Veebitunni tellimise tingimused
Veebitundide eesmärk on pakkuda neile õpilasrühmadele (klassidele), kes ei saa
muuseumitundi kohapeal külastada, võimalust Eesti Kunstimuuseumi haridusprogrammis
osaleda.
Veebitunnid on loodud vahetuvate või püsinäituste juurde, täpsem teave leitav EKMi
kodulehel filiaalide kaupa alates 25. jaanuarist 2021.
•
•
•

•

Eesti Kunstimuuseumi filiaalide (Kumu kunstimuuseumi, Kadrioru kunstimuuseumi,
Mikkeli muuseumi, Niguliste muuseumi ja Adamson-Ericu muuseumi) veebitunnid
toimuvad ettetellimisel.
Veebitunnis osaleb üks klass ehk maksimaalselt kuni 36 õpilast ja nende õpetaja.
Veebitunni viib läbi EKMi tunnijuht Microsoft Teamsi keskkonnas. Osalemiseks
vajaliku lingi saadab tunnijuht õpetajale ühe tööpäeva jooksul enne veebitunni
toimumist. Digiturvalisuse huvides saadab õpetaja ise lingi edasi iga õpilase eaadressile.
Veebitundi ei salvestata.

ERISOOVID JA -VAJADUSED, VEEBITUNNI TINGIMUSED
Selleks, et saaksime pakkuda võimalikult elamuslikku veebitundi, palume anda meile
võimalikult palju infot grupi spetsiifika kohta. Teadmised grupi võimaluste ja vajaduste kohta
(tehnilised ja hariduslikud erivajadused) aitavad meil tundi paremini korraldada.
Palume tellimislehel märkida, kas klassis on üks suur ekraan / kuvar koos mikrofoniga
(suhtluseks tunnijuhiga) või on õpilased igaüks oma seadmes, sest meetodite ja interaktiivsete
mängude valik sõltub tehnilisest võimalusest. Eeldame, et põhikooli I aste võib veebitunnis
osaleda ühise ekraani vahendusel, põhikooli II ja III aste ning gümnaasium osalevad
veebitunnis pigem iga õpilane oma seadmes.
Õpetajal on kohustus enne veebitunni algust (või varasemalt kokku lepitud ajal) testida
tehnika toimimist. Õpetaja liitub Teamsi keskkonnaga vähemalt 10 minutit enne tunni algust
ja osaleb tunnis kas klassiruumis ja/või virtuaalkeskkonnas viibides ning on eelnevalt
õpilastele selgitanud veebitunnis osalemise kodukorda:
• Kuulata tuleb tunnijuhi juhiseid ja selgitusi.
• Teamsi funktsioon „Kuva vestlus / Chat” on ainult asjakohaste kommentaaride ja
vastuste kirjutamiseks ning tunnijuhi jagatava info saamiseks.
Oleme tänulikud, kui õpetaja toetab tunnijuhti vajadusel klassiruumis ja/või
virtuaalkeskkonnas tunnirahu tagamisel ja koostöö hoidmisel.
Veebitund on aktiivne, sisaldades elavat arutelu ja eri ülesandeid, mistõttu tuleb veebitunni
tellinud õpetajal kinni pidada osalejate maksimumarvust – kuni 36 õpilast ühe tunni kohta.
Kui õpilasi on rohkem, tuleb tellida tunnid mitmele grupile.

EKMi TUNNIJUHI ÕIGUS
Tunnijuhil on õigus veebitund katkestada, kui asjaoludest tulenevalt (tellijapoolsed tehnilised
asjaolud – ühenduse eelnev katsetamata jätmine vmt – või grupi ebasobiv käitumine, mida ei
paranda korduvad korrale kutsumised, viimane kirjalikult funktsiooni „Kuva vestlus / Chat”
osas) ei ole tundi võimalik edukalt lõpuni läbi viia.
Tunni maksumust sel juhul tellijale/arve saajale ei tagastata.
KESTUS
Veebitund kestab 45 minutit ning on tellitav koolipäevale sobivalt ajavahemikus algusega
kella 9˗16.
HIND
Veebitund maksab 65 eurot (hind sisaldab km).
Veebitunniga ei kaasne tasuta muuseumikülastust.
KEEL
Veebitunde saab tellida eesti keeles. Kui tunni juures on vastav märge, siis ka vene või
inglise keeles.
GRUPI SUURUS
Veebitundi on oodatud üks klass, kuni 36 õpilast ja nende õpetaja.
VANUSERÜHM
Veebitunnid on põhikooli I, II ja III astmele ja gümnaasiumile, vastavalt tunni kirjelduses
märgitule. Eelkoolile veebitunde läbi ei viida.
TELLIMINE
Veebitunde, nagu ka teisi muuseumitunde saab tellida kodulehel oleva tellimisankeedi kaudu
või kirjutades oma soovist:
Kumu kunstimuuseum: kumu@ekm.ee
Kadrioru kunstimuuseum ja Mikkeli muuseum: kadriorg@ekm.ee
Niguliste muuseum: niguliste@ekm.ee
Adamson-Ericu muuseum: adamson-eric@ekm.ee
Veebitundi saab tellida hiljemalt 8 tööpäeva enne toimumist, pärast lõplikku kirjalikku
kinnitust tellija poolt väljastatakse arve.
TASUMINE JA GARANTIIKIRI
Veebitunni eest saab tasuda arvega nii ettevõttele/asutusele kui eraisikule. Veebitunni eest
saab vajadusel arve tasuda ka valitud filiaali kassas pangakaardiga.
Veebitunni eest saadud ettevõtte/asutuse arve või eraisiku arve tuleb tasuda 1 tööpäev enne
tunni toimumist.

Arvega tasumise tellimiskirjas palume märkida tellija/kontaktisiku andmed, tellitud
veebitunni nimi, toimumise kuupäev, arve saaja rekvisiidid (asutuse nimi ning reg nr ja
aadress; eraisiku puhul nimi, aadress ja kontakttelefon ning lisada lause: kinnitame, et tasume
veebitunni eest vastavalt Eesti Kunstimuuseumi esitatud arvele.
TÜHISTAMINE
Veebitundi on võimalik tühistada üksnes enne arve väljastamist.
Kui veebitund tühistatakse hiljem kui 2 tööpäeva enne toimumist, tuleb tellijal
kompenseerida tund ja arve tasuda.

