Kohtla - Järve Ahtme Gümnaasiumi IKT keskkonna programmi
tegevuskava 2015 – 2018

I.

Õpilaste IKT-alane pädevus

Eesmärk: Põhikooli lõpetamisel õpilased on omandanud riiklikele õppekavadele vastavad IKT
pädevused.
MEEDE: õpilaste IKT pädevuste kujundamine kõigis õppeainetes. Õppekavade nõuetele vastava
IKT infrastruktuuri loomine.
Mõõdik: Pädevuste kujundamine ja omandatud oskuste kontrollimine fikseeritud kooli õppekavas
ja õpetajate tööplaanides. Õpilaste rahuolu
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II.

Õpetajate IKT-alane pädevus

Eesmärk: Õpetajad on pädevad kasutama õppeprotsessis aktiivselt IKT vahendeid ning juhendama
õpilasi IKT vahendite kasutamisel.
MEEDE:

Õpetajate IKT – alase pädevuse kujundamine

Mõõdik: IKT'd ainetundides aktiivselt kasutavate õpetajate protsent. SH tulemused sh õpilaste
küsitlused näitavad kasvavat trendi. Tagada õpetajatele IKT valdkonnas pädev tehniline ja
metoodiline tugi ning suunamine

Tegevus

Tähtaeg

Tagatakse õpetajatele IKT

Pidev

Vastutaja/Täitja

Mõõdik

Juhtkond

IKT

baasoskuste omandamine

Eelarve
baasoskustega

õpetajate protsent

sh e-õppe koolituste sh
sisekoolituste
võimaldamine
Koolielu
osalemine

konkurssides

Pidev

Aineõpetajad

Konkurssides osalenute
arv

Läbiva

teema

„Tehnoloogia

2015

ja

Ainekateedri
juhatajad

innovatsion” kajastamine
õppekavas, ainekavades ja
tööplaanides.
Organiseeritakse
õpetajatele

Pidev

IKT-

Juhtkond

ja

IKT'd
aktiivselt

ainetundides
kasutavate

haridustehnoloogilisi

õpetajate protsent

koolitusi

E-õppe
materjalide/õpiobjektid
e

koostamine,

avaldamine

ja

jagamine
Ainesektsioonid
tutvustavad

Pidev

Ainekateedrid

regulaarselt

aktiivselt

IKT vahendite kasutamise
võimalusi

IKT'd

ainetundides
kasutavate

õpetajate protsent

erinevates

ainevaldkondades
korraldavad

ning

IKT

kogemuste

alaste

vahetamist

õpetajate vahel
Korraldatakse õpetajatele
iga-aastaseid

Pidev

IT spetsialistid

IKT

aktiivselt

konverentse

alaseid
ainekava
IKT
osas.

ainetundides
kasutavate

õpetajate protsent

Igaaastaselt
analüüsivad

IKT'd

õpetajad
oma

oskusi

Iga

IKT

õppeaasta

ning

lõpus

rakendamist

Aineõpetajad

IKT vahendeid kasutavate Pidev

Direktor

Palgakorralduse alusel

IT spetsialistid

Sisekoolitustest

õpetajate edendamise ja
motiveerimise

poliitika

toimimine
Tugiisikute

süsteemi 2015

loomine

osalevate õpetajate arv
Pakutud võimaluste arv
Õpetajate rahuolu

IKT

valdkonna Pidev

koostöövõimaluste kohta

IT

spetsialistid Õpetajate rahulolu

Õppealajuhataja

info kogumine ja jagamine
Olemasoleva infosüsteemi
toimimine ja kasutajatugi
Õpetajate informeerimine Pidev

(ainekateedrid, IT Õpetajate rahulolu

kaasaegse

spetsialistid,

tehnoloogia

võimalustest

raamatukogu,
õppealajuhataja)

Õpitarkvara

kasutamise pidev

IT spetsialistid

Õpetajate rahulolu

koordineerimine
III.

Juhtimiskeskkond

EESMÄRK: Kohtla - Järve Ahtme Gümnaasiumi arengukava käsitleb ka IKT valdkonda
kooskõlas käesoleva IKT programmiga
MEEDE: arengukava arendamine ja õppekava nõuetele vastava füüsilise õpikeskkonna loomine
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IV.

Infrastruktuur

EESMÄRK: Koolis on kasutusel vajalikus koguses sobiva funktsionaalsusega tänapäevased IKT
vahendid.

MEEDE: luuakase võimalused infotehnoloogia ja kaasaegsete õppemeetodite kasutamiseks
Mõõdik: On loodud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele vastav
füüsiline õpikeskkond
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