Täiendav info ALÕ töökorralduste ja võimaluste kohta
Väikerühmatund:
o hõlmab 5-10 nutikat ja motiveeritud õpilast ühest kooliastmest;
o toimub väikerühmade tööplaani alusel (enamasti 2-3 õppetundi korraga,
kasutatakse võimalusel e-õpet ning võib toimuda ka koolivälisel ajal);
o väikerühma tööplaan koostatakse poolaastaks, mis võimaldab õpetajatel ja oma
tööd paremini planeerida ning minimiseerida teistest ainetundidest puudumist.
o võib toimuda ka teiste ainetundide ajal, et õpilased ei oleks intensiivses tunnis
liiga väsinud;
o puudutud ainetunni materjal omandatakse kokkuleppel aineõpetajaga;
o võimaldab õppida teemasid, mida ainetunnis õppida ei jõua;
o toimib õpilase ja õpetaja vaheliste kokkulepete alusel.
Väikerühma õpilasele koostatakse IÕK (individuaalne õppekava) süvendatult õpitavas
aines. IÕK võimaldab iseseisval õppijal õppeainet autonoomselt omandada õpetaja
juhendamisel ning kokkulepitud mahus. IÕK koostamiseks on alaealise õpilase puhul vajalik
lapsevanema taotlus, mille saab esitada elektroonselt Stuudiumi kauda. On võimlus esitada
ka paberkandjal.
Väikerühmaga liitumise kord 2021/2022. õa
1. Aineõpetaja ja väikerühma õpetaja soovitavad õpilasel osaleda väikerühmas ja
informeerivad klassijuhatajat.
2. Klassijuhataja saadab lapsevanemale Stuudiumi sõnumi lapsevanema taotluse (avalduse)
lingiga Stuudiumis ning märgib juurde, millistes ainetes väikerühma õpet soovitatakse.
3. Lapsevanem võib ka ise teha ettepaneku lapse osalemiseks väikerühmas, mida arutatakse
koos klassijuhataja, aineõpetaja ja väikerühmaõpetajaga.
4. Lapsevanem täidab Stuudiumis avalduse IÕK avamiseks ning märgib avaldusele
õppeained, milles õpilane hakkab osalema.
5. Avaldus on nähtav õppejuhile ja ALÕ koordinaatorile.
6. Koordinaator jagab avaldust õpilase klassijuhataja ja vastava väikerühma õpetaja(te)ga.
7. Väikerühmaõpetaja avab Stuudiumis väikerühma päeviku, kuhu kantakse nii tunnitöö kui
muu õppematerjal, samuti peetakse arvet õpilaste osalemise kohta. Päevikus kajastuvad ka eõppe tunnid ja õppematerjal.
10. Klassijuhataja avab ja täidab õpilasele ÕIK ja IÕK, mida näeb Stuudiumis ka lapsevanem.
Klassijuhataja tunneb oma klassi õpilasi, oskab anda nõu ning suhtleb lapsevanemaga. Kui
sobivat lahendust ei leita, saab pöörduda ALÕ koordinaatori poole.
Kõigi tekkinud küsimustega palun pöörduda ALÕ koordinaatori poole.

Jõudu ja rõõmu meie tublidega tegelemiseks!
Väikerühmas õppides on väga oluline kokkulepetest kinnipidamine ja õpilase oma panus.
Oleme tänulikud kõigile toetavatele lapsevanematele.
Väikerühmatunnid toimuvad 1. okt 2021 – 30. apr 2022, kokku 24 akadeemilist tundi
õppeaastas. Väikerühmade töö võib mõnel perioodil olla intensiivsem (näiteks enne
ainevõistlust) ning alata või lõppeda hiljem.
Lisaks õppeaastapõhistele väikerühmadele võib paindliku väikerühma moodustada ka
lühemaks perioodiks – näiteks 1-3 kuuks enne ainevõistlust, mis võimaldab väiksema
koormuse ning sobib õpilastele, kellele pikem ainetundidest puudumine põhjustab probleeme.
Paindliku väikerühma puhul IÕK-d koostada ja taotlust esitada ei ole vaja.
Väikerühma õpilaselt oodatakse, et ta:
•
•
•
•

2.

oskab oma aega ja õppetegevust planeerida nii, et omandab vajalikud teadmised kõigis
õppeainetes;
osaleb tundides regulaarselt ja peab kinni õppeplaanist;
lepib kokku aineõpetajatega puudutud tunni materjali omandamise osas;
on valmis esindama kooli ainevõistlustel ja olümpiaadidel.

LISAÜLESANDED AINETUNNIS
•
Kokkuleppel õpetajaga võib tunnis õppida rohkem, panustades ka iseseisva
tööga.

3.

ISESEISEV TÖÖ ÕPETAJA JUHENDAMISEL
•
Autonoomse õppijana võib omandada IÕK materjali iseseisvalt õpetaja
juhendamisel.
•

Kursusi on võimalik läbida kiirendatud tempos.

•
Inglise, saksa ja vene keeles on võimalik sooritada rahvusvaheline tasemeeksam,
mis asendab riigieksamit ning mille tulemused (sõltuvalt eksamist) kehtivad 2 aastast
kuni elu lõpuni (CAE – inglise keeles)

4.

KOOLIVÄLISED VÕIMALUSED:

Tartu Ülikooli teaduskool
https://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused
Tallinna Tehnikaülikooli Mektory kursused
https://www.ttu.ee/projektid/mektory-est/kooliopilasele-4/kursused-18/
Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia
https://www.tlu.ee/akadeemia
Erinevad projektid, õpikojad, õppereisid jms. (küsi infot aineõpetajatelt)
Koostöö JA Eestiga ettevõtlusõppe alal.
http://www.ja.ee/
Jätkuvat avastamisrõõmu ja eduelamusi!
Tapa Gümnaasium - Pargi 12, Tapa,
45106
Tel: +372 32 22311

