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2019/2020 kevad sessioonõpe

Arendada erialaseid pädevusi läbi eraialkonverentsil osalemise

Collaboratively or individually composes presentation on conference about her/his profession. Listens and analyses 
presentations of the other participants and according this activity composes analysis.

To develop the professional cpmpetences through the presentation on professional conference.

Eesmärk eesti keeles

Eesmärk inglise keeles

Sisu lühikirjeldus eesti keeles

Sisu lühikirjeldus inglise keeles

Koostöös või individuaalselt valmistab ettekande oma erialal ja esitab selle konverentsil. Kuulab ja analüüsib teiste 
ettekandeid ning konverentsil esinemise ja kuuldu põhjal valmidtab etteantud kriteeriumitele vastava analüüsi.

Erialakonverentsil osalemineSHHI.01.025

seminar - Sissejuhatus ainesse. Aine nõuded
seminar - Konverentsil kuuldu ja oma tegevuste analüüsi ettekanne.
seminar - Konverentsil kuuldu ja oma tegevuste ettekanne.

Ajakava

Õppematerjalide info ja aine kodulehekülg

24-39

eesti keel

Mitteeristav (arv, m.arv, mi)

seminarid: 6  iseseisev töö: 72

Aine struktuuriüksus

Lõpphindamine
Ainekava maht 3 EAP

Õppekeeled

Õppetöö vormid ja mahud 
tundides

Toimumisnädalad

pedagoogika osakond (SVHI01)

Üliõpilane
- on osalenud ettekandega erialakonverentsil
- oskab analüüsida enda professionaalset arengut ja tegevust konverentsil

Student
- has presented on professional conference
- is able to analyse his/her professional development and activities on conference

Õpiväljund eesti keeles

Õpiväljund inglise keeles

Õppekavad, kuhu aine kuulub
Kutseõpetaja (2394) Bak 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Participating in Conference

Kestus semestrites 1

Osaliselt

Rühmad
Rühma tähis Osalejate piirarv Õppejõud

Aine maht (1 EAP=26 tundi) 3 EAP

Veebipõhine õpe

Õppejõud Hasso Kukemelk (vastutav)

Õppeastmed
Osalejate miinimumarv 1

Veebipõhine õpikeskkond
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Muu info
Üliõpilaste iseseisev töö. Kui lõpuseminariks 22. mail ei ole eriolukord lõppenud, toimub see Moodles 
BBB veebiseminarina.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused

Kohustuslikud õppematerjalid

Soovituslikud õppematerjalid

Vastavalt TÜ õppekorralduseeskirjale

http://moodle.ut.ee

Hindamisviisid ja kriteeriumid
Esitus

Aruanne

Enda ettekande slaidid, millega käidi konverentsil. Konverentsil osalemise 
tõestuseks lisada konverentsi ajakava, kus on märgitud vastav ettekanne või
koopia tõendist konverentsil osalemise kohta.
Aruandes peavad olema analüüsitud järgmisi aspekte:
1. Konverentsi üldinfo (nimi, kus toimus, millal, palju oli osalejaid)
2. Mitu paneelettekannet oli, millistel teemadel, kes esinesid, kuidas see 
seostub enda erialaga ja milliseid järeldusi nendest ettekannetest saab oma 
töös teha või kuidas saaks neid teadmisi oma töös rakendada.
3. Palju erinevaid paralleelsessioone oli, milliseid paralleelsessioone käidi 
kuulamas, mille alusel valik tehti.
4. Parallelsessioonidel kuuldud ettekannetest, mis oli huvitavat ja uudset, 
mida saaks rakendada oma töös, milliseid küsimusi ettekandjatele esitati 
(enda ja teiste poolt).
5. Milliseid küsimusi esitati enda ettekandele, mis õnnestus ja mis mitte, 
mida teeks järgmine kord ettekandega teisiti.
6. Kui kolleeg läheb järgmine kord samale konverentsile, mida talle 
soovitaks, kuidas saaks sellest konverentsist kõige rohkem kasu oma 
professionaalse arengu toetamiseks.

Töö loetakse arvestatudks, kui on kaetud kõik kuus aspekti ja on osaletud 
ühises arutelus lõpuseminaris.

Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks


