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Toredat novembrit, {{name}}!
Mis plaanid Sul novembriks on?
Vaata üle digipakkumised, mis ma olen Sinule mõeldes kokku
pannud, äkki mõni nendest täiendab mõnusalt Sinu
novembriplaane!

Digiklubi pakub põnevat
menüüd

Kas Sul juba on EKoolikott?

Digiklubiga on liitunud juba
39 HKHK töötajat!

Kui vastad eitavalt,

Sellel poolaastal toimub veel kolm

detsembril kell 14.15

klubikohtumist.

HAKOLAsse, sest sellel päeval tuleb

Juba 05. novembril teeme tutvust

külla Lauka PK õpetaja ja HITSA

programmiga Genial.Ly, 18.

koolitaja

novembril toimub äppening, 5.

tutvustab haridusministeeriumi poolt

detsembril on meil külaline (loe

arendatavat õppematerjalide

kõrvalasuvat uudist).

repositooriumi e-Koolikott, m i s o n

Hea uudis! Klubiliikmete hulgas on

tänaseks hea hoo sisse saanud ja

inimesi, kes soovivad anda oma

sisaldab huvitavat õppematerjali.

panuse digimenüü rikastamiseks. Kui

Kuidas õppematerjal sinna tekib ja

Sinagi oled üks nendest, anna endast

mis kasu Sina sellest keskkonnast

teada ja

saad, sellest Siret meile räägibki.

tutvusta klubis oma

tule 5.

Siret Lahemaa, k e s

digiideid, -mõtteid ja -

Tegelikult, me ikka ise vaatame.

kogemusi!

Oodatud on kõik õpetajad!

Tahad liituda? Esita avaldus!

Registreeri osalejaks!

Tahad teada, kuidas teha
ajalehte? Mario õpetab!

Dokumendikaamera otsib
kodu

HAKOLA projekti raames jätkuvad

Novembri alguses jõudis

Adobe programmikatsetused.

haridustehnoloogi lauale kaasaegne

Detsembris tutvustab Mario meile,

dokumendikaamera, mis nüüd otsib

kuidas

endale kodu.

Adobe InDesign

programmi abil saab teha

Dokumendikaamera võimaldab

erinevaid trükiseid, n ajalehte,

kuvada ekraanile asju, mis ei ole

voldikut jne.

arvutis ( n õ p i k u l e h e k ü l g e ) v õ i

HAKOLA klassis on vastav tarkvara

sooritada kaamera ees mingeid

olemas, kõik soovijad saavad

tööprotsesse. Võimalik on

võimaluse seda kasutada. Aga oleks ju

õppeprotsessi salvestada.

hea teada, kuidas selle programmiga

Esialgu

töötada?

võimaluse dokumendikaamerat

InDesigni koolitused toimuvad

kasutada oma töökeskkonnas,

03, 10. ja 17. detsembril kell

pärast selgitame, kelle juurde

16.00 - 19.00 HAKOLA klassis.

kaamera peatuma jääb või ehk tuleb

saab iga soovija

hoopis neid juurde soetada.
Registreeri osalejaks!

Küsi

NB! Meie koolist saab osaleda neli

dokumendikaamera kohta

Airi

k ä e s t

inimest.

lähemalt!

Kas oled mõelnud oma
tundide salvestamisele?

Kutsekool ja eTwinning ehk
kuidas õppetööd rikastada

Sel aastal on HKHK üks fookuspunkte

22. oktoobril toimus HITSA

täiskasvanute väljalangemise

veebiseminar eTwinnigu võimalustest

vähendamine. Üheks võimaluseks on

kutsekoolis, mille viis läbi Varje Tipp,

tundide salvestamine ja

kes on kaua aega töötanud Pärnu

järelvaatamise võimaluse

KHKs.

pakkumine.

eTwinning on suurepärane võimalus

Selleks on igas osakonnas olemas

erinevate Euroopa kutsekoolide

elementaarsed vahendid -

koostööks ilma suuremate aja- ja

tahvelarvuti ja statiiv. Uuri järele,

rahakulutusteta. Miks mitte tuua oma

kus need täpsemalt asuvad.

klassiruumi häid ideid, arendada

Salvestamiseks pole vaja muud, kui

koostööd ja keele- ning arvutioskust

tahvelarvuti statiivile kinnitada ja

ning seda kõike õpitava eriala

sobiv võttenurk leida. Tahvel

kontekstis?

salvestab mälukaardile just nii pika

Kui kohe õpilastega toimetada ei

filmi, kui palju Sul materjali vaja on.

soovi, vaata ringi erinevates

Pärast salvestust võid filmi otse

gruppides, kus õpetajad omavahel

tahvlis töödelda (soovitan programmi

infot vahetavad - leiad palju

FilmoraGo) või võtta välja mälukaart,

suurepäraseid ideid! eTwinning on

pista see arvutisse ja laadida oma film

nagu õpetajate Facebook :)

Google Drive pilve, kust on seda

Muuseas, võimalus on ka Eesti-sisest

mugav lingiga jagada.

koostööd teha, alati ei pea
rahvusvahelist mõõdet olema.

K u i

s o o v i d

a b i

lisajuhendamist, pöördu

v õ i
Airi

Vaata ja kuula veebiseminari
eTwinningust kutsekoolis!

poole!

HKHK haridustehnoloog Airi Aavik
Kabinet 205

kalender

Telefon: 527 5666

veebikontor

Email: airi.aavik@hkhk.edu.ee
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