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AUDENTESE ERAKOOLI E-GÜMNAASIUMI EESKIRI 

 

E-gümnaasiumi eripära 
 

Audentese e-gümnaasiumi ülesandeks on luua võrdväärsed võimalused tugeva gümnaasiumihariduse 

omandamiseks kõigile, kel on soovi ja motivatsiooni õppida iseseisvalt e-õppe teel. 

 

E-gümnaasiumi õpetajad ja õpilased lähtutavad järgmisest: 
 

 õpilasel on vabadus valida õppimise koht, aeg ja tempo; 

 õpilase ja õpetaja vahel on usalduslikud suhted; 

 õppeprotsessi loojad on nii õpilane kui õpetaja; 

 õpilane ja õpetajad on motiveeritud oma pidevas arengus. 

 

Üldsätted 

 

E-gümnaasiumi eeskiri on Audentese Erakooli e-gümnaasiumi  ja õpilase vahel 

sõlmitud lepingu lahutamatu osa. 

 

1. Põhimõisted 
 

1.1. E-gümnaasium on tava- ja veebipõhise õppe kombineeritud vorm, mis koosneb kolmest osast:  

(1) Iseseisev töö Haridusministeeriumi kinnitatud õpikutega.  

Kuna õppetöö e-õppes toimub riikliku õppekava alusel, siis nagu päevaõppeski on aine 

omandamise seisukohalt kõige olulisemateks õppevahenditeks Haridusministeeriumi 

kinnitatud õpikud. Suur osa õpilase igapäevasest tööst aine omandamisel kulub 

iseseisvale tööle õpikute ja e-õppematerjalidega. 

(2) Iseseisev töö Moodle’i õpikeskkonna e-õppematerjale kasutades. 

Õppimise lihtsustamiseks panevad aineõpetajad teemade kaupa Moodle’isse üles 

õpikumaterjali täiendavad ja selgitavad konspektid. Konspektid sisaldavad 

kordamisküsimusi, harjutusi ja ülesandeid, mis aitavad õpilasel omandatut kinnistada ja 

kontrollida, kas ta on teema omandanud. Selleks on võimaluse korral antud ka ülesannete 

kontrollvastused, harjutustestide puhul kontrollib arvuti, kas vastused olid õiged, ning 

õpilasel on võimalik saada kiiresti tagasisidet.  

(3) Auditoorne õppetöö (loengud, arvestustööd). 

Auditoorse töö osakaal on võrreldes tavakooli päevase õppega väiksem. Ühes kuus on 

auditoorset tööd on 16-20 tundi, mis jaotub kahele päevale (üks nädalavahetus) kuus.  
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Auditoorse töö maht on kõige suurem võõrkeelte kursustel. Auditoorses vormis toimuvad 

kõigi ainete konsultatsioonid, seminarid; samuti eksamid ja arvestustööd. .  

 

1.2. Moodle’i õpikeskkond  - virtuaalne õpikeskkond, mille kaudu toimub õpilase ja kooli vaheline 

suhtlus ning õppimine õpikeskkonna materjalide abil. egymn.audentes.ee  

 

2. Õppetöö korraldus 
 

2.1. Õppetöö toimub riikliku õppekava alusel kooli poolt kinnitatud e-gümnaasiumi  õppekava järgi. 

2.2. Õppetöö toimub ainekursuste süsteemis. E-gümnaasiumis on vastavalt tunnijaotusplaanile 83 

(kitsa matemaatika puhul) ja 89 (laia matemaatika puhul) kohustuslikku kursust, mis on jagatud 

neljale aastale. 

2.3. Auditoorne õppetöö toimub kooli ruumides üks kord kuus nädalavahetusel. Vajadusel toimuvad 

kord kuus ühel nädalavahetusel täiendavad järeltööd. Auditoorse õppetöö ajad kinnitatakse 

augustikuus enne uue õppeaasta algust ja fikseeritakse tunniplaanis. 

2.4. Auditoorsest õppetööst osavõtt ei ole kohustuslik, küll aga soovituslik. 

2.5. Kursus algab auditoorse tunniga vastavalt tunniplaanile. Seejärel avatakse e-kursus ka 

õpikeskkonnas Moodle. 

2.6. Kõik kursusel ette nähtud kodu- ja arvestustööd on kohustuslikud. Kodutööd tuleb üles laadida 

Moodle’i õpikeskkonda käimasoleva kursuse jooksul, hiljemalt enne arvestustööle tulekut, kui 

õpetajaga ei ole kokku lepitud teisiti. 

2.7. Kursus lõpeb hindelise arvestustööga, mis sooritatakse koolis, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 

2.8. Kui kursuse lõputöö ei ole sooritatud ettenähtud ajal, on võimalik õppijal sooritada seda ka 

hiljem (täiendavate järeltööde päevadel) kuni kehtestatud kuupäevani ehk n-ö 

“punase jooneni”, mis on määratletud alljärgnevalt:. 

1. joon: 31. jaanuar (kõik esimesel poolaastal lõppevad kursused peavad olema 

sooritatud enne 31. jaanuari)  

2. joon: 20. juuni (kõik teisel poolaastal lõppevad kursused peavad olema sooritatud enne 

20. juunit) 

3. joon: 31. august – suvetöö (suvetööna on võimalik valida 2 kursust, mis 31. augustiks 

ehk õppeaasta lõpuks peavad olema sooritatud). 

 

2.9. Juhul kui õpilane ei ole sooritanud valitud kursusi õppeaasta jooksul, peab ta sooritamata 

kursused uuel õppeaastal uuesti võtma. 

2.10. Koolil on õigus teha tunniplaanis muudatusi. 

 

3. Individuaalne õppekava 
 

Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja 

õppekeskkonnas. Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse 

oluline kasv või kahanemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud 

õpitulemuste vähendamine või asendamine, koostatakse õpilasele riiklikes õppekavades sätestatud 

tingimustel individuaalne õppekava. 

http://moodle.audentes.ee/
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4. Kooli vastuvõtt ja koolist väljaarvamine 
 

4.1. Kooli vastuvõtt toimub kirjaliku avalduse alusel vastavalt kooli poolt kehtestatud korrale ja 

vastuvõtutingimustele. 

4.2. Koolis õppimise aluseks on individuaalne õppeplaan ja sõlmitud õppeleping. 

4.3. Õppelepingut tuleb igal õppeaastal uuendada, lähtudes õpilase õppeplaanist. 

4.4. Õpilase koolist väljaarvamisel lähtutakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §28 tingimustest. 

Lisaks on koolil õigus direktori otsusega õpilane koolist välja arvata: 

(1) kui õpilane ei suuda hariduse omandamisel säilitada rahuldavatele hinnetele vastavat 

õppeedukust, sõltumata selle põhjustest; 

(2) kui õpilane takistab oma tegevusega õppetöö läbiviimist, ohustab oma käitumisega teiste 

turvalisust koolis või rikub tahtlikult kooli vara; 

(3) kui kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi on õpilase, esindaja või maksja 

poolt korduvalt eiratud. 

5. Hindamine 
 

Õpilaste õppetegevuse tulemuste tagasisidestamiseks kasutatakse koolis nii kujundavat kui 

kokkuvõtvat hindamist. 

Hindamispõhimõtted ja korraldus on fikseeritud e-gümnaasiumi hindamisjuhendis, mis on 

kättesaadav Moodle’i õpikeskkonnas. 

 

6. Gümnaasiumi lõpetamine  

 

Gümnaasiumi lõpetamise otsuse langetamisel lähtutakse Põhikooli-ja gümnaasiumiseadusest ning 

riiklikus õppekavas toodud tingimustest.  

 

7. Tugisüsteem  
 

7.1. E-õppe tugisüsteem on üles ehitatud viieosalisena.  

7.2. Küsimused õppekorralduse, õppeprotsessi ja õppekava kohta aitab lahendada e-gümnaasiumi 

juhataja. 

7.3. Õppetööga seotud küsimustega võib pöörduda ka e-gümnaasiumi õppekonsultandi poole. 

7.4. E-õppe käigus esile kerkivad küsimused-probleemid, mis ei puuduta õppeprotsessi ega e-

õppimise tehnilist poolt (nt tundub, et aega ei jätku; erinevaid rolle on raske ühitada; eesmärk 

muutub hägusaks; motivatsioon kaob jmt) aitab lahendada e-gümnaasiumi koolipsühholoog. 

7.5. Tehniliste probleemide lahendamisel on abiks tehniline tugi. Tehniliste probleemide 

ilmnemisel (nt Moodle ei funktsioneeri korrektselt, paroolid ei toimi, test läheb lukku vmt) on 

õppijal võimalik pöörduda abi saamiseks kooli haridustehnoloogi poole. 

7.6. E-kooli keskkonna küsimustes tuleb pöörduda e-kooli administraatori poole. 
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8. Psühholoogiline nõustamine 

 

 

Koolipsühholoogi töövaldkondade hulka kuuluvad õpilase arengut mõjutavate tegurite hindamine, 

nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega.  

Koolipsühholoog nõustab õpilasi, et aidata neid: 

 valikute ja otsuste tegemisel; 

 isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel; 

 suhtlemisoskuste arendamisel; 

 enesehinnangu korrigeerimisel; 

 kriisisituatsioonist väljatulemisel. 

Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast tagades usaldusväärse ja isikliku info 

konfidentsiaalsuse ning aktsepteerib kliendi privaatsust ja individuaalsust. 

 

Psühholoogi juurde võivad vestlusele pöörduda kõik kooliga seotud inimesed – õpilased,  vanemad, 

õpetajad, treenerid. Palume vestluse aeg eelnevalt psühholoogiga kokku leppida. 

 

 

 


