Juhend Rakvere Põhikooli õpilastele
Veebitunnis osalemise kord


Veebitund on õppetund, mis toimub virtuaalselt digitehnoloogia abil.
Veebitunnis osaleb õpilane, õpilaste rühm või kogu klass koos õpetajaga
ainetunnis, klassijuhatajatunnis või õpiabitunnis. Veebitunnis saab kuulata
õpetaja poolt antud juhiseid, arutada üheskoos, jälgida esitlusmaterjale, vastata
jne.



Õpilasel on veebitundides osalemine kohustuslik kui õpetaja pole andnud teada
teisiti (näit vabatahtlikud konsultatsioonitunnid).



Veebitunnist puudumise korral märgib õpetaja e-päevikusse puudumise.



Enne tunni algust tuleb kindlaks teha, kas arvuti või nutiseade võimaldab tunnis
osalemist. Õpilane peab kuulma ja nägema tunnis toimuvat ning saama
õpetajaga suhelda. Probleemide puhul tuleb sellest õpetajale teada anda.



Tunnis osalemiseks valib õpilane võimalikult vaikse ruumi.



Õpilane on tunni alguseks valmis pannud vajalikud õppevahendid.



Veebitunnis on õpilane kohal õigel ajal, soovitatavalt 5 minutit varem.



Veebitundi siseneb õpilane kooli poolt antud oma Google konto kaudu.



Veebitunnis paneb võimalusel muu taustapildi, et kodu ekraanil näha ei oleks.
Kui samas ruumis viibib veel keegi, siis annab õpilane sellest õpetajale teada.



Õpilane kasutab võimalusel kõrvaklappe.



Veebikaamera sisselülitamine on kohustuslik kui õpetaja seda nõuab.



Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa
andnud. Muul ajal on mikrofon välja lülitatud. Õpilane annab õpetajale märku
„käemärgiga“, kui soovib rääkida. Õpilane vastab, kui õpetaja tema poole
pöördub.



Õpilane võtab veebitunnis aktiivselt osa õppetööga seotud tegevustest, ei
tegele muuga, ei vaata ega jaga teemasse mittepuutuvaid materjale.
Veebitunnis teeb õpilane tööd õpetaja juhendamise järgi, vajadusel küsib abi
õpetajalt. 1.-4.klassi õpilase juures võib vajadusel ja võimalusel olla keegi, kes
abistab õpilast tehniliste probleemide korral.



Veebitunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.



Õpilane annab õpetajale teada, kui tal on vaja tunni ajal arvuti juurest lahkuda.
Õpilane teeb seda vaid mõjuval põhjusel.



Keelatud on jagada veebitunni linki või ID-d kõrvaliste isikutega, logida sisse
võõra nime alt, veebitundi salvestada ning teha ekraanipilte.



Kui õpilane veebitunni reegleid ei täida, õpetaja on tuletanud õpilasele reegli
täitmist meelde ja ta seda siiski ei järgi, siis on õpetajal õigus õpilane
veebitunnist eemaldada. Õpetaja fikseerib rikkumise e-kooli.



Veebitundide kord on aluseks käitumishinde panekul.
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