ÕPPEJÕUDUDE JA ÕPETAJATE HARIDUSTEHNOLOOGILISED PÄDEVUSED
I
Õpikeskkonna kujundamine
Õppejõud/õpetaja kujundab IKT abil
kaasaegse õpikeskkonna, rakendades
tehnoloogilist innovatsiooni

A.1.1 Säilitab elektroonseid materjale,
õpiobjekte
A.1.2 Kavandab ja korraldab IKT kasutamist
õppetöö toena
A.1.3 Kujundab kasutajasõbraliku, selge
struktuuriga, lihtsa e-kursuse
A.1.4 Planeerib õppetööd e-õppe keskkonnas
vastavalt eesmärkidele
A.1.5 Valib sobivad meetodid õppetöö
läbiviimiseks ja kavandab õppijatele
jõukohase töökoormuse jaotuse õppetöö
kestel
A.1.6 Valdab e-õppe sõnavara

A.1.1 Kogub, süstematiseerib ja säilitab
olemasolevad elektroonseid õppematerjale ja
õpiobjekte
A.1.2 Kavandab õppetöö läbiviimisel IKT vahendite
kasutamist, kasutab olemasolevaid elektroonseid
õppematerjale ja õpiobjekte, valmistab arvutiga
õppematerjale, annab arvuti kasutamisega seotud
kodutöid
A.1.3 Kujundab olemasolevaid elektroonseid
õppematerjale ja õpiobjekte kasutades sihtrühma
vajadustest lähtuva, õppekava eesmärkidele ja ekursuse nõuetele vastava selge ülesehitusega lihtsa
e-kursuse, vajadusel kasutab selleks abi
A.1.4 Teab ja tunneb vähemalt ühe e-õppe
keskkonna võimalusi ja oskab planeerida õppetöö
läbiviimist selles keskkonnas vastavalt õppeeesmärkidele
A.1.5 Oskab valida sobivad meetodid õppetöö
läbiviimiseks (sh hindamiseks) IKT vahendite abil
ja/või e-õppe keskkonnas. Oskab kavandada
õppijatele jõukohase ja õppemahule (AP/ÕN)
vastava töökoormuse
A.1.6. link, kus see sõnavara asub, näiteks
http://wiki.e-uni.ee/htsonastik/

B.1.1 Kasutab internetipõhiseid audio ja video
vahendeid
B.1.2 Loob elektroonseid õppematerjale, mis
sisaldavad multimeedia vahendeid
B.1.3 Loob, vormindab, avaldab
kasutajasõbralikud õppematerjalid
B.1.4 Otsib ja vajadusel jagab elektroonseid
õppematerjale andmebaaside vahendusel
B.1.5 Kujundab õpikeskkonna mitmekülgselt
lähtudes õppe eesmärkidest
B.1.6 Arvestab õpikeskkonna kujundamisel
õppijate eripärasid
B.1.7 Arendab õpikeskkonda lähtuvalt saadud
tagasisidest

B.1.1 Teab ja oskab kasutada internetipõhiseid
audio- ja videovahendeid suhtlemiseks,
konverentsil osalemiseks (täiendada)
B.1.2 Loob elektroonseid õppematerjale, mis
sisaldavad animatsioone, video-ja audiotöötlust ,
Kas võiks lisada lingi HT käsiraamatule?
http://www.e-uni.ee/juhendid/
B.1.3 link kvaliteetse e-kursuse, õpiobjekti loomise
juhendile http://www.eope.ee/opetajatele/juhend_kvaliteetse_ekursuse_loomiseks
B.1.4 Teab ja oskab kasutada andmebaaside
võimalusi õppematerjalide leidmisel ja jagamisel
B.1.5 Teab õpikeskkonna kujundamise erinevaid
võimalusi ja oskab kujundada eesmärkidest
lähtuvat õpikeskkonda
B.1.6 Arvestab õpikeskkonna kujundamisel
sihtrühma vajadusi, võimeid ja võimalusi, sh
erivajadustega õppijad, erinevad õpistiilid
B.1.7 Kogub ja kasutab õppijatelt saadud
tagasisidet õpikeskkonna pideval arendamisel

C.1.1 Analüüsib ja teeb ettepanekuid IKT
infrastruktuuri arendamiseks
organisatsioonis/struktuuriüksuses
C.1.2 Orienteerub ja oskab soovitada erinevaid
e-õppe keskkondasid
C.1.3 Nõustab kolleege õpikeskkonna
kujundamisel arvestades õppijate eripäradega
C.1.4 Analüüsib enda ja kolleegide e-kursusi ja
õpiobjekte lähtuvalt kvaliteedinõudmistest
C.1.5 Kasutab haridustehnoloogiaalaste
uuringute tulemusi õppeprotsessis
C.1.6 Koordineerib koostöös kolleegidega
elektroonsete õppematerjalide loomist,
säilitamist ja levitamist
C.1.7 Arendab koostöös kolleegidega uusi ekursusi ja koostööprojekte

C.1.1 On teadlik oma organisatsiooni ja/või
struktuuriüksuse IKT infrastruktuuri olemusest,
probleemidest ja võimalustest, analüüsib ja teeb
ettepanekuid vastavaks arendustööks
C.1.2 Teab ja tunneb kaasaegsete e-õppe
keskkondade olemust ja võimalusi, oskab neid
soovitada vastavalt kasutajate võimalustele ja
vajadustele
C.1.3 Teab ja oskab kujundada kaasaegset
õppijakeskset õpikeskkonda, oskab sellel alal
kolleege nõustada
C.1.4 Teab e-kursuste ja õpiobjektide
kvaliteedinõudeid (link kvaliteedikäsiraamatule
http://www.eope.ee/opetajatele/juhend_kvaliteetse_ekursuse_loomiseks ), analüüsib neist lähtuvalt enda
ja kolleegide e-kursusi/õpiobjekte
C.1.5 On kursis haridustehnoloogiaalaste uuringute
tulemustega ja kasutab neid õppeprotsessis,
kolleegide nõustamisel
C.1.6 Kaardistab elektroonsete õppematerjalide
loomise vajadust, koordineerib nende loomist,
säilitamist ja levitamist
C.1.7 Algatab, nõustab ja juhendab uute ekursuste loomist ja koostööprojektide läbiviimist

