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Visioon ja eesmärk

Mõniste vallas on üks lasteaed-põhikool. Koolipidaja nägemus kattub koolimeeskonna poolt väljatöötatud nägemusega digipöörde osas. Kooli digiplaanis
nimetatud tegevuste elluviimise eest vastutab koolijuht. Koolipidaja loob selleks vajalikud tingimused - eelarve koostamisel võtab aluseks kooli ettepanekud (nii
on see ka alati olnud), toetab koolijuhti tema ülesannete täitmisel (nt võimaldab osaleda koolitustel, aruteludel, teeb koostööd rahastamistaotluste koostamisel,
osaleb vajadusel aruteludel jms). Koolipidaja toetab kooli arengukava elluviimist. Igaks õppeaastaks koostab kool üldtööplaani, kus planeeritakse konkreetsed
tegevused. Kool ise hindab tegevuste elluviimist ja annab sellest aru koolipidajale, hoolekogule. Koolipidaja toetab kooli põhiväärtuste elluviimist ja panustamist
kooli arengukavas nimetatud kriitilistele eduteguritele. Koolipidaja tunnustab kooli püüdu arendada digivõimekust. 

Õpikäsitus

Mõniste Kooli arengukava aastani 2021 on koostamisel. Koolipidaja eeldab, et kooli arengukava koostamisel lähtutakse Eesti elukestva õppe strateegia 2020
põhimõtetest. Koolipidaja toetab õpetajate digipädevuste arendamist. Mõniste Koolis töötab infojuht 0,5 ametikohaga, kelle ülesandeks on pakkuda ka tehnilist
tuge digivahendite kasutamisel nii õpetajatele kui õpilastele. Infojuhil on ka oluline roll kooli digiplaani elluviimisel. Koolis on analüüsitud vajadusi
infotehnoloogiliste vahendite soetamise osas, õpetajate koolitusvajadusi digipädevuste arendamiseks ja õpetajatevahelise koostöö võimalusi kooli digiplaani
elluviimiseks. Koolipidaja eeldab, et kooli arengukavas kajastatakse eelnimetatud analüüsi tulemusena väljatoodud arendustegevused. Arendustegevuste
täitmist analüüsitakse kooli sisehindamise käigus. 

Õppekorraldus

Koolipidaja on iga-aastaselt panustanud kooli infotehnoloogilise võimekuse arendamiseks. Ettepanekud kooli eelarvesse infotehnoloogiliste vahendite osas on
esitatud igal aastal eelarve koostamise ajal kool. Koolipidaja kinnitab, et toetab digitaalse õppevara soetamist ka edaspidi. Koolipidaja on toetanud (koolitused,
individuaalne juhendamine) ja teinud koostööd kooliga ühiselt kasutatavate infosüsteemide kasutuselevõtuks. Näiteks kasutavad nii kool kui ka vallavalitsus
digitaalset dokumendihaldussüsteemi Ampora ja digitaalset e-arvete süsteemi. Koolipidaja on toetanud vajalike litsentside soetamist kooli ja teeb seda ka
edaspidi. Digivõimekuse tõstmiseks koolis nähakse ette mitmeid koolisiseseid arendustegevusi, mis otseselt lisaressursse ei vaja ning mille elluviimist juhib kooli
direktor. Planeeritakse ka digiseadmete ja digiõpikute soetamist.

Digitaristu

Koolipidaja eeldab, et kool vastutab nõutavate tingimuste loomise eest e-eksamitele üleminekuks. See eeldab ka senisest enamat digivahendite kasutamist
igapäevases õppetöös. Koolis on selleks juba vajalikke meetmeid rakendatud. Koolipidaja täidab omapoolseid kohustusi aidates soetada vajalikke
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digivahendeid, ( sh toetades koolimeeskonna ettepanekuid eelarve menetlemisel). Koolipidaja nõustub kooli plaaniga luua digivahendite kasutamise võimalused
kõigis õppeklassides, minna senisest enam üle digitaalse õppevara kasutamisele, suunata õpetajaid jagama head praktikat ja väärtustada kolleegilt õppimist,
luua võimalused huvigruppide kaasamiseks läbi spetsiaalse koostööplatvormi, võtta senisest enam strateegilise juhtimise "tööriistadena" kasutusele digitaalseid
lahendusi (nagu andmete kogumine, analüüsimine, tagasiside küsimine erinevatelt huvigruppidelt), luua personaalsed digimapid nii õpetajatele kui õpilastele. 

Koolipidaja kinnitus

Kaheks aastaks on kooli poolt tegevused mõistlikult planeeritud - need on elluviidavad ja kooli arengu seisukohalt olulised. Koolipidajale annab selge ülevaate
kooli arenguplaanidest kooli digitaristu arendamise ja digipöörde osas kooli arengukava. Koolijuht vastutab kooli arengukava elluviimise eest. Koolipidaja toetab
kooli digipööret nii materiaalselt kui moraalselt. Koolipidaja toetab kõiki kooli digiplaanis planeeritud arendusmeetmeid. Koolipidaja panustab digivaldkonna
arendamisse igal aastal planeerides kooli aastaeelarvesse vahendid, mis toetavad kooli digiplaani elluviimist. Kooli poolt on tegevused digipöörde
rakendamiseks planeeritud lähimaks viieks aastaks. 
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Digiplaani nimetus: Mõniste Kooli digiplaan (Kinnitamise kp: 31.05.2017 02:15:40)

Alusraport: Mõniste Kooli kirjeldus (kinnitatud 30.05.2017 11:30:16)

Plaani täideviimise periood: 09.2017 - 12.2019

Autorid: Maarika Niidumaa (direktor);Kristo Hainsoo (digitöörühma liige (infojuht koolis))

Plaani kokkuvõte, eesmärk ja visioon

Mõniste Kool lähtub arengu planeerimisel Eesti elukestva õppe strateegia 2020 põhimõtetest. Kooli digivaldkonna arendamise visiooniks on
rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt ning luua võimalused uue põlvkonna digitaristu kasutamiseks
igapäevases õppe protsessis.

Kooli üheks arengueesmärgiks on luua võimalused kaasaegse digitehnoloogia kasutamiseks.

Digiplaani kohaselt on lähiaastateks planeeritud järgmised tegevused kooli digivõimekuse tõstmiseks: personaalsete digimappide loomine nii õpetajatele kui
õpilastele, digiõppepäevade korraldamine (varasemast enam erinevaid õppeaineid haaravate ja pikemaajaliste projektide elluviimine), senisest enam
digiõppevara kasutuselevõtt, strateegilist juhtimist toetavate lahenduste kasutuselevõtt, kaasamisplatvormi tegemine ja kasutuselevõtt, kogemuste vahetamise ja
hea praktika jagamise lahenduse kasutuselevõtt nii koolisiseselt kui väljapoole, digiarengut toetavate motivatsioonimeetmete ja - fondi rakendamine,
esitlusvahendite soetamine klassides kasutamiseks ja tahvelarvutite soetamine kahele klassikomplektile. 
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Arendusmeetmed koolipidaja rahastusega

Arendustegevus Algus Lõpp Rahastajad Eelarve
Koolipidaja
summa Toetus

digiõppevara kasutuselevõtt enamates
õppeainetes
Digiõppevara kasutatakse lisaks kõigis
õppeainetes. Lepitakse kokku millistes
ainetes minnakse täielikult üle
digiõppevarale.

10.2017 12.2018 Kooli oma vahendid kinnitatud
aastaeelarvest; Koolipidaja rahastus

(määramata) 0 Täielik

motivatsioonifond ja - meetmed
Vaadatakse läbi ja uuendatakse
motivatsioonimeetmed eesmärgiga lisada
põhimõtted, mis toetavad uue õpikäsitluse
põhimõtete rakendamist.

01.2018 12.2019 Kooli oma vahendid kinnitatud
aastaeelarvest; Koolipidaja rahastus

(määramata) 0 Täielik

nutiseadmete soetamine
Soetatakse kahele klassikomplektile
nutiseadmed (tahvelarvutid) tundides
kasutamiseks. Soetus tehakse kahe aasta
jooksul. Vajalik 19 tahvelarvutit.

01.2018 11.2019 Koolipidaja rahastus;
Projektitoetused

5 300 2 000 Osaline
Osaline toetus
projektidest,
osaline
koolipidajalt

esitlusvahendite soetamine
Soetatakse esitlusvahedid klassides
kasutamiseks (dataprojektorid), nii, et need
oleks 2019. aasta lõpuks olemas kõigis
õppeklassides.

03.2018 11.2019 Koolipidaja rahastus 2 100 2 100 Osaline
Osaline toetus
projektidest,
osaline
koolipidajalt

Teised arendusmeetmed
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arendustegevus Algus Lõpp Eelarve Rahastajad

digimappide kasutuselevõtt 09.2017 11.2018 (määramata) Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

digiõppepäevade korraldamine 10.2017 11.2019 (määramata) Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Starateegilist juhtimist toetavad lahendused 10.2017 11.2019 (määramata) Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

digitaalne kaasamisplatvorm 11.2017 11.2018 (määramata) Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

kogemusta vahendamise lahendused 11.2017 11.2019 (määramata) Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest
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