Programmi Eduko T7 koolitus

VIDEO JA TELEVISIOON LÕIMITUD KEELE- JA AINEÕPPE
TOETAJANA
Video ja televisioon toovad reaalse maailma õppeprotsessi
Lektorid:
Ene Peterson, MA TTÜ Virumaa Kolledži humanitaar-ja sotsiaalainete lektoraadi lektor
Diana Joassoone, Tartu Annelinna Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, LõunaEesti seire-ja nõustamiskeskuse koordinaator
Koolituse maht: 2 EAP (18 tundi aud + 34 tundi iseseisvat tööd). Koolituse läbinu saab TTÜ
tunnistuse.
Koolituse toimumise aeg: 05.10 – 02.11.2013
Koolituse toimumise koht: TTÜ Virumaa Kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve
Koolituse sihtgrupp: eesti- ja venekeelsete põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste
keele-ja aineõpetajad
Koolituse õppekeel: eesti
Koolituse õpiväljundid: Koolituse läbinu:
on saanud ülevaate lõimitud aine-ja keeleõppest ning teab, milliseid
võimalusi pakuvad video ja telesaadete vaatamine nii ainesiseseks kui ka
ainetevaheliseks lõiminguks ja läbivate teemade käsitlemiseks;
teab, kuidas liigitatakse videomaterjale ning telesaateid ning on
koostanud ülevaatliku tabeli olemasolevatest
õppe-ja autentsetest
videomaterjalidest ning nende kasutamise võimalustest läbivate teemade
käsitlemiseks;
on koostanud kolm töölehte autentsete videomaterjalide ja telesaadete
põhjal (sh ühe rühmatööna) vaatamiseelsete-, aegsete ja järgsete ülesannetega
aktiivõppe meetodeid rakendades.
Koolituse teemad:
1. Lõimitud aine-ja keeleõpe: mõiste, lõiminguidee lähtekohad. Lõiming ehk seoste loomine
(sisemine ja väline lõiming). Lõiminguviisid. Keele- ja aineõppe lõimingu võimalustest ja
õpetajate omavahelisest koostööst Tartu Annelinna Gümnaasiumi näitel.
2. Videomaterjalide liigitus (õppevideod ja autentne videomaterjal). Teležanrid ja telesaated.
Videod ja telesaated veebikeskkonnas.
3. Interaktiivõppe strateegiate rakendamine videote ja telesaadete vaatamisel.
4. Töölehtede koostamise ABC.

5. Tunni etapid ja tegevused (vaatamiseelne, - aegne ja -järgne etapp). Metoodilised põhivõtted
(vaatamine heli ja pildiga, helita pilt, pildita heli kuulamine, stoppkaader, segipaisatud
videoklipid, mosaiik).
6. Praktilised ülesanded autentsete videomaterjalide (mängu-, dokumentaal-, animafilmid jt)
ning telesaadete näitel.
7. Ajurünnak kodutööde põhjal. Töörühmade moodustamine.
8. Töölehe koostamine rühmatööna (igas rühmas on nii keele- kui aineõpetajad)
9. Koolitusel osalejate rühmatööde ja individuaalsete tööde esitlused.
Koolituspäevade ajakava:
1. koolituspäev (05.10)
11.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 13.45
13.45 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 17.15

2. koolituspäev (19.10)
11.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 13.45
13.45 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 17.15

3. koolituspäev (02.11)
11.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 13.45
13.45 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 17.15

Registreerumine
I sessioon
Lõuna
II sessioon
Kohvipaus
Töötoad. Koolituspäeva kokkuvõte.
Selgitused kodutöö koostamiseks.

Registreerumine
I sessioon
Lõuna
II sessioon
Kohvipaus
Töötoad. Koolituspäeva kokkuvõte.
Selgitused kodutöö koostamiseks.

Registreerumine
I sessioon
Lõuna
Esitlused I
Kohvipaus
Esitlused I
Koolituspäeva lõpetamine.

Koolitusele registreerumine: https://docs.google.com/forms/d/1j6nC2n95xq9hiJ2gPzJqITmbRE5Fc5Gjxf3N7ab_dU/viewform
Koolitusele registreerumise tähtaeg: 31.08.2013
Koolitus on osalejate tasuta (sh kohvipaus). Lõuna eest tasuvad osalejad ise.
Kontaktisik: Katrin Kruut, tel 336 3935, e-post: katrin.kruut@ttu.ee

