Ukrainakeelne online-õpe
Kulude hüvitamine 2022

Ukrainakeelse online õppe võimaldamisest
Pidevalt täienev info on leitav: https://www.hm.ee/et/tegevused/ukrainast-saabunud-laps-ja-nooreestis/korduma-kippuvad-kusimused
Peamistel lehtedel on õpilaste jaoks ukrainakeelne juhend, kuidas juhendajaga/õpetajaga
ühendust saada ning kooli töös osaleda. Üldjuhul on õppimine iseseisev, vastastikuse
videosuhtlemise saab kokku leppida juba konkreetse juhendajaga.
• Distantsõppekoolina tegutseb Rahvusvaheline Ukraina Kool: https://uis.org.ua, kus õpilane osaleb
õppetöös eksternina, õppides iseseisvalt ja sooritades teema läbimisel nn kontrolltöö, mis
saadetakse õpilasele juhendaja poolt ja mille õpilane peab ühe päeva jooksul tagasi saatma.
• Kooli asutaja on Ukraina Haridus- ja Teadusministeerium. Õppevõimalused hõlmavad kogu
koolikohustuslikku õppekava 5.– 11. klassile. 1.–4. klassi materjalid on valmimisel ja täienevad
jooksvalt. HEV õpilaste jaoks valmistavad veel ette distantsõppe materjale.
• Õppima asumiseks on vaja kooli registreeruda. Selleks tuleb saata klassi kuraatorile kiri (loend ja
e-posti aadressid on lehel). Vastavalt veebilehe infole, on 9. ja 11. klassi lõpetajatel võimalik antud
keskkonna kaudu jõuda ka lõputunnistuse saamiseni. Ka üleminekuklassidel on võimalik saada
semestrite lõpus tunnistus.
• Kui õpilane osaleb juhendatud distantsõppes Ukraina koolis, saab selle integreerida tema
tegevusplaani, pakkudes õpilasele ruumi, arvuti ja interneti kasutamise võimalust. Samal ajal on
soovitatav pakkuda lisategevusi Eesti koolis, eriti näiteks liikumine, käeline tegevus jne.

Kättesaadav ukrainakeelne õppevara
Ukrainakeelne õppevara on loodud Ukraina riigi avalike vahendite toel ja neid võib kasutada vaid
mittetulunduslikel eesmärkidel!
• Ukraina peamine kaugõppe platvorm on riiklik veebikool (https://lms.e-school.net.ua/guide), mis sisaldab õppetunde
kõigis ainetes nii alg- kui ka keskkooliõpilastele. Piirkondades, kus internetiühendus on häiritud, saavad õpilased vaadata
õppetunde hoopis Ukraina televisioonist. Nii veebi- kui ka televisioonitunnid on integreeritud interaktiivsesse Google'i
kalendri ajakavasse (https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad ), et hõlbustada koordineerimist.
• Ukraina alustas 14. märtsist haridusprojekti „Piirideta õppimine“ 5.–11. klassi õpilastele loodi Ukraina
haridusministeeriumi ja telekanalite (Kyivstar TV, MEGOGO, sweet.tv jt) koostöös võimalus õppida Kyivstar TV
veebiplatvormi kaudu tasuta kaugõppes. https://lms.e-school.net.ua/ Loengud toimuvad E–R alates kell 10 ja telekanalid
keskenduvad iga päev erinevale õppeainele. Sisu saab jälgida otseülekandena või hiljem järele vaadata ja on kättesaadav
ka kõigile välismaal viibijatele.
• Всеукраїнський розклад | Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua)
• Всеукраїнська школа онлайн – YouTube
• https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-studentiv-proftehiv

• IMZO elektrooniline raamatukogu: https://lib.imzo.gov.ua/
• Tasuta ja lihtsasti kättesaadavad õpikute ja õppekomplektide terviklahenduste PDF-versioonid 1.–11. klassile. Lisaks ka: kakskeelsed
sõnaraamatud (moldova, vene, poola, rumeenia, ungari suunal), erinevad käsiraamatud (1.–7. klass), metoodilised juhendid ja
materjalid õpetajatele ning õpikuid ja käsiraamatuid kutse(tehnilise)õppe õpilastele:
http://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/

Ukraina Hariduse Arendamise Instituudi (UIED) kodulehekülg koondab õppimisvõimalusi väga paljudelt
veebiplatvormidelt, sh veebitunde, õppematerjale ja muud toetavat teavet, mis on praegu abiks välismaal viibivate
laste õppetöö korraldamiseks.

Ukraina laste/õpilaste eest alus-, üld-, kutsehariduse,
noorsootöö ja huvihariduse kulude hüvitamine
17.03.2022 valitsuskabineti protokolli on märgitud otsuse punkt 4: Kiita heaks Haridus- ja
Teadusministeeriumile Ukraina sõjapõgenike alus-, üld- ja kutsehariduse kulude hüvitamine.
MIS ALUSTEL?
• Toetus õppuri kohta - aluseks EHISesse korrektselt kantud sõjapõgenikest lapsed/õpilased.
• Pearaha KOVide keskmise kulu alusel (alusharidus/hoid 465€, üldharidus 506€, kutseharidus 353€).
KELLELE?
• Haridusasutuste pidajad
MIS EESMÄRGIL?
• Tagada alus- ja üldhariduse õppekoht, vajalikud tugi- ja abiteenused sh:
• toit, õppevahendid ,vajadusel tehnoloogiline seade Ukraina distantsõppel osalemiseks;
• ekskursioonid, ukraina keelsed abiõpetajad, vajadusel õpetaja jne;
• täiendav eesti keele õpe üldhariduses;
• hariduse tugiteenused (logopeedid, psühholoogid jne) ja vajadusel tõlgid;
• huviharidus ja huvitegevus;
• noorsootöö.

Ukraina laste/õpilaste eest alus-, üld-, kutsehariduse,
noorsootöö ja huvihariduse kulude hüvitamine
KUIDAS?
• Kulude hüvitamise allikas: riigi lisaeelarve (koostamisel).

• Haridus- ja teadusministri käskkirjaga KOVidele ja eraharidusasutuste pidajatele.
• Väljamaksed tagasiulatuvalt, arvestades õpilaste arvude muutust.
• Väljamakse kuupäevad määratleme ministri käskkirjas.
MIS TINGIMUSTEL?
• Õppemaksu ja muude tasude küsimise osas räägime lähiajal eraldi läbi.
• Toetus on sihtotstarbeline, käskkirjas kasutamise alused kirjas. Eraldi aruandlust ei küsi.
Kontaktid täiendavate küsimuste korral: Salle Andresson salle.andresson@hm.ee;
Piret Sapp piret.sapp@hm.ee; Hille Ilves hille.ilves@elvl.ee

