Haridustehnoloogide võrgustiku tegevuskava jaanuar 2015  august 2015
Laud 1
Marika, Katriin, Viive A, Tiit M, Veikko, Maris, Taimi, Mall
Mis on haridustehnoloogide võrgustik?
Haridustehnoloogide vaheline interaktiivne ühendus. Tähtsal kohal on ka reaalsed
kokkusaamised. Särasilmsed ja asjalikud tegelased :).

Mida olen saanud võrgustikult?
●
●
●
●
●
●

Sõbra või kaaslase, kellele saab kurta, kes kuulab ära ja elab kaasa
Saan kinnitust, et teen ikka õiget asja!
Kogemusi ja ideid.
Kiiret ja asjatundlikku abi.
Silmaringi laiendamine
eile nägin ja proovisin uut tehnoloogilist jubinat

Mida olen andnud võrgustikule?
●
●
●
●

Aktiivse osalemise
Kogemusi ja ideid.
Kiiret abi.
Olen pakkunud oma õlga sõbrale või kaaslasele :)

Plaanid jaanuaraugust
● Lõputööde kirjutamine jaanuarmai (mõned õnnetud meie seast :) ) Juunis saab
välja anda lõputööde eri uudiskirja.
● Suvekool
● Koolitused, ekursuste läbiviimine
● Puhkus
● Ekursuse kvaliteedimärgi hindamisrühmas osalemine
● HITSA nutilipsu ja hitsasõlme väljatöötamine

Laud 2
Urmas, Meeri, Katrin, Mari, Varje, Tiit, Valdek, Anu
Mis on haridustehnoloogide võrgustik?

● HT võrgustikust nimetatakse erinevast vanusest, eluvaldkonnast, taustaga, (sotsiaal)
majanduslikul järjel, aga ühiste huvidega kodanike kogumit, kelle eesmärgiks on
õppeasutuste inimesi hullutada pidevalt uueneva IT alal.
Mida olen saanud võrgustikult?
● Tutvunud kolleegidega üle Eesti
● Targemaks
● Kiiret abi probleemidele
● Targemaks olen saanud
● Toredaid, samasuguste huvidega kaaslasi
● Hulgansti ideid  vahendid, rakendused jne
● Õlatunnet

Mida olen andnud võrgustikule?
● Viinud läbi veebiseminare, osalenud töörühmas
Hoidnud Koolielu enamvähem korras
● Aktiivse osalemise
● Tagasisidet andnud kui küsitakse
Plaanid jaanuaraugust
● Suvekool  osaleme kõik
● Viime läbi veebiseminare  Urmas, Meeri
● Osaleme töörühmas  Urmas (Koolielu õppematerjalide kvaliteedinõuded), Meeri
(Õpilood), Katri (geograafia digivara)
● Uute tööriistade spetsifikatsioonide väljatöötamine, HITSA teostamine (nt dünaamiline
hindamismudelite keskkond). Selle teemaga võiks hakata suve ja talvekoolides
tegelema hakata  mõtte käis välja Varje, asjaga peaks tegelema kõik HTd
● Uute õpetajate kaasamine eõppesse  Valdek

Laud 3:
Carmen, Maiga, Mari, Elin, Evi, Aimi, Daily, Kadri, Andres
Mis on haridustehnoloogide võrgustik?
● Infokanal
● Suhtluskanal
Mida olen saanud võrgustikult?
● Infot
● Abi
● Tuge

Mida olen andnud võrgustikule?
● veebiseminari läbiviimine
● tööjuhendeid
● Koolielu õppevara toimetamine
● info jagamine kolleegidele
● artiklite kirjutamine
● koolitused
Plaanid jaanuaraugust
● Suvekool (osalevad kõik)
● Koolitusteveebiseminarides osalemine, jätkamine
● Koolide külastus(ed) (sõidame külla)
● Äppide kasutusjuhendite lisamine Kooliellu (võtame hoogu, mõtleme)
● Aktiivsem digikogemuste jagamine meedias
Idee: Võrdlustabelid erinevate töövahendite kohta, kas on kasutatavad arvutis, Android, IOS,
Windowsis

Laud 4
Eve, Ülle, Marika, Meeli, Airi, Dina, Anne
Mis on haridustehnoloogide võrgustik?
● ametialane sõpruskond
● kindel seljatagune
Mida olen saanud võrgustikult?
● nõu
● tuge
● ideid
● probleemide lahendusi
● sõpru
● vaheldus igapäevaellu
Mida olen andnud võrgustikule?
● oma kogemust
● abi
Plaanid jaanuaraugust
Eve Saare: 2 juhendit
Marika Oper: uurib võimalusi põnevate IT firmade külastamiseks

Laud 5
Mis on haridustehnoloogide võrgustik?
● Koht lobisemiseks;
● sotsiaalne toetus;
● inimesed, kes mõistavad sind
Mida olen saanud võrgustikult?
● infot, koolitust, uusi ideid
● inimestega tuttavaks, spämmi :)
● tutvuda uute kohtadega
● uusi appe, teada uutest trendidest hariduse ja IT vallas
● koostööpartnereid, sain listi
Mida olen andnud võrgustikule?
● Publikut on alati vaja
● kirjutanud, jaganud
● võtnud külalisi vastu
● tarbin kõiki hüvesid,
Plaanid jaanuaraugust
● teen juhendi ära(Brigy Lorenz),
● tulen seminarile (Merlin Saulep),
● saadan lingid koolis edasi ( kõik),
● võtan inimesi vastu(Brigy Lorenz),
● veeiseminaridel osalemine (Janne Kasemets),
● otsib 10 uut appi (Kristjan Madalvee),
● uued õppematerjalid (Malle Mattisen),
● osalen grupitöös (Kaja Lattu),
● liitun listidega (Merlin Saulep),
● kirjutan artikli (Brigy Lorenz)
Kõige tähtsam bussituur mööda Eestit
Laud 6
Rühmaliikmed: Vaiko Mäe, Siret Lahemaa, Siret Piir, Viive Karusion, Mati Kirikal, Heikki Eljas,
Juri Tretjakov, Anneli Mägi, Inga Mehide, Indrek Pais
Mis on haridustehnoloogide võrgustik?
● Õppimine
● Koostöö
● Infokanal
● Kogukond

●
●
●
●

Hea seltskond
Ühisüritused
Kogemuste jagamine
Nõrkuste kompenseerimine

Mida olen saanud võrgustikult?
● Infot (uutest vahenditest, üritustest)
● Ideid
● Uued tutvused
● Sünergia  kaks pead, on kaks pead
● tehnikat. :)
Mida olen andnud võrgustikule?
● võõrustanud külalisi
● Osalenud külalisena
● Teinud veebiseminari
● Loonud juhendeid ja materjale
● Arutlenud tööalastes küsimustes
● Osalenud töörühmades
Plaanid jaanuaraugust
● Uute koolide külastuste traditsiooni jätkamine (sh. üldharidus, kutsekoolid ja
kõrgkoolid)
● Rahvusvaheliste kogemuste laialdasem jagamine (nt. suvekoolis)
● Suvekool 2015
● Olemasolevate süsteemide kasutajasõbralikumaks muutmine. Repositooriumi idee
on hea, kuid visuaalselt ei ole ilus. Teeme ettepaneku: repositooriumi uuendamiseks:
○ Koolielu ja repositooriumi liidestamine: Otsing võiks kajastada mõlemat
repositooriumit, mida saaks vajadusel filtriga välistada.
○ Repositooriumi otsing: luua vistutatav väljund õppevahendite otsinguks, mille
saaks panna kodulehtede sisusse.
● Koolielu positiivsel näitel, tuleks soodustada ka repositooriumi laiemat kasutusele
võttu. See on põhimõtteline muudatus, millega paljud õppejõud ei ole kaasa
tulnud,Soodustada õppejõudude valmisolekut loodut jagama. Projektid toetasid avalike
materjalide loomist, mis motiveerib õppejõude nüüd seda tegema? Materjale kindlasti
teevad, kuid miks peaksin avalikult jagama? Materjali jagamise eelised: õppesisu
areneb...jne.
● Võrgustike koostööd eri haridsusastmed:
○ Repositoorium  suunata kasutajaid rohkem viitama ja tunnustama loodud
materjalide autoreid. iToetada üe valdkonna inimeste kogukondade teket, läbi
informatsiooni materjali loomisele
● Nutiülesannete kogumik

● Veebirakenduste ja äppide süteemne kaaristamine ning vajaliku abi leidmine läbi
süsuteemile esitatavatele ootustele.
Me jätkame oma senist tubli tööd :)

Laud 7
Diana, Tarmo, Marge, Riina, Lii, Lehti, Marju, John, Olga, Jelena
Mis on haridustehnoloogide võrgustik?
● Meeldiv erialane sõpruskond
Mida olen saanud võrgustikult?
● Tuge. Palju lõbusaid hetki. Kasulikke tööalaseid tutvusi. Uusi ideid. Tutvunud
erinevate Eestimaa koolidega (silmaringi laiendamine)
Mida olen andnud võrgustikule?
● Oleme olnud külalislahked. Osalenud ja läbi viinud koolitusi. Osalenud kursuste
kvaliteedi hindamisel. Skype’i küsimustele vastamisel. Abistanud teisi HT.
Plaanid jaanuaraugust
● Samamoodi edasi. (Diana, Tarmo, Marge, Riina, Lii, Lehti, Marju, John, Olga,
Jelena)
● Kutsuvad külla (TÜ haridusuuenduskeskus)

Laud 8 (anonüümne loomaaed koosseisus: Tiina, Anneli, Veronika ja HITSA rahvas)
Mis on haridustehnoloogide võrgustik?
● suhtluskanal
● tugisüsteem, millelt vajadusel või häda korral abi saada
● koostöövõimalus
● väga toredad inimesed
Mida olen saanud võrgustikult?
● kasuliku infot
● lahedus esile kerkinud probleemide/murede lahedamises
● palju häid sõpru ja kolleege
Mida olen andnud võrgustikule?
● kaasa mõelnud murede lahendamisel
● osalenud töörühmas
● kirjutanud juhendeid ja artikleid
● nõustanud

● jaganud oma teadmisi ja kogemusi
Plaanid jaanuaraugust
● koostöö
● lähme kevadkonverentsile
● kutsume külla
● arenen veel ja veel ja veel ...
● tutvustan oma magistritööd ja selle tulemusi
● mõne vahendi juhendi kindlasti
● arenen ise ja püüan ka teisi kaasa tõmmata :)
uus algatus: töövari: ht või moderaator käib üheks päevaks teisel htl töövarjuks ja pärast
jagab muljeid :)
Juhendid:
Coursmos: Aimi Jõesalu (varsti)
Offtime: Meeli (kui lapse käest telefoni kätte saab)
Hindamismudelid (ForAllRubrics): Airi (telefoni oma on nii lihtne, et juhendit pole vaja:)
Qubism 3D modeling: terve rühm (Elin ja Birgy vastutavad :)
Videoscribe Apple tasuline (7 päeva vaba). Androidil vaba
Desmos Androidile ja iPADile matemaatika (kiirem kui Geogebra) Marika Anissimov
Epicollect (andmekoguja) Irena
Tinytap
Nearpod: juhend Koolielus olemas
Tildee: Katriin eriti tubli, saatis juhendi juba enne talvekooli :)
TeamViewer,
Tellagami juhend olemas
Zoom meeting John
Biblionazium Veronika
Appzoom võimlemine
Triggerrtap (telefonist kaamerat, millel on pult, käivitada) Valdek

