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Eesmärk (tähtaeg) Digi-

peegel 

vastutajad meetod hetkeseis 

On loodud IT-strateegia (2017) 1.1.; 3.3. Koolipidaja, 

direktor, 

õppealajuhata

ja 

vaatlus tehtud 

Rahulolu-uuringutes on fookuses 

konstruktivistliku õpikäsituse 

rakendamine, digitaristu ja 

digipädevused 

1.1.; 

1.3.1.4; 

1.5. 

Koolipidaja, 

direktor, 

õppealajuhata

ja 

vaatlus tehtud 

Kõik klassijuhatajad on läbinud 

tuleviku õpetaja koolitusprogrammi 

HITSAs (Klassijuhatajate 

valmisolek on Toomkooli õpetajate 

digiuuringu alusel olemas; 2017-

2021) 

1.1, 1.2.. 

2.1., 2.2, 

2.4., 2.5; 

3.4 

Koolipidaja, 

direktor, 

majandusjuha

taja, 

õppealajuhata

ja 

vaatlus tehtud 

Õppekavades ja ainekavades on 

uuendatud digipädevused 

(01.04.2017) 

1.1 Koolipidaja, 

direktor, 

majandusjuha

taja, 

õppealajuhata

ja 

vaatlus tehtud 

Luuakse Stuudiumis keskkond, kus 1.2. Direktor vaatlus tehtud 

http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/Digitaristu%20kaasajastamine%20-%20soovitused%20kohtv%C3%B5rkudele%20ja%20kaabeldusele.pdf
http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/Digitaristu%20kaasajastamine%20-%20soovitused%20kohtv%C3%B5rkudele%20ja%20kaabeldusele.pdf


analüüsitakse  

metoodilisi tunde (2017) 

õppealajuhata

ja 

 

Kaasaegse e-õppe läbiviimiseks ja 

internetikeskkonna õppematerjalide 

kasutamiseks koolitunnis on 

tagatud kõikidele õpetajatele ja 

õpilastele IKT-vahendid (iPadid või 

sülearvutid), kellel neid isiklikult ei 

ole (2018) 

1.2.; 3.2. Koolipidaja, 

direktor, 

majandusjuha

taja, 

õppealajuhata

ja 

vaatlus tehtud 

Kõikides klassides on võimalik 

projektorit kasutada (2018) 

1.2. Koolipidaja, 

direktor, 

majandusjuha

taja, 

õppealajuhata

ja 

vaatlus tehtud 

VOSK („võta oma seade kaasa”, 

mis võimaldab õpilastel kasutada 

õppetööks isiklikku nutiseadet) 

nõuetele vastav võrgulahendus on 

loodud kõikides Toomkooli 

majades (2018) 

3.1. Koolipidaja, 

direktor, 

majandusjuha

taja, 

õppealajuhata

ja 

vaatlus tehtud 

Kõik õpetajad on saanud 

konstruktivistliku õpikäsitluse alase 

koolituse (2018-2021) 

1.1. Koolipidaja, 

direktor, 

majandusjuha

taja, 

õppealajuhata

ja 

vaatlus tegemata 

Koolitus õpetajatele, kuidas luua ja 

arendada personaalset 

digiõppekeskkonda 

(2018-2021)  

1.4. Koolipidaja, 

direktor, 

majandusjuha

taja, 

õppealajuhata

ja 

vaatlus tehtud 

Kooli juhtkond on saanud 

strateegilise juhtimise raamistiku 

alase koolituse. (2018-2021) 

2.1 Koolipidaja, 

direktor, 

majandusjuha

taja, 

õppealajuhata

ja 

vaatlus tegemata 

Kooli juhtkond on saanud 

strateegilise juhtimise raamistiku 

koos tarkavara-lahendusega 

(2018-2021) 

2.1. Koolipidaja, 

direktor, 

majandusjuha

taja, 

õppealajuhata

ja 

vaatlus tegemata 

Koolis on loodud mugav ja 

mitmekülgne pilvelahendus (2019) 

3.5. Koolipidaja, 

direktor, 

õppealajuhata

ja 

vaatlus tegemata 

Luuakse Toomkooli ajaloost ja 3.5. õppealajuhata vaatlus tegemata 



väärtustest arvutimäng (2019) ja 
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