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E-õppe kasutamise võimalused täiskasvanute koolituses
Kasvatusteadused
Koolituse läbimisel osaleja:
- Tunneb erinevaid võimalusi e-õppe kasutamiseks täiskasvanute
koolituses.
- Tunneb erinevate õppemeetodite (rühmatööd, loengud jne)
kasutamisvõimalusi e-õppena.
- Omab ülevaadet veebipõhistest keskkondadest õppijate
kaasamiseks, rühmatööde läbiviimiseks ja tulemuste
visualiseerimiseks.
- Tuleb toime kasutatavate keskkondade tehniliste väljakutsetega.
- Analüüsib e-õppe kasutegureid ja kasutusvõimalusi oma
koolitatavast valdkonnast lähtudes.
Head arvutikasutamise oskused. Täiskasvanukoolituse printsiipide ja
täiskasvanud õppija eripärade mõistmine.
32 akadeemilist tundi, sh 24 akadeemilist tundi auditoorset tööd, 8
akadeemilist tundi e-õpet. Akadeemiline auditoorne töö toimub
moodulite kaupa 2 + 1 põhimõttel (üks kahepäevane moodul ja üks
ühepäevane moodul)
Kaasaegne õpikäsitus tehnoloogiarikkas ühiskonnas. Õppimine
digitaalajastul. Täiskasvanud õppija ootused. E-õppe kasutamine
täiskasvanute koolituses. Täiskasvanu õppija eripärad e-õppes
osalemisel. E-õppe valiku põhimõtted täiskasvanukoolituses.
Õpibarjäärid e-õppes. E-õppe võimalused materjalide koondamiseks ja
jagamiseks. E-õppe vahendid õppematerjalide koostamiseks.
Häälestusvahendid täiskasvanute e-õppe läbiviimiseks. E-õppe
vahendid ja rakendused suhtlemise toetamiseks. Tehnoloogilised
koostöövahendid täiskasvanute koolituses. Vahendid mõistekaartide
loomiseks. Vahendid tulemuste visualiseerimiseks. Tehnoloogilised
vahendid hindamise ja tagasisidestamise toetamiseks täiskasvanutele eõppe läbiviimiseks. Eesmärgipärane rakenduste kasutamine koolitavast
valdkonnast lähtuvalt. Rakenduste loov kasutamine. Turvalisus ja
privaatsus e-õppe vahendite kasutamisel.
Õppeklass U-kujuliste laudadega, õppijatel on vajalik kaasa võtta
sülearvuti või nutiseade. Koolitusklassis on hea internetiühendus. E-õpe
toimub e-õppekeskkonnas.
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9. Hindamine
Õpiväljundite saavutamise hindamiseks on nõuetekohase iseseisev töö
esitamine ja klassiõppes osalemine täiel määral.
10. Hindamiskriteeriumid E-õppe vajadus on kaardistatud lähtuvalt täiskasvanud õppija
eripäradest e-õppes oma õpetavas valdkonnas. Õppija on analüüsinud
oma valdkonna spetsiifikast konkreetse meetodi või õppetegevuse
läbiviimise võimalusi e-õppe vahenditega. Õppija on põhjendanud,
miks just see meetod ja/või õppetegevuse läbiviimine on õigustatud eõppevahenditega lähtuvalt täiskasvanud õppija eripäradest ja
vajadustest e-õppes. Õppija on valinud vajaduste kaardistamiseks ühe
sobiva visualiseerimisvahendi ja kasutab seda eesmärgipäraselt.
Õppija on valinud vastavalt kaardistatud vajadusele ühe e-õppe
vahendi, millele on teinud juhendi. Juhend on rakendatav, selgesti
mõistetav, sisu edastatud vähemalt ühte e-õppe rakendust kasutades.
Juhend lähtub ühest õppedisaini mudelist ja arvestab täiskasvanud
õppija eripäradega e-õppes.
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11. Õpetamise
tingimused ja
väljastatavad
dokumendid
12. Tagasiside

13. Koolitaja(d) ja
kvalifikatsiooni

Tunnistus, kui õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud
õpiväljundid. Tõend, kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava
lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Tagasiside kogutakse veebipõhise küsimustiku abil. Tagasiside küsitluse
eesmärgiks on mõista koolituse tulemuslikkust osalejate vaatest.
Tagasisidet kogutakse kolmel tasandil: reaktsioon, õppimine,
rakendatavus.
Veronika Tuul, täiskasvanute koolitaja tase 7.
Marin Johanson, täiskasvaute koolitaja tase 8.
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