E-PORTFOOLIO KOOSTAMISE KOOLITUS
Õppekava
1. Õppekavarühm (vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile) ja õppekava
koostamise alus.
Õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne
õppekavarühm
Õppekava koostamise alus: Täiskasvanute koolitaja kutsestandardite läbiv kompetents B.2.10.
Kasutab asjakohaseid IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) vahendeid õppeprotsessi
ettevalmistamisel, läbiviimisel, hindamisel ja enesearengu toetamisel.
2. Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: õppijal on valmisolek koostada iseseisvalt e-portfoolio.
Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:
• teab e-portfoolio kohustuslikke ja valikulisi elemente;
• teab e-portfoolio koostamise erinevaid võimalusi;
• kasutab eesmärgipäraselt e-portfoolio koostamise vahendit Wix oma professionaalse
digitaalse portfoolio loomiseks.
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: kutsetaotlejad ning kõik, kes vajavad oskusi e-portfoolio koostamiseks.
Õppe alustamise tingimused: Hea arvutikasutuse oskus (tavakasutaja).
5.
Õppe
maht,
õppe
ülesehitus,
õppekeskkond
ja
õppevahendid
Õppe maht ja ülesehitus: koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 6 tundi.
Õppekeskkond ja õppevahendid: Õppeklass U-kujuliste laudadega, õppijatel on vajalik kaasa
võtta sülearvuti ning näidismaterjalid, mida portfoolio loomisel kasutada. Koolitusklassis on hea
internetiühendus.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppe ülesehitus ja
maht (ak.tund.)

Õppe sisu ja õppematerjalid

2 ak tundi

E-portfoolio kui professionaalse tegevuse esitamise tööriist. Eportfoolios materjalide esitamise põhimõtted.
E-portfoolio koostamise vahendid Weebly ja Adobse Spark.

2 ak tundi

E-portfoolio koostamise vahend Wix. Kasutaja konto lomine WIx
keskkonda, uue lehe loomine, mallide valimine. Wix vahendi tööriistad
ja enimkasutatavad käsud.

2 ak tundi

E-portfoolio loomine veebikeskkonnas Wix.

Peamised õppemeetodid
Koolitus on praktiline ning käed-külge meetodiga omandavad õppijad erinevate e-portfoolio
vahenditega looma sihtgrupile sobilikku ja eesmärgiga kooskõlas e-portfooliot. Koolituse kõigus
käsitletakse põhjalikult e-portfoolio koostamiseks vabavaralist Wix veebikeskkonda.
7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

E-portfoolio koostamine

Õppija on oma e-portfoolio aluse koostanud
veebikeskkonnas Wix

8. Väljastatavad dokumendid
Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija
on osalenud kõikides auditoorsetes tundides (6) ning sooritanud hindamismeetodid.
Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel
osalemise kohta läbitud teemade lõikes.
9. Koolitajate kvalifikatsioon
Haridustehnoloogiaalane ettevalmistus,
täiskasvanute koolitaja kutse.
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