Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi IT arengukava perioodiks 2017-2019
Meie visiooniks on, et Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis on kaasaaegne, stabiilselt toimiv ja turvaline õpikeskkond, kasutatakse
kaasaaegseid õpimeetodeid ja vahendeid. Õpetajatel ja õpilastel on võimalus saada nii tehnilist kui haridustehnoloogilist tuge.
Olulisemad meetmed eesmärgi täitmiseks on koostada koolile IT arengukava ja täita haridustehnoloogi ametikoht.

Pikemaajalised strateegilised eesmärgid
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Kool on varustatud kaasaaegse IT riistvara ja tarkvaraga, mis võimaldab rakendada kaasaaegseid õpimeetodeid.
Koolis on vajadusetele vastav arvutivõrk.
Õpetajad ja õpilased ja on omandanud digipädevused.
Õpetajad kasutavad veebikeskkondi, on teadlikud netiketist, turvalisusest, autoriõigustest.
Koolis toimivad kaasaaegsed IT lahendused (õpperinfosüsteem, raamatukogu- jms haldussüsteemid).

Tegevused eesmärkide täitmiseks
Tegevus

Mõõdik/eesmärk

Kuupäev

Vastutajad

Vaatame üle ainekavad ja vajadusel täiendame
vastavalt digipädevuste nõuetele.

Kõik ainekavad vastavad digipädevuste
nõuetele.

10.2017

Ene Kõo, Väino Tuisk,
õppetoolide juhid.

Jätkame uute keskkondade ja vahendite
koolitustega kutsudes lektoreid kooli esinema,
eelistatud on praktilise suunitlusega
töötoad/koolitused.
Jätkuvad sisekoolitused õpetajalt õpetajale.

Toimub vähemalt 2 koolitust
õppeaastas. 85% õpetajatest kasutab
digitaalseid õppekeskkondi.

pidev

Ene Kõo

Tutvustame rahvusvahelistes
koostööprojektides osalemise võimalusi.

Osaleme vähemalt ühes projektis.

Väino Tuisk.

Eelarve ja
rahastus

Tutvustame juba käimasolevaid koostöö näiteid
kõigile õpetajatele. Julgustame erinevate ainete
õpetajaid koostööle.

Õpetajate koostöö hõlmab erinevaid
aineid ja vanuseastmeid ning
pikemaajalisi koostööprojekte.

pidev,
esimene
tutvustus
08.2017

Väino Tuisk, Ene Kõo,
Ave Ojaberg

Digipädevuste omandamine: koolitused
pädevusvaldkondade võtmeteemadel
(turvalisus, netikett, autoriõigused, litsentsid)

Õpetajad teavad nõudeid, suunavad ja
juhendavad õpilasi vastavalt
pädevusmudelile. Õpilased on
omandanud põhikooli lõpuks
digipäevuste mudeli 3. taseme ja
gümnaasiumi lõpuks 4. taseme.

pidev

Väino Tuisk, Ene Kõo

Korraldame koolisisesed nuti- ja infootsingu
võistlusi

Toimub 2 võistlust õppeaastas.

Vastavalt
linna
ürituste
kalendrile

Väino Tuisk, Ene Kõo,
Katre Raudmäe.

Viime vähemalt kord aastas läbi koolisisesed
küsitlused õpilastele, töötajatele ja
lastevanematele.

Küsitluste tulemuste põhjal planeerime
edasisi tegevusi ja meetmeid
lastevanematele ning õpetajatele,
vajadusel korrigeerime infovahetuse
kanaleid, tegevusi, vahendeid.

Väino Tuisk, Katre
Raudmäe.

Õppetoolide tegevuse üheks osaks on
õpetajate oma valdkonna IT arengutega ja
paremate kogemustega kursis hoidmine.

1 kord õppeaastas toimub igas
õppetoolis sisekoolitus/kogemuste
jagamine.

õppetoolide juhid

Motiveerime õpetajaid arvuti vms ostu
toetusega uusi kogemusi jagama ja õppima.

Vastavalt õpetajate soovile.

Vastavalt
sooviavaldu
sele.

Andres Laanemets,
Ene Kõo

Tunnustame õpetajaid, kes on IT valdkonnas
silma paistnud või teinud oma tasemes
suurema hüppe

Vähemalt 1 kord aastas.

Pidev, kord
aastas.

Andres Laanemets,
Ene Kõo

Kõigis õpperuumides on tagatud võimalus
kasutada esitlusseadmeid.

Õpperuumides on olemas
esitlustehnika (videoprojektor või
digiekraan) ja see näitab kvaliteetset
pilti. Samuti on olemas heli esitamise
võimalus.

2018
detsember

Andres Laanemets,
Väino Tuisk, Ester
Markson,

Koolis on olemas haridustehnoloogi ametikoht.

Ametikoht on täidetud.

2019

Andres Laanemets,
Katre Raudmäe

Tutvustame pilvepõhiste teenuste kasutamist
õppetöös. Viime läbi koolitusi nt Google
teenuste kasutamise kohta, vajadusel ka Office
365 ja Onedrive, DropBox jms keskkondade
tutvustusi ja koolitusi.

Vähemalt 1 koolitust õppeaastas.

pidev

Väino Tuisk, Ene Kõo

Vahetame välja tehnikat uuema vastu eelkõige
õpetaja töökohtades.

Vastavalt vajadusele. Tehnika töötab
laitmatult ja probleemid lahendatakse
operatiivselt..

pidev

Väino Tuisk

HITSA
põhikoolide
digitaristu
meede, kooli
oma
vahendid

Kaasaajastame Ringi 12 internetiühenduse.

Ringi 12 hoones on olemas
kaasaaegne CAT6 kaabeldus, Wifi
vastab EEE 802.11ac standardile

2018 mai

Väino Tuisk, Andres
Laanemets.

HITSA
võrgumeede
, kooli oma
vahendid

Uue arvutiklassi avamine.

Avame 36 kohaga arvutiklassi

2019

Andres Laanemets

Täiustame ja muudame IT arengukava
vastavalt muutunud olukorrale.

IT arengukava on ajakohane, reaalne ja
muutuv, täpsemad ja konkreetsemad
eesmärgid on lühiajalised, pikemad ja
strateegilised eesmärgid ning
tegevused on üldsõnalisemad.

Kooli nõukogu,
juhtkond, IT
“initsiatiivgrupp”

HITSA
esitlustehnik
a meede,
kooli oma
vahendid.

Vähemalt kord aastas vaadatakse kava
üle ja vajadusel
muudetaks/täiendatakse.

Viited:

●
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Õppijate digipädevusmudel
Seletuskiri pädevus- ja hindamismudelile

