“Kaasav ELU“ TÖÖPLAAN 2017 september kuni 2018 jaanuar + (juuni)
Õppejõud: Tiia Artla (tiiartla@tlu.ee) ja Jana Kadastik (janajana@tlu.ee)
Kuupäev

Kellaaeg

Ülesanne

N 28.09. 18:00 – 20:00 Tutvumine, ELU olemuse
ülevaade/sissejuhatus, korraldus,
Räägu 49-303
gruppide moodustamine.
Luua FB grupid: Kaasav Elu vol3
Kaasav ELU FILM

Tegevused, oodatavad
tulemused
Loodi grupid:
• 1 (film)
• 2 (puuteraamatud)
• 3 (taktiilne)
Ülesanded:
1. Kõigil üliõpilastel
moodustada isiklik
elektrooniline kaust
kohtumiskordade ja
grupitegevuste
kajastamiseks ning
reflekteerimiseks.
2. Töötamine
teemakohase
kirjandusega - FB
laetud videod +
kirjanduse loetelu.

N 05.09. 18:30 – 20.30 (Multi)filmide valmistamine –
sissejuhatus, põhimõtted.
Räägu 49-303

Osaleb filmigrupp.

R 06.10. 12:00 – 14:00 Taktiilsed raamatud vaegnägijatele.

Loeng puuteraamatute
valmistamise põhimõtetest.
3-e liikmeliste
raamaturühmade
moodustamine.
Ülesanne – alamgruppidel
leida ühine teema ja idee
taktiilse tulemi
planeerimiseks.

Räägu 49-303

Alamgruppide moodustamine
raamatute valmistamiseks.

N 12.10. 18:30 – 20:30 Teoreetiline tausta loomine
teemakohaste allikate baasil.
Ülevaade erivajadustest,
disainiprotsess.
Suhtlus FB
grupis

Grupid teevad planeeritavast tööst
ülevaate, milles on kirjas:
• teema- kirjeldada ,mida
plaanitakse teha
• eesmärk- milleks seda
tehakse
• sihtrühm, kellele on lõplik

• Rühmaarutelu.
• Ülevaade + film:
Jana Kadastik
Esitamise tähtaeg
õppejõududele 20. oktoober

Kuupäev

Ülesanne

Kellaaeg

•
•
•

•

Tegevused, oodatavad
tulemused

väljund mõeldud.
Metoodika- kuidas
planeeritakse projekti läbi
viia?
Oodatav väljund- mis valmib
projekti tulemusena?
Millist lisateavet vajatakse:
nt teoreetilised materjalid,
varem tehtud tööd,
kohtumine spetsialistiga jne.
Tegevuste ajakava

Suhtlus grupiti Projekti vahekokkuvõtte
koostamine/kooskõlastamine.
meilitsi, FB
ELU tööetapid:
• teoreetiline taust,
tegevuskava
• kavandamine/tekstid
• loomine/disain
• kasutajakogemus/tagasiside

Meeskonnatöö tulemusel
valmib ELU projekti sisu ja
praktiliste tegevuste
ajakava.
NB! Esitamine: N 19.10!

Suhtlus FB,
Puuteraamatute tekstide
vajadusel
koostamine.
alamrühmade
kohtumised
juhendajatega

Rühmatöö tulemusel
valmivad puuteraamatute
tekstid.
NB! Lõpptähtaeg: 10.11!
Juhendajate tagasiside.

Suhtlus FB,
Raamatute disain/kavandamine
vajadusel
alamrühmade
kohtumised
juhendajatega

Projektirühmad valmistavad
raamatu maketi/teostavad
kavandid 1:1 suurusega.
NB! Esitamine: 17.11!
Juhendajate tagasiside.

17. nov? ?

Kavandite esitlemine grupile:
• Põhjendada idee lahendust
ja mille poolest ta uudne on.
• Projekti praktiliste tegevuste
alustamine.
• Kavandite kriitiline analüüs.

Suhtlus FB,
Raamatute valmistamine:
vajadusel
• Materjalide valik.
alamrühmade
• Materjalide hange.
kohtumised
• Teostamine.
juhendajatega

Kavandite esitlemine ja
tagasiside teistelt
rühmadelt.

Töö materjalis: nov.-dets.
Juhendajate tagasiside.

Kuupäev
Dets?

Kellaaeg
?

Ülesanne

Tegevused, oodatavad
tulemused

Grupid esitlevad raamatuid
tööprotsessis.
• Kriitline analüüs.
• Teostuse korrigeerimine.

Tööprotsesside esitlemine
ja tagasiside teistelt
rühmadelt.

Eneserflektsiooni vahekokkuvõte.

Enesereflektsiooni
esitlemine enda ja oma
meeskonnaliikme rolli
täitmise kohta.

Jaan?

Puuteraamatute kasutajakogemuse
hankimine Tallinna Heleni Kooli
õpilastelt/õpetajatelt.

Veebr.

Algavad audiovisuaalsuse
saavutamise planeeringud ja
tegevused.

Veebr.mai

Helindamine, filmide tegemine.

Juuni

ELU esitlemine.

