
 

Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond: 
soovitused ja korduma kippuvad küsimused 

• Vaata: Korduma kippuvad küsimused 
• Tutvu: Uudised, soovitused ja teavitused 
• Praktilised soovitused ja materjalid Haridus- ja Noorteameti veebis 

Alates esmaspäevast, 14.12 on suletud kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, 
kutsekoolid ja kõrgkoolid. Õppetegevus saab jätkuda distantsilt. Lasteaiad ja -
hoiud jäävad avatuks. Piirangud kehtivad ka huviharidusele ja -tegevusele, 
spordile, täienduskoolitustele ja täiendõppele. 
Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtivad kuni 17.01.2021 ülejäänud Eestist 
rangemad piirangud. 

• Vabariigi Valitsuse korraldus 
• Korralduse seletuskiri 
• Ministeeriumi 10.12.2020 infokiri uute piirangute kohta 
• Uuendatud distantsõppe korraldamise juhis 

Küsimuste korral palume pöörduda ministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 
0340 (tööpäeviti kell 9 -17) ja e-posti aadressil info@hm.ee. 
Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, 
tugispetsialistidele kui lapsevanematele ja noortele nõu, kuidas praeguses kiirelt 
muutuvas olukorras õppetööd toetada, samuti saab tuge noorte vaimse tervisega 
seotud teemadel: 

• telefonil 7350750 (tööpäeviti kell 12-16) 
• aadressil distantsope@harno.ee 
• Rajaleidja veebis vastab tööpäeviti kell 10 - 14 veebipsühholoog 

Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja 
valitsusveebist kriis.ee.  
Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab 
pöörduda infoliinil 1247. 

Distantsõppe korraldamine 

Kuni kestab koroonakriis, peaksid kõik haridusasutused olema valmis korraldama 

õppetööd vajadusel distantsilt. Sellelt leheküljelt leiad juhiseid, materjale ja nõuandeid 

distantsõppe korraldamiseks. 

 

https://www.hm.ee/et/koroona#kkk_koroona
https://www.hm.ee/et/koroona#uudised_koroona
https://harno.ee/distantsope
https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_20440k.pdf
https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_vv20440k.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/2020.12.10_ringkiri_nr_10.docx.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/2020.12.10_distantsoppe_korraldamise_juhis.pdf
mailto:info@hm.ee
mailto:distantsope@harno.ee
http://www.rajaleidja.ee/
https://www.hm.ee/sites/default/files/htmi_ja_terviseameti_soovitused_oppetoo_korraldamiseks.pdf
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://www.kriis.ee/et


• Hetkel kehtivad riiklikud juhised õppetöö korralduse kohta leiad 
alati: hm.ee/et/koroona 

• Küsimustega õppekorralduse kohta saab pöörduda ministeeriumi 
infotelefonidele 5690 0353 ja 5690 0340 (tööpäeviti kell 9–17) või e-posti 
aadressil info@hm.ee 

• Küsimustega distantsõppe tehnilise korraldamise kohta saab pöörduda Harno 
poole e-posti aadressil distantsope@eenet.ee 

• Küsimustega laste koroonakriisi ajal õppetöös toetamise kohta saab pöörduda 
Rajaleidja õppenõustajate poole kriisitelefonil 7350 750 (tööpäeviti kell 
12–16) 

• Koolijuhtidele on e-õppe korraldamisel abiks ka haridustehnoloogia 
infoliin 608 0707 ning e-post ht-info@harno.ee 

Siit leiad Haridus- ja Noorteameti koondatud info ja materjalid distantsõppe 
praktiliseks korraldamiseks: 

• E-õpe ehk õpe digitehnoloogia abil 

• Distantsõpe traditsiooniliste õppevahendite abil 

• Temaatilised Facebooki grupid 

• Lisatuge vajav laps distantsõppes 

• Kuidas rääkida lapsega koroonaviirusest? 

• Nõuandeid koolilapsele koroonakriisi ajal hästi toime tulemiseks 

• Kevadised kogemused 

Mis vahe on distantsõppel, koduõppel ja e-õppel? 

Distantsõppe puhul korraldab õpet kool, kuid õpilased ei viibi koolimajas 
– õpetajad suhtlevad õpilastega tehnoloogia abil. Kevadel olid kõik Eesti 
koolid koroonakriisi tõttu täielikul distantsõppel, kuid distantsõpet saab 
korraldada ka osaliselt. Näiteks: mõned õpilased on kodus, teised koolis; osad 
ained toimuvad digitaalselt, osad koolimajas; mõned nädalapäevad tuleb käia 
koolis, mõned on distansõppepäevad jne. Mõnikord on distantsõpet nimetatud 
ka kodusõppeks. 

Koduõpe ei tähenda sama, mida distansõpe. Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse järgi saab laps koduõppel olla kas tervislikel põhjustel 
või lapsevanema soovil. Koduõpet tervislikel põhjustel korraldab lapsele kool, 
kuid see on siiski väga erandlik meede, mille rakendamiseks vaja Rajaleidja 
koolivälise nõustamismeeskonna soovitust. Koduõpet lapsevanema soovil 
korraldab ja rahastab vanem ise, selleks tuleb esitada koolile taotlus hiljemalt 

https://www.hm.ee/et/koroona
mailto:info@hm.ee
mailto:distantsope@eenet.ee
mailto:ht-info@harno.ee
https://harno.ee/et/e-ope-digitehnoloogia-abi
https://harno.ee/et/distantsope-traditsiooniliste-oppevahendite-abil
https://harno.ee/et/temaatilised-facebooki-grupid
https://harno.ee/et/lisatuge-vajav-laps-distantsoppes
https://harno.ee/et/kuidas-raakida-lapsega-koroonaviirusest
https://harno.ee/et/nouandeid-koolilapsele-koroonakriisi-ajal-hasti-toime-tulemiseks
https://harno.ee/et/kevadised-kogemused


20. augustiks I poolaastaks koduõppele jäämiseks ja hiljemalt 20. detsembriks 
II poolaastaks koduõppele jäämiseks. 

E-õpe on õppetöö digitehnoloogiliste kanalite ja/või vahendite kaudu. E-õpet 
võib osaliselt rakendada ka tavapärases koolielus – näiteks teha e-õppe 
päevi. 

Hübriidõpe (ka põimõpe) on õpe, kus osa õpilasi on klassis ja teine osa jälgib 
sama tundi video vahendusel (distantsilt) ehk ühe klassi õpilastest osa on 
kontaktõppel ja teised distantsõppel. 
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