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1. Nõo Spordikooli arvamus e-õppe nädala osas
Nõo Vallavalitsus on teinud ettepaneku viia läbi koolide õppetöö e-õppe vormis 14.12.2020.12.20. E-õppe nädala planeerimine toimub koostöös Nõo Põhikooli ja huvikoolidega. Nõo
Spordikooli hoolekogu arvamus antud küsimuses on järgmine:
Kairi Tampel:
Ma olen nõus, et e-õpe toimub Nõo Põhikoolis, aga mitte Spordikoolis, kuna olen seisukohal,
et kui poistel jääb ära trenn, siis nad leiavad ikkagi võimaluse koos olla ja seega ei ole sellel
väga mõtet ja füüsiline trenn on tervisele kasulik.
Mikk Põdra: Arutasime korvpalli treeneritega ja leidsime, et kui olukord nii hulluks ei lähe,
et jälle kõik kinni pannakse, siis võiks ikkagi pakkuda võimalust trenni tulla. Enamasti ei osale
trennis üle 10 õpilase. Võib trenni teha vähem kontaktsena, aga lastel peaks säilima võimalus
tulla kodust välja liigutama. Tegelikult kestab koolivaheaeg 10.jaanuarini, mis tähendab, et
suure osa jaoks on see kuuajane paus, kus ennast liigutatakse vähe.
Henri Hansen: Ei poolda e-õpet - tahaks trennis käia.
Veronika Lehesaar: Enda kogemusest tean, et iseseisvalt tehakse vähem tööd kui grupiga.
Seega ei poolda e-õpet.
Taavi Merisalu: Kuidas peaks Spordikooli e-õpe välja nägema üldse? Lihtsalt ümber järve
jooksma saatmine ei peegelda eriala õpet. Ma pigem jääksin antud juhul neutraalseks, aga toon
punktid, miks ma ei oleks nõus:
1) IHRSA uuringu järgi spordisaalist koroona viiruse nakatumise võimalus on kõigest 0.002%
(ehk, et 100% tõenäosusega viirus omale saada, oleks vaja teha 50 000 trenni).
2) Kardan, et paljud õpilased ei viitsi individuaalselt vaeva näha.
2.1) Kui individuaalselt ei viitsita, siis võetakse trennisemud kaasa ehk ikkagi treeninggrupp
on osaliselt koos.
3) Sama seltskond käiks niikuinii omavahel läbi ehk uusi kontaktseid neil ei tekiks.
4) Treeningutel osalemine tugevdab tervist.
Õppeasutuste sulgemine on ka riigikogus teemaks ning peaminister ei osanud vastata, et miks
just õppeasutusi suletakse. Kas on teadmine, et seal on puhang suurem kui mujal asutustes
(baarid, klubid, söögikohad, kaubanduskeskused jne)?
Pigem võiks karmistada ettevaatusabinõusid - näiteks treenitavad ja treener kannavad
näomaski.
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Kuna periood on lühike (kõigest 6 päeva), siis suurt kahju see treeningprotsessile ei tooks. Aga
arvestades, et pärast 20.12 tuleb peale jõuluvaheaeg ja aastavahetus, siis see periood veniks ~3
nädala pikkuseks. Selle ajaga juba toimub treeningprotsessides tagasilangus.
Kuna oodatakse konkreetset vastust, siis vastan, et ei ole nõus e-õppele siirdumiseks.

Nõo Spordikooli hoolekogu arvamus e-õppe osas: vastuhääli 5, poolthääli 0.
Hoolekogu arvamuse kohaselt võiks rakendada õppenädalal kombineeritud õpet: õuesõpe, live
vahendusel õpe läbi veebi, kontaktõpe spordisaalis (spordialad, kes ei saa ala spetsiifilisuse
tõttu õues treeninguid läbi viia). Treeningute ajad ja kohad lepiksid spordialade treenerid ja
Kooli direktor omavahel kokku koostöös teiste Nõo koolidega. Nädala eesmärk oleks
spordihoone saalide kasutamise koormuse vähendamine ning treeningute mitmekülgsemaks
muutmine, samuti kogemuste omandamine erinevate treeningute läbiviimiseks väljaspool
siseruumi.
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