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Iseseisev koduõpe Juhendatud koduõpe

Kes korraldab
koduõpet?

TLPKs on võimalik koduõpe vanema taotlusel. Siin tabelis kirjeldatud iseseisev
ja juhendatud koduõpe on vanema soovil koduõppe erinevad võimalused meie
koduõppeosakonnas. Mõlemal juhul korraldab ja finantseerib koduõpet vanem, kes
vastutab ka õpieesmärkide saavutamise eest.

Kuidas ma
otsustan, kas
valida iseseisev
või juhendatud
koduõpe?

Iseseisvat koduõpet soovitame
vanematele, kellel on varasem kogemus,
kindlad eesmärgid ja/või piisavalt
igapäevast ajaressurssi, et kavandada
õppetegevusi, mis sobivad tema
koduõppijale riiklikult nõutud
õpieesmärkide saavutamiseks.

Vanem korraldab jooksva õppimise,
jälgib õpieesmärkide saavutamist,
koondab tööd õpimappi, hindab selle
põhjal koos õppijaga tema taset
kokkuvõtvalt kaks korda aastas.

Juhendatud koduõpe on mõeldud
vanematele, kellel puuduvad varasemad
kogemused ja/või igapäevane
ajaressurss, et kavandada õppetegevusi
riiklikult nõutud eesmärkide
saavutamiseks.
Siin toetab juhendaja õpiprotsessi,
pakkudes vanemale iganädalaselt
riikliku õppekava eesmärkidega seotud
õppetegevusi (võimalik kohandada ja
asendada) ja igakuiselt tuge töökava
täitmisel (veebiseminarid) ning
koduõppijale toetavaid veebitunde kaks
korda nädalas.

Kuidas saab mu
laps individuaalse
õppekava?

IÕK koosneb üldosast ja töökavast.
Üldosa täidetakse õppeaasta alguses
(kuu jooksul alates vastuvõtust) ning
töökava ja õpimappi (poolaasta
jooksul) põhimõttel, et kõik tegevused,
mis õppekavaga haakuvad, saaksid
kajastatud.

TLPK koduõppeosakonnas on välja
töötatud individuaalse õppekava põhi
õppijatele 1.-9.klassides. Selle saab iga
vanem kooli astudes veebidokumendina.
See tuleb vanemal oma koduõppijast
lähtuvalt individualiseerida (sh
tsükliõpe).

IÕK soovitame koos õppijaga läbi
uurida ning kasutada jooksvalt
töödokumendina, et märkida sinna
kõikvõimalikke õpiolukordi, mis
seonduvad riiklikult nõutud
õpieesmärkidega. See võimaldab perel

IÕK koosneb üldosast ja töökavast.
Üldosa täidetakse õppeaasta alguses
(kuu jooksul alates vastuvõtust) ning
töökava ja õpimappi (poolaasta
jooksul) põhimõttel, et kõik tegevused,
mis õppekavaga haakuvad, saaksid
kajastatud.

TLPK koduõppeosakonnas on välja
töötatud individuaalse õppekava põhi
õppijatele 1.-9.klassides. Selle saab iga
vanem kooli astudes veebidokumendina.

Seda täidetakse ühistel veebiseminaridel
kord kuus, lähtudes nädalaülesannetest,
kuid vanemal on võimalik koduõppijast
lähtuvalt individualiseerida nt
tegevusi asendada.

IÕK eesmärke käsitletakse ka
veebitundides, et õppija oleks kaasatud
õppeprotsessi tervikuna -



kiiremini harjuda koduõppega ja
märgata õppimist elust enesest.

eesmärgistamisest tagasisideni.

Kust ma saan
õppekavasse
puutuvat abi?

TLPK koduõppeosakonnas on välja töötatud individuaalse õppekava põhi õppijatele
1.-9.klassides. Selle saab iga vanem kooli astudes veebidokumendina.
Õppekavasse puutuvat teavet saab TLPK õppekavast ja ainekavadest (kooli
kodulehel) ning SA Innove õppekavaveebi materjalidest.

Lisaks pakume juhendatud koosõppe päevi lastele (töötoad perepäevadel),
vestlusringe lapsevanematele, eripedagoogi teenust eratundidena,
konsultatsioonina ja muud.

Mis on õpimapp?
IÕK töökavas märgitakse ära iga aine
juures, mis tegevustega õpieesmärkideni
jõutakse ning kuidas need tegevused on
(osaliselt, näidisena) jäädvustatud
õpimapis.
Õpimapp on kokkuvõtvate hinnangute
aluseks olev kogum õppetegevuste
jäädvustustest, näiteks:

- füüsilisel kujul eksisteerivad
õppematerjalid (vihikud, töövihikud,
liikumis-, toitumis- või muud päevikud,
meisterdused, käsitööesemed,
kunstiteosed jms);
- digikeskkondades asuvad
õppematerjalid (Opiqu päevikutes tehtud
ja salvestatud ülesanded,  liikumis-,
toitumis- või muud päevikud, äpid
nutitelefonis);
- teksti-, foto-, video-, heli- või muud
failid, mis illustreerivad mõnd õpioskust
(ka kunsti- ja meisterdusprojektidest
võib teha fotod, õpitud muusikapaladest
audio- või videofailid jne);
- IÕKsse õppeainete õppesisu alla
märgitud raamatute ja filmide
pealkirjad;
- veebilehtede, videote, videokanalite
lingid jms.

IÕK töökavas märgitakse ära iga aine
juures, mis tegevustega õpieesmärkideni
jõutakse ning kuidas need tegevused on
(osaliselt, näidisena) jäädvustatud
õpimapis.
Õpimapp on kokkuvõtvate hinnangute
aluseks olev kogum õppetegevuste
jäädvustustest.

Juhendatud koduõppes koguneb
õpimapp juhendaja saadetud
nädalaülesannetest, Opiq.ee päevikutest
ja muudest õppetegevuste
jäädvustustest.

Perele jääb võimalus juhendataja
saadetud ülesandeid asendada, kui
õpieesmärgid jäävad samaks.
Ideede saamiseks vt vasakpoolne lahter.

Kuidas toimuvad
arenguvestlused?

Arenguvestlused toimuvad kooli nimekirja tulles, I poolaasta lõpus
(detsembris/jaanuaris) ja II poolaasta lõpus (juunis). Kokkuleppel koordinaatoriga
on õppeaastat kokkuvõtvat arenguvestlust võimalik teha ka augustis, eeldusel, et
juuniks on töökavas konkreetselt välja toodud eesmärgid, mida plaanitakse
suvekuudel täita. Pere saab valida, kas vestlusel on vanemad ja õppija koos või
eraldi. Nädal enne arenguvestlust on vanem koos koduõppijaga koondanud
hindamisele minevad tööd õpimappi ja sisestanud kokkuvõtvad hinnangud IÕK
töökavasse.

Kuidas toimub
koduõppija
hindamine?

Vanem koostab õpimapi põhimõttel, et
igas aines antavate kokkuvõtvate
hinnangute aluseks on olemas mingi
jäädvustus.

Juhendaja toel koostab vanem õpimapi
põhimõttel, et igas aines antavate
kokkuvõtvate hinnangute aluseks on
olemas mingi jäädvustus.

https://www.luterlik.edu.ee/kool/alusokumentatsioon/
https://www.luterlik.edu.ee/kool/alusokumentatsioon/
https://oppekava.innove.ee/pohiharidus/
https://www.luterlik.edu.ee/koduope/koostoovoimalused/


IÕK töökavadesse märgib vanem
jäädvustuste nimekirja ja asukoha ning
annab neist lähtuvalt koos õppijaga kord
poolaastas hinnangu kõikides ainetes,
milles sel poolaastal eesmärke püstitati.
Kui on kasutatud Opiq päevikuid, siis
tuleb neisse ajutiselt õpetajaks lisada
kooliastme koordinaator.

Õpimapi põhjal kontrollib koordinaator
õpitulemuste omandamist ja hinnangute
vastavust riiklikult nõutud eesmärkidele.
Vajadusel korraldab vanem jooksva
hindamise koos õppijaga.
Vastavalt TLPK õppekava üldosale
kasutatakse koduõppesuunal numbrilist
hindamist, vaata täpsemalt failist TLPK
KÕOK hindamispõhimõtted.

IÕK töökavadesse märgib vanem
juhendaja toel jäädvustuste nimekirja ja
asukoha ning annab neist lähtuvalt koos
õppijaga kord poolaastas hinnangu
kõikides ainetes, milles sel poolaastal
eesmärke püstitati.

Õpimapi põhjal kontrollib koordinaator
õpitulemuste omandamist ja hinnangute
vastavust riiklikult nõutud eesmärkidele.
Vajadusel korraldab vanem jooksva
hindamise koos õppijaga.
Vastavalt TLPK õppekava üldosale
kasutatakse koduõppesuunal numbrilist
hindamist, vaata täpsemalt failist “TLPK
KÕOK hindamispõhimõtted”.

Kust ma saan
lapsele
õppematerjalid?

Opiq õppematerjalikeskkonda saab oma
isikliku meiliaadressiga õpilasekonto iga
koduõppija, kelle vanem selleks soovi
avaldab. Lapsevanem saab õpetajakonto
(st võimaluse päevikuid teha ja
kontrollülesandeid saata) juhul, kui ta
soovib teatud õppeainetes õpimappi
Opiqu kaudu koguda ja esitada. Muud
vahendid, materjalid, huviringid,
eraõpetajad, õppekäigud korraldab
vanem.

Õppijale teeb kontod Seesaw ja Opiqu
keskkondasse juhendaja (vajalik õppija
meiliaadress). Opiqu kaudu saab
kasutada suurt osa Eestis saadaolevast
eestikeelsest õppevarast.
Muud vahendid, materjalid, huviringid,
eraõpetajad ja õppekäigud korraldab
vanem.

Milliseid võõrkeeli
peab õppima?

Põhikooli riiklik õppekava näeb ette A-võõrkeele ja B-võõrkeele õppimist.
Nõuded õpitulemustele on toodud SA Innove õppekavaveebis. Taseme valivad
koduõppepered ise, lähtudes riiklikult nõutud miinimumist. Kooli ja pere
kokkuleppel võib õpilane õppida ka kooli õppekavas nimetamata võõrkeelt. Sellisel
juhul koostatakse õpilasele võõrkeeles individuaalne õppekava, kus määratakse
võõrkeele õppekorraldus, taotletavad õpiväljundid ja hindamise korraldus.

Kuidas toimub
koduõppelt kooli
minek?

Kui koduõppijal tekib soov minna kooli, saab ta kaasa hindelise tunnistuse, mis
põhineb jooksva poolaasta arenguvestlusel ning õppija ja vanema hinnangutel
individuaalses õppekavas seatud eesmärkide saavutamisele.

Kas koduõppija
saab minna TLPK
tavaõppesse?

Koduõppijad saavad minna TLPK tavaõppesse üle ainult juhul, kui nad vastavad
vastuvõtutingimustele: kui pere jagab TLPK väärtushinnanguid, kui vastavas klassis
on kohti ning kui nad on valmis õppima edasi TLPK õppekava järgi, sh võõrkeeled ja
koolispetsiifilised ained (usuõpetus, meedia- ja suhtlemisõpetus).

Millistes TLPK
tegevustes saab
koduõppija
osaleda koos
koolilastega?

Koduõppijale on avatud ülekoolilised üritused ja TLPK Huvikool. Huviringide ja
registreerimise kohta saavad infot kõik lepingu sõlminud ja meililistiga liidetud
lapsevanemad. Lisaks pakub koduõppeosakond koosõppimisvõimalusi.
Üksikutes ainetundides osalemist ei toimu.

Kuidas toimub III
kooliastme
loovtöö?

Loovtöö koostab III kooliastme õpilane vastavalt loovtöö juhendile ja kirjalike tööde
vormistamise juhendile. Loovtöö esitlemist võib korraldada nii pereringis, laiemas
sõpruskonnas, koduõppeperede igakuistel kohtumistel või ainult koordinaatorile.
Loovtöid võib õppemeetodina rakendada igas kooliastmes.

https://www.opiq.ee/
https://oppekava.innove.ee/pohiharidus/voorkeeled/
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2019/04/Tartu-Luterliku-Peetri-Kooli-vastuv%C3%B5tu-tingimused-ja-kord_03.2019al.pdf
https://www.luterlik.edu.ee/koduope/koostoovoimalused/
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2020/10/Loovt%C3%B6%C3%B6-juhend_TLPK-1.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2020/10/Kirjaliku-t%C3%B6%C3%B6-vormistamine-TLPK.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2020/10/Kirjaliku-t%C3%B6%C3%B6-vormistamine-TLPK.pdf


Kust ma saan
koduõppe
korraldamiseks
mõtteid?

Lühidalt öeldes - koduõppijate kogukondadest, st teistelt vanematelt.
Google’i otsing “koduõpe” annab igat sorti informatsiooni, lisaks on olemas MTÜ
Eesti Koduõppe Keskuse veebileht ja blogi ning üle-Eestiline Facebooki grupp
“Koduõpe”. TLPK koduõppeperedel on oma kinnine grupp Facebookis, vanemate
meililist. TLPK pakub erinevaid võimalusi koduõppijate perede koostööks.
Oled oodatud osalema meie koordinaatorite korraldatud veebikursusel. TLPK Põlva
Jakobi Kooli koduõppeperedele on veebikursus tasuta (perepäevadega samal ajal).

Kuidas
koordinaatoritega
ühendust saab?

Koordinaatoritega saab sidet pidada meilitsi:
Kadi Künnapuu, koduope@luterlik.edu.ee
Irja Toots, irja@luterlik.edu.ee
Janet Ostra janet@luterlik.edu.ee

Meilitsi võimalik kokku leppida ka telefonikõne või veebivestluse aeg.

https://koduope.ee/
https://koduoppekeskus.wordpress.com/
http://www.luterlik.edu.ee/koduope/koostoovoimalused/
https://kynnapuu.com/kursus-koduoppe-alused-2/
mailto:koduope@luterlik.edu.ee
mailto:irja@luterlik.edu.ee
mailto:janet@luterlik.edu.ee

