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Kiituseid koolile on sama palju kui ettepanekuid :)
Probleemidele reageeritakse kiiresti. Ja leitakse lahendused.      Suurepäraselt korraldatud, arvestades, et sellises mahus äkki koduõppele 

minna.       Suur aitäh, et te jälgite õigel ajal meie lapside eest ja teete nii suurtöö e-õppe organiseeriteks.   Õpetajad on niiii mõistvad!Aitãhhh

1.A klassi õpetaja Eleri Mäesepp on teinud väga suure töö. Kõik oli selge ja arusaadav mida teha. Olen talle väga tänulik.

Meil on läinud kõik hästi, seega on ka kõik hästi korraldatud.  Õpetaja kiiresti vastas emailile ja leidis lahenduse kui mingi fail ei avanenud. Aitäh!

Info õppimise kohta oli arusaadav. Osade ainete töö loominguline ja laps rõõmuga tegi neid (inglise keel/loodusõpetus, kunst, 

tehnoloogiaõpetus)  Korrektne ja kiire info     Klassijuhataja on supertubli, koordineerib lapsi väga hästi. Korduvalt saadab ülesanded, kui keegi ei  

leia, või ei viitsi, seletab vajadusel.     Olen tänulik, vaatamata sellele et pean last sundima õppima, aga see ei ole kooli ega õpetaja viga :)

Koduse töö kohta on selge info.    Aitäh koolile aktiivse otsuse eest       Väga vastutulelik klassijuhataja. Kooli personal rahulik, ei rapsi ega torma. 

Jõudu kõigile õpetajatele      Kõik toimib kenasti ja lapsed on ju tublid!      Anželika Laur on väga tubli oma ülesannete koostamisel!

Õpetaja poolt tehtud innustavad videod ja kiire tagasiside esitatud töödele.     Tahan kiita Anna Leena Rauda ja Luule Randvere, kes pingutavad 

kòvasti.Ning annavad konkreetsed ja selged ülesanded.Tagasisidet ja abistavad.      Klassijuhataja oli toetav ja õpilaste jaoks olemas.

You're diligence and work is evident. For this first week, to it seems that things have gone well and the next week's will go even better.

Suur Tänu suure töö eest!    Aitäh tehtud õigete otsuste eest ja olete antud olukorras hästi toime tulnud.Info edastamine on väga hea.Aitäh!

Kuna lapsel polnud märgitud MAd eeldan et kõik nõutud tööd said tehtud. Ei ole detailsemalt kontrollinud 11.klass ikkagi.     Olete tublid :-)

Mitmed ülesanded on lapsele olnud põnevad    Et saan aru, milline suur töö on õpetajate õlgadel.     Õpetajad kirjutavad lihtsalt lahti kodused 

tööd ja on viisakad ning abivalmid ( lapse tähelepanek)    Info on edastatud õigeaegselt ja piisav. Profesionaalne käitumine. Tänan ja soovin 

kõike head!     Õpetaja Anne Grete Suvi edastas oma aineid suurepäraselt    Sporditund oli laste meelest väga lahe. Et said video järgi sportida. 

Olen rahul kooli suhtumisega ja tegevusega. Minu lapsed saavad õpitud ja kõik on suurepärane. Ei ole ühtegi kaebust.  See oli kooli poolt 

suurepärane idee et varem said lapsed koju jääda enne kui eriolukord välja kuulutati.



Ettepanekud edasiseks e-õppeks (1)
Õpimotivatsiooni säilitamine. Liiga palju erinevaid keskkondi, lehti ja linke Ei oska midagi välja pakkuda

Lapse sõnul võiks videotunde rohkem olla, oleks lihtsam asju selgeks saada. Palun juhtnööre, kuidas hakkab toimuma arenguvestlus

Pikemad tähtajad tööde esitamisel Iga laps peab tegema endale e-posti aadressi, et õppetöö õnnestuks.

Selle nädala e-õppe näitas, et failid ei avanenud. Minu ettepanek, saata lingid ja failid e- mailile

4-ndas klassis. Kehaline oli liiga ühekülgne, matemaatikas liiga palju õppimist. Arvan, et laps ei peaks päeva lõpuks nutma, õpetajaid 

vihkama ja lapsepiinajateks nimetama. Iga õpetaja nõuab erinevaid rakendusi ja veebilehti, mida kasutama peab - liiga palju erinevaid 

tekitab segadust nii lapsele kui täiskasvanule.Samuti polnud võimalik mõnda programmi alla laadida arvutisse

Kehalises on liigne nõuda mingit äppi mis peaks liigutusi salvestama.    Õpetage õpetajat konverentside kaudu, sest vanemad ei tea, kuidas 

lastele õigesti selgitada, nagu see peaks olema. Väga raske on iga päev kontrollida iga tundi teostust ja eKoolis on raske orienteeruda. 

Oleks väga tore teha nädala kaupa programmi et saaks aineid teha plokidena. Ja väljastage vanematele alkohooli nädala lõpus et närve 

ravida )))    Mina ei tea kuidas teistel lastel läheb aga mina olen oma 3 lapsega ülekoormatud nii kuis vähegi saab! Võib-olla võiks kaaluda 

nn tsükliõpet, kus erinevate ainete arv ühel päeval oleks väiksem….Võiks olla e-õppe tunnid video koolitusena reaalajas. Ise koolitan samuti 

täiskasvanuid kaugtöö vormis. Hea heliga ja pildikvaliteediga on google hangouts

Lihtsam oleks teha vihikutest ja raamatutest ülesandeid. Neid oleks ka lihtsam lapsele lahendamiseks anda. Hetke korralduse järgi tuleb 

kõigepealt videodest ülesanded hankida, siis aru saada ja siis lahendada. Mõistlikum oleks hoopis aprilli koolivaheaja ära jätta ja õppeaasta 

lõppu ühe nädala juurde lisada ning lapsed oleks saanud pikemat kevadvaheaega nautida.

Hea on kui mitme päeva ülesanded on varakult e-koolis üleval. Nii saab ülesanded ära jagada 7-päeva peale. Eelmine nädal laps õppis R, L, 

P ette nii palju kui võimalik ja seetõttu oli nädala sees lihtsam. Lapsevanemana saab nii rohkem tööd teha ja tööpäevad ei veni öötundideni.



Ettepanekud edasiseks e-õppeks (2)
Digilahendused võiksid lihtsamad olla.

Ülessanded oleks päev korraga.Ja ülessanete eest mis on nt esmaspäevaks palun X mitte panna juba ennetatavalt see tekkitab segadust.

ülessanded laadida kalendrisse mitte teavete alla seal ei toimi ükski link.ja ülessanded võiks ikka ühes kohas olla mitte osa on kalendris ja 

osa on teavete all.

Õppida ilmselgelt oli üleliia palju.Liiga palju meeletult pikke aadrsesse kuhu ,mis vaja sisestada,vaja kuhugi logida jne.Algklassi lastele 

paluks selliseid ülesandeid kindlasti mitte anda enam.See oli ebanormaalne.Me ei läinud selle süsteemiga kaasa!Oleks oodanud,et tee 

õpikust ja tv see ülesanne ära ja saada ära.Oleks olnud seda stressi tunduvalt vãhem!

Ärge andke nii palju õppimist õpetajat ju pole kes õpetaks. Näiteks matemaatika. Kes peab õpetama kui vanemad ka ei oska last aidata.

Oleks hea et ülesandeid anti terveks nädalaks, tähtajaga reedel. Et vanematel kes tööl on oleks võimalik last aidata ja kontrollida, ja 

valmistada kõik tööd reedeni.

Palun õpetajal ennast paremini väljendada. Eriti matemaatikas, kui vaja koostada plakat või kaart vms. Õpilasel oli väga raske aru saada 

mida pidi tegema.   Video koolitunnid ?

Parem oleks,kui ülesande täitmine arvutis oleks ja kohe läheks õpetajale, mitte fotosid teha ja meile saata, kuna ei jõua jälgida , mida vaja 

saata, mida mitte. Ikka kodukontor ja ka hõivatud oma tööga.

Mitte hakata tegema videoõppeid, kus peab reaalaajas kohal olema arvuti ees(kuna lapsi on rohkem kui üks, siis on õppimisaega raske 

suunata kindlale kellaajale)

Erinevad aine tunnid võiks koondada ühte kohta. 


