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Erika Elissaar, Helju Saamer, Maarika Tania, Mariana Avarsalu, Raidi Allikas, Külli Veerme,
Mardo Hoovi, Kadi-Ingel Kungla, Hannela Lokko, Erki Klausson, Enn Pormeister, Maris
Viksi, Eha Kõiv, Kristi Lambing, Aliis Grabbi, Liis Jaaku, Riina Talvis, Evelin Vabson,
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Päevakord:
Laulasmaa Kooli arengukavale arvamuse avaldamine.
Küsimus:
Arengukavast jookseb läbi Laulasmaa kooli võimla ehitus, aga see ei ole vist enam aktuaalne?
Lasteaia tegevuste alt tuli välja õppe- ja kasvatustöö väärtuste kõrval ka digiteadlikkus kuidas ja mismoodi see lasteaia õppetöös kajastub?
Vastus:
Võimla planeerime arengukavasse ikka, sinna suunda ju püüame.
Digiteadlikkus õppe- kasvatustegevuse läbiviimisel tähendab eelkõige õpetajate oskuste
suurenemist
töötamaks
digivahenditega:
dokumendikaamera,
robootikaseadmed,
tahvelarvutid, erinevad arvutiprogrammid jm. Õpetajate oskuste suurenemisel
mitmekesistuvad lastega läbiviidavad õppetegevused.
Küsimus:
Digiplaanid on väga suured ja see on ka väga hea, kuid minu meelest on IT-spetsialistile vähe
tähelepanu pööratud. Tema peaks ju koolis olema tugisambaks kõikidele teistele, kes ei ole IT
taustaga. Pedagoogide ja töötajate nõustamine ja abistamine erinevate õpikeskkondade
kasutamisel, samuti tehnilise toe pakkumine. Kooli arvutivõrgu tarkvara ja riistvara
haldamine ja hooldamine on süsteemne tegevus, et kõik toimiks tõrgeteta. Tarkvarade
installeerimised, vajalikud uuendused, vajalikud draiverid, viirusetõrjed, arvutite puhastamine
ebavajalikest failidest, kasutute installeeritud tarkvarade eemaldamine jne. jne. IT spetsialist
peaks ka arendusega tegelema, kuna on kursis IT alaste trendide, arengusuundade ja
uuendustega selles vallas. IT spetsialistile 0,5 ametikohta kolme kooli ja lasteaia
kohta palgaga 387 eurot bruto on ühe olulise arenguveduri jaoks vähevõitu minu meelest.
Vastus:
Jah, oleme nõus, et seda on vähe. Täna pakub õpetajatele veel tuge haridustehnoloog (1,0
ametikohta). IT valdkonnas teenindab meid ka Cone Center OÜ. Igaaastane tegevus
personalijuhtimise valdkonnas on personalivajaduse hindamine ja vajadusel värbamine. Seega
annab arengukava meile vastavateks muudatusteks aluse.
Arengukavale tehtud keeleline korrektuur.
Üldkoosoleku otsus: arengukava esitada kinnitamiseks Lääne-Harju Vallavalitsusele.
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