
Narva Keeltelütseumi distantsõppe korraldamise kord 
 

 Distantsõpe on üks statsionaarõppe vorme, mille käigus ei toimu statsionaarõppe põhimõtete erilisi muutusi (jäävad 

samaks sellised mõisted nagu tund, küsitlus, kodune ülesanne jmt). 

 Distantsõppeks nimetatakse sellist õpet, kui õpilane ja/või õpetaja asuvad väljaspool kooli ja suhtlemine toimub 

digitaalsete vahendite abil. See on e-õpe, mis toimub õpetaja juhendamisel virtuaalses õpikeskkonnas. 

 Digitaalsete vahendite all mõeldakse kaasaegseid digitaalseid vahendeid (personaalarvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, 

nutitelefon) ning vastavat tarkvara. 

 Digitaalõppel õpetajate, õpilaste ja nende vanemate vahel põhiliseks suhtlusvahendiks (tundide läbiviimine, 

koosolekud, arenguvestlused) Narva Keeltelütseumis on Zoomi keskkond, individuaalsel kokkuleppel võib 

kasutada ka teisi sidekanaleid. 

 Peamised info edastamise kanalid on ekool, e-post, kooli koduleht, kooli lehekülg Facebook ' is. 

 Otsuse osalisele või täielikule distantsõppele ülemineku kohta võtab vastu kooli direktor, lähtudes tekkinud 

olukorrast ja Terviseameti nõuannetest. 

 Osalist distantsõpet rakendatakse: 

õpilastele, kelle terviseseisund ei luba koolis käia kauem kui kaks nädalat – vanemate avalduse alusel; 

õpilastele, kes saabusid riikidest, kus koroonaviirusesse nakatunute suhtarv on suurem kui 25 inimest 100 000 kohta 

– vanemate avalduse alusel; 

koronaviirusesse nakatunud inimesega kontakteerunud õpilastele – vanemate avalduse alusel; 

koronaviirusesse nakatunud õpilase või kooli töötajaga kontakteerunud klassile või õpilaste rühmale kooli direktori 

otsusel; 

viirusohu kasvamise ning inimeste vahel kontaktide vähendamise vajaduse korral järgmiselt: 

gümnaasiumiastme, 3., 2. astme ja algkooli õpilastele – kooli direktori otsusel. 

 Täielikule distantsõppele viiakse kooli õpilased, kui Eesti Vabariigi Valitsus on kehtestanud oma korraldusega 

eriolukorra. 

 Distantsõppe korral osa õppematerjalist annab õpetaja, teise osaga töötab õpilane iseseisvalt, juhindudesõpetaja 

korraldustest. Digitunnid toimuvad distantsõppele üleviidud klassides ja rühmades vastavalt kehtivale tunniplaanile 

Zoomi keskkonnas, kusjuures vähemalt 75% eesti keele, inglise keele ja matemaatika tunde ning vähemalt 50% 

teiste ainete tunde. Digitundide külastamine on õpilastele kohustuslik. 

 Õpetajad teavitavad õpilasi sellest, kus ja millised õppematerjalid digikeskonnas asuvad ning millised on eduka 

ülesannete täitmise kriteeriumid. Kuna distantsõppe korral võib puududa kõigil arvuti kasutamise võimalus 

etteantud ajal, siis õpilastele võimaldatakse pikemad ülesannete täitmise tähtajad. 

 Distantsõppe korral õpilastele võimaldatakse individuaalsed konsultatsioonid vastavalt kinnitatud graafikule või 

kokkuleppel õpetajaga. 

 


