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Vaata Maailma sihtasutus on loonud veebipõhise kool-kodu suhtlemise keskkonda e-kooli. Rakvere
koolidest on e-kooli projektiga liitunud Rakvere Põhikool, aktiivset huvi on ilmutanud Rakvere
Reaalgümnaasium.
E-kooli esmased eesmärgid on kaasata lapsevanemad senisest oluliselt aktiivsemalt õppeprotsessi ja
kooliellu, muuta koolides toimuv ja koolides tekkiv info lapsevanematele jooksvalt kättesaadavaks,
korrastada ja standardiseerida kooli info kogumise ja säilitamise süsteemi, kasutades ära juba
olemasolevat või teiste rakenduste abil kogutavat infot ning lisades sinna uusi elemente.
E-kooli funktsioonid on jooksva õppetöö tulemuste sisestamine (klassipäevik), õpilase hinnetelehe
vaatamine (õpilaspäevik), tunniplaan, kodused ülesanded ja kontrolltööd ning suhtluskanal
lastevanemate, õpilaste ja klassijuhataja, lastevanemate ja kooli juhtkonna vahel.
Põhikool on esimene
Rakvere Põhikooli õppealajuhataja Aino Bruusi sõnul saavad nende kooli spetsialistid praegu koolitust,
projekti tutvustatakse õpetajatele ja lastevanematele. Praeguseks on asja arutatud 1. klassi laste
vanematega ja suhtumine oli positiivne, väitis Bruus. Lastevanemate üldkoosolekul tuleb e-kool
arutlusele novembris. Ka õpilased on e-koolist kuulnud, ehkki vaid pinnapealselt. Bruusi sõnul toimub
üleminek uuele süsteemile järk-järgult, arvestades arvutite olemasolu kabinettides. E-kooli peamiseks
vooruseks pidas Bruus andmete kättesaadavust lapsevanemale, kooli ja kodu vahelise
kommunikatsiooni paranemist.
Rakvere Reaalgümnaasiumi õppealajuhataja Kalev Lasberg tõstis olulise eelisena esile kooli
andmebaaside korrastamist. E-koolist saab automaatselt kätte suure osa omavalitsuse ja
Haridusministeeriumi poolt nõutavast aruandlusest. Samuti saab vähese vaevata välja trükkida
hinnetelehti ja muid raporteid. Lasbergi sõnul ei pea e-kooliga paralleelselt pidama tavalist
klassipäevikut, piisab sellest, kui e-kooli klassipäevik kord aastas välja trükkida. Tema arvates annab ekool ka kõikidele kasutajatele hea ja organiseeritud ülevaate vajalikust informatsioonist. Omaette
probleem võiks olla seegi, et kõigil vanematel pole juurdepääsu arvutile ega ka vajaminevaid oskusi,
aga samas jäävad ju ka tavalised suhtluskanalid alles. Oodata, et kõik saaksid endale arvuti ja
internetiühenduse koju, ei ole mõeldav.
Kõik õpetajad ei ole valmis
Rakvere Gümnaasium e-kooliga liituda esialgu ei kavatse. Kooli infojuhi Sirje Trahvi sõnul eelistavad nad
oodata, kuni programm on rohkem katsetatud ja töökindlam. Samuti näeb Trahv kooli poolt mitmeid
probleeme, ennekõike seda, et kõik õpetajad pole veel valmis e-koolis osalema. Ilmselt ei piisa ka
olemasolevast arvutite hulgast. Õpetajad ei soosi ka lisatööd, kirjutades hinded kõigepealt päevikusse
(grupitundide õpetajad pahatihti enne veel ka märkmikku) ja siis internetti. Paberpäevikutest ei ole
gümnaasium ilmselt valmis veel loobuma. Ühe probleemina näeb Trahv ka ebapiisavat turvalisust. Kui
isegi pankade andmebaasidesse sisse murtakse, siis vaevalt et e-koolgi paremini kaitstud on, kahtleb
Trahv. Vaata Maailma sihtasutus turvalisust siiski kahtluse alla ei sea, kuulub ju sihtasutusse ka kaks
Eesti suurimat panka. Ka Lasberg nentis, et ega pankadessegi väga tihti sisse tungita.
Kui Rakvere Põhikool kiitis projekti heaks ja otsustas liituda ning Rakvere Gümnaasium võttis äraootava
seisukoha, siis Rakvere Reaalgümnaasiumil on kavas e-kooli natuke katsetada. Lasbergi sõnul
plaanitakse luua vabatahtlikest nö testrühm ja vaadata, kuidas asi toimib. Väga palju uuendusi e-kool
kaasa ei tookski, sest koolil on väga põhjalik interneti kodulehekülg, kust tunniplaanid, ainekavad ja
veel paljud muud dokumendid on ka täna kättesaadavad.
Ehk on varsti käes hoopis see aeg, mil lapsevanem läheb internetti, vaatab, et laps sai bioloogias kahe,
saadab lapsele kurja e-maili kalade siseehitusest ja rohkem juttu sellest ei tulegi.
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