Kodu tugi lapse kaugõppe korral

Kõigil lastel algab õpingutes eriline aeg. Nad õpivad nüüdsest peamiselt kodus, kaugõppe teel.
Kontaktõpet korraldatakse 1.–3. klasside ja lasteaedade lastele. Lisaks korraldatakse vajadust mööda
kontaktõpet eritoe otsuse saanud ja pikendatud koolikohustusega õpilastele. Ka põhihariduse saamiseks
ettevalmistava õppe õpilased võivad osaleda alates 14.04.2020 kontaktõppes. Kõigil õpilastel on siiski õigus
saada vanemate palvel kaugõpet. Kodune kaugõpe on esimene valik, mida soovitatakse kõigile õpilastele.
Koolitöö ja õppimine võivad pere proovile panna. Koolid töötavad praegu hoolega, et õppetöö toimiks.
Olukord on meile kõigile uus ja seepärast on tähtis loota, et igaüks annab endast parima. Küllap varsti
pääsevad lapsed kooli tagasi.
Koduses keskkonnas on vaja luua õppimise ja koolitööde tegemise rutiin. Pakume nõuandeid, mis toetavad
lapse kodust kaugõpet.

 Õpetamise eest vastutab endiselt kool. Kõigil vanematel ei ole võimalik lapse õpinguid toetada (nt
ebapiisava soome/rootsi keele oskuse tõttu). Õpetajad on valmis küsimustele vastama ja abi
osutama.
 Kui lapsel ei ole arvutit, võib ühendust pidada ka mobiiltelefoni teel. Kui kodus ei ole õppimiseks
sobivaid seadmeid, pöörduge kooli poole.
 Tutvuge koos lapsega koolist saadetud juhistega. Toetage last juhiste järgimisel ja õpetajatega
suhtlemisel.
 Kandke hoolt, et lapsel oleksid töövahendid, mida ta tavaliselt õppimiseks kasutab.
 Arutage ja planeerige ajakava koos lapsega. Kirjutage ajakava üles ja kasutage abiks pilte. Pange
ajakava nähtavale, kesksele kohale.
 Otsige koos lapsega kodus selline koht, kus tal on hea koolitöödele keskenduda ja kus on olemas
vajalikud asjad. See tekitab turvatunde ja loob töörahu.
 Mõtelge, kui kaua laps jaksab töötada. Kodus võib töötada koolitunnist lühemalt.
 Laps võib tunda, et on koolitöödega üksi jäetud. Seepärast innustage teda õppima kaughalduse teel
koos klassikaaslastega või kodus õdede-vendadega. Seltsis segasem!
 Varuge piiravalt aega õues viibimiseks. Liikumine ja mängimine moodustavad kaugõppe olulise osa.
 Kehtestage õppevälisele ekraaniajale selged piirid.
 Lubage lapsel tundeid väljendada ja seadke jõukohaseid eesmärke. Kui tal ei ole enam päeva
viimaseks koolitööks jaksu, võib ta teha selle hiljem. Õpetajad aitavad last edasiste õpingute jooksul
järele, kui midagi peakski õppimata jääma.

 Kõik kodus viibivad pereliikmed peavad lapse koolitöödeks ette nähtud aega austama. Pere
vastutab ühiselt lapse meele- ja töörahu tagamise eest.
 Kui tunnete lapse õpingute või heaolu pärast muret, pöörduge kooli poole. Kui probleem on seotud
eelkõige õppimisega, suhelge lapse õpetajaga. Kui mure puudutab lapse heaolu, pöörduge kooli
psühholoogi või kuraatori poole.
Tekstis on kasutatud Lärumi pedagoogilise juhi Fredrika Nyqvisti, Förbundet Hem och Skola ja Suomen
Vanhempainliitto materjale.

