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Teated
Kaugõpe jätkub vähemalt 1. maini

IB 12 Diploma proovieksamid jäävad ära

30.03 – B2 inglise keele uue kursuse algus 11. klassides

6.–9. aprill – gümnaasiumi 4. perioodi viimane nädal, 12. klassi õpilastel

lõpeb õppetöö

18.–26. aprill – koolivaheaeg

Prantsuse keele olümpiaadi lõppvoor gümnaasiumiõpilastele toimub

internetikeskkonnas 6.–7. aprillil. MHG-st on lõppvooru kutsutud Loona

Mets (11.b), Ronald Judin (11.a) ja Grete Nigol (10.c)

Tartu linna huvijuhid ja õpilasesindused kutsuvad üles kõiki jagama oma

distantsõppe-kogemust ülelinnalisel meme-konkursil “Minu

distantsõpe”. 

1. –15. aprillini ootame originaalloomingut ja distantsõppeteemalisi

meeme koolivoorudesse. Kümme parimat lähevad koolidest edasi

linnavooru, kus igaüks saab anda oma hääle oma lemmikule sündmuse

facebooki-lehel. Linnavooru avalik hääletus toimub 20. aprillist kuni 29.

aprilli südaööni. 30. aprillil toimub autasustamine.

Muu:

Kaugõppe tagasiside
Meie inimeste esimese kaugõppenädala tegemised ja emotsioonid on

vormistatud artiklisse: https://opleht.ee/2020/03/muutuv-oppimine-

esimesed-kaugoppepaevad-venisid-pikaks-ja-kulvasid-segadust/

Möödunud nädalal küsisime taas õpilastelt ja algklasside lapsevanematelt

tagasisidet kaugõppele. Aitäh kõigile vastajatele! Olukord on muutunud

paremaks, esile tõsteti palju mõistvaid ja õppimist toetavaid õpetajaid.

Märkimisväärse kiituse osaliseks saavad Pille Eriksoo ja Kristi Kreutzberg.

Anname head sõnad edasi kõigile õpetajatele, keda nimetasite! Muret

valmistab eelkõige halb internetiühendus, suur õppetöö maht mõnes aines

ja videotundide puudumine raskemates õppeainetes. Saadud infost

tulenevalt koostasime õpetajatele uued juhised ja otsime lahendusi ka

personaalsetes vestlustes. Sellel nädalal uurime tagasisides, kuidas

õpetajatel on läinud, mis ja kes neile rõõmu toovad või muret valmistavad.



Algklassides vormistame lakoonilised ja selged juhised, et ka üksi kodus

olev õpilane saab  iseseisvalt õppimisega hakkama.

Õpilased ootavad, et Teras oleks ainekaust, kus on olemas kõik

kaugõppes antavad materjalid, info, ülesanded. See võimaldab neil

jälgida paremini kogu õpitavat materjali konkreetses aines.

Kui anname õpilastele töölehe, siis jagame ka allikaid, kust vastuseid

leida.

Võimaluse korral anname ülesanded kogu nädalaks.

Me tagame, et kõik päevased õppeülesanded on Stuudiumis hommikul

kell 8, päeva jooksul ülesandeid juurde ei lisa.

Me jälgime õppimiseks antava töö mahtu, sest uute asjade iseseisev

õppimine võtab palju aega.

Me ei anna kodutööd nädalavahetuseks.

Pakume õpilastele videotunde ja – konsultatsioone. See võimaldab uus

osa kiiremini selgeks saada, tagasisidet küsida ja vähendab õpetaja

kirjaliku töö mahtu. Eriti ootavad videotunde õpilased võõrkeeltes,

matemaatikas ja füüsikas.

Nädalas vähemalt üks kord toimuvad veebis klassijuhataja tunnid. 

Tööde esitamist/ üleslaadimist ei nõua kindlal kellaajal või ka samal

päeval, sest arvestame, et mõnes peres ei ole igale kodus töötavale

inimesele personaalset arvutit, õpilastel on probleeme internetimahu ja

leviga. 

Me palume endale õpilastel neid töid saata, millele jõuame kiiresti

tagasisidet anda.

ÕPPEÜLESANNETE MAHT

TUNNID

TAGASISIDE

 

Juhised 3. kaugõppenädalaks

Me paneme kodutöö kirja Stuudiumisse tunnitegevuse alla ja kodutööde

alla märgime ülesanded, mida on vaja õpetajale mingiks kindlaks

tähtajaks esitada tagasiside/hinde/arvestuse saamiseks.· 

ÕPPEÜLESANNETE VORMISTAMINE



Õnnitleme
Kooli töötajate sünnipäevad
Maili Tirel – 31.03
Jannar Tähepõld – 04.04
 
 
Kiidame
Arendusjuht Tiia Lepikut, kelle artikkel "Muutuv õppimine: esimesed
kaugõppepäevad venisid pikaks ja külvasid segadust" ilmus 27. märtsi
Õpetajate Lehes.

1.-4. klassi õpilaste tulemusi tagasisidestatakse nii, nagu seni on tehtud.

5.-9. klassi kriteeriumipõhine hindamine jätkub.

Gümnaasium: kõiki suuna- ja valikaineid hinnatakse arvestatud/

mittearvestatud süsteemis. Arvestuste nädalal pannakse kursuse

hinded jooksvate tööde/hinnete põhjal. Eraldi tunniplaani ei tehta, sellel

ajal saavad gümnasistid vastata järele tegemata töid.

 




