.ee

https://www.hm.ee/et/valishindamine
https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve
mailto:Hille.Voolaid@hm.ee

