
Meie edulugu  

Viis pilti Konguta Koolist, kust võiks otsida Tiigri 

Tegija 2011 ja Eesti Haridustegu 2013 edu aluseid 

 

Pilt 1  Taristu 

Taasiseseisvunud Eesti Vabariigiga koos sündinud Konguta koolis kulus esimestel aastatel 

põhitähelepanu taristule, sest näiteks veel 1999a. oli koolis kasutada ainult 1 vallavalitsuse 

poolt maha kantud arvuti ja 1 humanitaarabi korras saadud hirmraske vananenud 

koopiamasin. Oli ka 1 uus seade: Canoni koopiamasin, lausa 4 lehte minutis! Internetti 

polnud.  

Esmalt läksid käiku sõbrasuhted- sponsorid väljamaalt(Rootsist) saatsid meie palvel oma 

vana tehnikat, mõni nendest võttis pildigi ette. Kasutusel olid flopid. Mõlkus mõte 

arvutiklassi rajamisest. Tahtsime vähemasti 5-6 arvutit ja internetti. Käima läks arvutiring. 

Valmis kooli esimene kodukas ja andsime välja koolilehte. Arvutit kasutasime kui 

trükimasinat. Kogu tarkvara oli piraat 

20.septembril 2000a.avas tollane EV president L. Meri pidulikult meie kooli arvutiklassi, kus 

oli 6 arvutit, paar uut arvutit ja ülejäänud olid kasutatud masinad, oli ka 1 uus printer. Olime 

uhked ja õnnelikud... Ja siis- 13.oktoobril 2000 käisid koolis vargad ja viisid minema nii 

digiklaveri, kui ka arvutiklassist osa arvuteid(ka vargad olid tollal veel rumalad, sest nad 

võtsid kaasa kõik monitorid ja jätsid meile kaks uut arvutit!).  

Peale seda üleelamist ja julge eriti afišeerida oma kooli taristut Aga kui nüüd tulla 

tänasesse päeva, siis jah: meie taristu annab silmad ette isegi väljamaa koolidele! Meil on 

olemas kõik see, millest oskame unistada! 

 

Pilt 2  Koolitused 

Ideid ja teadmisi hakkasime otsima Tiigrihüppe konverentsidelt. Need vaimustasid ja avasid 

meie ees täiesti uue maailma- ja kui toredad ning põnevad nad olid! Kui huvitavad 

ettekanded, kui tore seltskond ja kui palju uut õppimist- see kõik oli nii vaimustav! Tahtsime 

olla samasugused: innovaatilised, asjalikud, IT-oskajad. Tiigirihüppe abita poleks me jõudnud 

kindlasti sellele tasemele, kuhu oleme tänaseks jõudnud! 

Esmakohtumine tiigritega tegi meist sõltlased: me ei puudunud 2013ndani pea- aegu mitte 

üheltki TH ettevõtmiselt, olgu see konverents, koolitus või konkurss. Nii palju nagu 

konkursse ja võistlusi oli, nii palju me nendest osa võtsime ja saime seetõttu koolile palju 

uut tehnikat. Tiigrihüpe pakkus võimalusi ja me kasutasime neid usinasti. Hakkasime TH 

projektide  ja võimaluste toel koolitama meeskonda. Valmis meie oma kooli IT õppekava ja 

integreerisime arvutiõpetuse ka kooli õppekavva. Hakkasime otsima lisavõimalusi ja ka 

saime- olime pilootkooliks ja partneriks Tartu Ülikoolile. Käiku läks „piitsa- prääniku“ 

meetod, et IT oskused ikka kõikideni jõuaksid. 2012 aastal kogunes näiteks IT- alaseid 

koolitusi(sh.veebikoolitused) meeskonnale 1292 tundi. Lisaks süsteem „Kolleegilt 



kolleegile“. Oma arvutialaseid oskusi hakati näitama massilise blogimisega. Nüüdseks oleme 

jõudnud isegi oma valla seeniorkoolitusteni.  

 

Pilt 3  Õpilased 

Arvutiklassi loomise algul märkasime, et arvutitest oli abi koolikohustuse täitmisel: nimelt ei 

puudunud sellel päeval koolist tavaliselt mitte keegi, kui nad said arvuteid kasutada. Tegime 

graafiku, eraldades igale lapsele 20min päevas arvutiaega. Probleemsed lapsed- neile 

panime veel mõne teise nädalapäeva lisaks! Koolikohustusega pole meil siiani probleeme. 

2013 aastast tegeleme progemisega 1-st klassist alates, robootikaga alates 2010a sügisest. 

2012a. loodud JukuAkadeemias on üks õppesuundadest programmeerimine, robootika ja 

innovatsioon. Akadeemia on kaasa toonud teadustööde tegemise ja kaitsmise 1-st klassist 

alates ning teaduskonverentsid. Tehniliste oskuste tagamiseks hakkasime näiteks 

Emakeelenädalal mõõtma õpilaste trükikiirust klaviatuuril minutis ja 21-lt tähelt oleme 

jõudnud tänaseks juba 325ni.  

2008/2009a-st oleme eKooli kasutajad. Onkonte teeme „Miksikese“ keskkonnas ja oleme 

ülitublid „Pranglijad“- see võistlus on populaarne vahetundidelgi.  

Kasutame palju elektroonilisi ankeete ja tagasisidestusi. Silmaringi arendame 

raadioviktoriinide abil, joonistusoskust Eeneti võistluste kaudu, skemaatilist lugemisoskust 

treenime graafikute ja skeemidega ning esinemisoskusi lihvime akustiliste võimaluste toel, 

märkamis- ja jälgimisoskust „Tere, kevad!“ jt projektide abil. Õpilastel on arengut kajastavad 

e-portfooliod. Õpilased annavad välja kooli ajalehte „Konguta välk“. Koolikellgi tutvustab 

meile erinevat heliloomingut klassikast pop- muusikani. 

 

Pilt 4  IT struktuur 

IT esmaseid teadmisi jagas ja arvutisüsteemi püüdis algusaastatel töökorras hoida valla 

raamatupidaja. Üsna pea võttis vald tööle arvutipoisi, kes pidi süsteemid töökorras hoidma 

ilma vahenditeta, sest tookord ei osanud keegi veel mõista ja aru saada IT-toest. Interneti 

ehitamisel kasutas ta näiteks konservikarbi kaasi, mida me talle siis pestult ja puhastatult 

viisime. Mastide otsa ronis ta ise ja tavaliselt tegutses ta öösiti. Päeval, kui kool töötas, tema 

abile me loota ei saanud.  Võrgust ei teadnud me midagi ja programmid lippasid arvutites 

CD-rommide pealt.  

Tänasel päeval on meil kasutusel kaughaldus ja seda koordineerib diplomeeritud IT-

spetsialist. Koolis on „Miksikese“ koordinaator ja koolitatud haridustehnoloog. Ka robootikul 

on vajalik haridus olemas.  

Kasutusel on eri üksuste vahel listid, dokumendid on elektroonses keskkonnas. Kaughaldus 

tagab meile operatiivse töövõimelisuse. Meil on võrguprinterid ja kasutusel serverid. Meil 

on legaalne ja litsenseeritud tarkvara.   

 

Pilt 5  Algallikad ja sihid 

Esimesed abimaterjalid edastati Tiigrihüppe poolt flopide ja CD-de kaudu.  

Infotehnoloogia kirjutasime esimest korda kooli arengukavasse sisse 2003a-ks.  



Arvutiõpetuse kui koolipoolse valikaine õppekava valmis 2001ks aastaks.  

2013a-l kaasati meie kooli juhendmaterjali  "IT heade tavade kogumik koolidele"koostamisel 

Tänasel päeval toetume IT arendamisel Konguta valla arengu- ja tegevuskavale 

(http://www.konguta.ee/pages/files/arengukavad/arengukava_2008-2015.pdf) ning  

Konguta kooli arengukavale (http://kool.konguta.ee/pages/files/arengukava.pdf). 

Raamdokumentidena lähtume  Tartu Maavalitsuse „Tartumaa Strateegiast“ 

(http://tartu.maavalitsus.ee/et/tartumaa-2020/) ning „Elukestva õppe strateegiast 2014-

2020“( http://www.hm.ee/index.php?0513767). 

 

Kokkuvõtteks:  

Oleme püüdnud alati olla sammuke teistest ees! Mõelda tuleb suurelt! Ka meie väikeses 

maakoolis! 

Jälgime hoolega haridusmaastikul toimuvat, ühendame kõik uudse ja innovatiivse oma 

kooliga. Lähtume kooli arendamiel oma kooli õpilastest, sest lapsed on kõige tähtsamad. 

Usume, et meie edu alustalaks on tihe koostöö omavahel, ühine sünergia, motivatsioon ja 

head majanduslikud võimalused, mis lubavad meil ajada „oma asja“ võimalikult hästi. 
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