Haridustehnoloogide suvekool 2015 –
„Käidud rada ei vii uuele karjamaale*.
Hakkaja haridustehnoloog valib ise oma tee“
17. – 19. august 2015

Roosta Puhkeküla, Elbiku, Noarootsi vald, Läänemaa

PÄEVAKAVA
Esmaspäev, 17. august
HARIDUSTEHNOLOOGIDE VÕRGUSTIKU PÄEV
10:00 – 11:00

Saabumine ja tervituskohv
 Sissejuhatus suvekooli
Inga Kõue ja Julia Šmakova, HITSA Innovatsioonikeskus

11:00 – 13:00

 Haridustehnoloogide tegevuste ülevaade ja plaanid
Sessioonis vaadatakse üle I poolaasta võrgustiku tegevused ning seatakse
plaanid sügiseseks õppehooajaks.
Ingrid Maadvere, HITSA Innovatsioonikeskus

13:00 – 14:00

Lõuna
Uued leiud vol4

14:00 – 16:00

Õppetööks sobivate uute töövahendite tutvustamine haridustehnoloogide poolt.
Kristi Semidor, HITSA Innovatsioonikeskus

16:00 – 16:30

Energiapaus

16:30 – 19:00

Uued leiud vol4 jätkub

19:00 – 20:00

Õhtusöök

20:00 – 21:00

Meelelahutuslik ühistegevus
Akadeemiliselt Haritud Tehnoloogid ja Co

Teisipäev, 18. august
ETTEVÕTLIKKUSE KOOLITUSE PÄEV
08:00 – 09:00

09:00 – 11:00

Hommikusöök
Koolitus „Ideest teostuseni ühe päevaga“
Ettevõtlusteater MTÜ, Diana Tandru
Ettevõtlusteatri tutvustus ja metoodika ning koolituspäeva tegevuste tutvustus –
juhtumipõhiste projektiideede stsenaariumite loomine.

11:00 – 11:30

Energiapaus

11:30 – 13:00

Koolitus jätkub
Näpunäited stsenaariumite koostamiseks ja juhtumite väljavalimine ning
stsenaariumite koostamine rühmades.

Haridustehnoloogide suvekool 2015

13:00 – 14:00

Lõuna

14:00 – 16:00

Koolitus jätkub
Välja valitud juhtumite põhjal stseenide ettevalmistamine rühmades

16:00 – 16:30

Energiapaus

16:30 – 19:00

Koolitus jätkub
Stseenide esitamine, analüüs ning tagasiside

19:00 – 20:00

Õhtusöök

21:00 – 00:00

Saunaõhtu

Kolmapäev, 19. august
ÕPITUBADE PÄEV
08:00 – 09:00

Hommikusöök
Paralleelsed töötoad 1. sessioon
 "Creating Multimedia for Your Digital Classroom" (inglise keeles)
Whether you are preparing a student tutorial in your subject or getting ready to
"flip your classroom" the 21st century teacher must be able to create and work
with multimedia. Using free tools, this participation workshop will show you how
to create the digital materials necessary for your lesson plan and even show
you ways to have your students create multimedia for you!
Paul Beaudoin, PhD - Online Education Specialist
 Microsofti töötuba - OneNote Class Notebook Creator (Office365)

09:00 – 11:00

Sharepoint 2013 ja Office 365 baasil õppetöö ühistöövahendina toimiv
OneNote Class Notebook Creator võimaldab õpetajatel kokku panna õpilaste
jaoks ühistöö ala, üles laadida õpetajate loodud materjalid, testid ning kõik muu
vajaliku. Vahend võimaldab kiiremini koguda koduseid ülesandeid ja neid
hinnata. Kogu õppetöö on koondatud ühte kohta koos ühistöö ja
individuaalsete õpetamise võimalustega.
Argo Ilves, HITSA
 Pildikeele esteetika workshop
Töötoas selgitatakse mõningaid pildi kompositsiooni kohta kirjutatud ja
kirjutamata reegleid ning antakse ülevaade tänapäevastest moodsatest
nutikatest tehnilistest vahenditest, mille abil fotograafilise kujutise loomine on
muudetud lihtsaks ja meeliköitvaks tegevuseks. Töötoa praktilises pooles
püütakse teoorias nähtule leida ka kinnitus.
Aivar Pihelgas, Fotoakadeemia OÜ

11:00 – 11:30
11:30 – 13:30

Energiapaus
Paralleelsed töötoad 2. sessioon
Töötubade kordussessioon

13:30 – 14:00

Suvekool 2015 kokkuvõte

14:00 – 15:00

Lõuna

15:15

Ärasõit

*Indira Gandhi
NB! Suvekooli korraldajatel on õigus teha kavas muudatusi.
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