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2019/2020 kevad sessioonõpe

Arendada oma erialaseid pädevusi läbi eriala (mitte vaid oma kooli sisese) kutsevõistlustel osalemise

Student participates as organizer or competitor on vocational competition and composes analysing report. The report
is presented on final seminar and shared experience with the others.

To develop professional competences through the participation on vocational competition.

Eesmärk eesti keeles

Eesmärk inglise keeles

Sisu lühikirjeldus eesti keeles

Sisu lühikirjeldus inglise keeles

Üliõpilane osaleb kas korradaja või võistlejana oma eriala kutsevõistlustel ja koostab selle kohta analüüsiva raporti, 
mille kannab ette lõpuseminaris, kus arutatakse ka ühiseid kogemusi.

Osalemine kutsevõistlustelSHHI.01.024

seminar - Sissejuhatus ainesse. Aine nõuded.
seminar - Kogemustevahetus

Ajakava

Õppematerjalide info ja aine kodulehekülg

http://moodle.ut.ee

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 korraldaja või võistlejana eriala kutsevõistlustel, kus osalejaid ka väljapoolt oma kutsekooli
- oskab analüüsida enda professionaalset arengut ja tegevust kutsevõistlustel

Student
- has participated as organizer or competitor on vocational competition
- is abel to analyse her/his professional development and activity on vocational competition

Õpiväljund eesti keeles

Õpiväljund inglise keeles

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

Participating in Professional Competition

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



2/2

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

Hindamisviisid ja kriteeriumid
Aruanne

Ettekanne

Kirjalikus aruandes peavad kajastuma järgmised aspektid:
1. Kutsevõistluse üldinfo (nimi, aeg, koht, kas osaleti korraldaja või 
võistlejana, osalejate arv)
2. Selle kutsevõistluse ajalooost ja traditsioonidest, reeglitest.
3. Millisedi teadmisi ja/või oskusi mõõdetakse sellel kutsevõistlusel. Kuivõrd 
just need teadmised ja oskused on antud erialal olulised.
4. Kuidas selleks kutsevõistluseks valitakse osalejad ja kuidas neid ette 
valmistatakse.
5. Kogemus 
    a) Kui osaleti kutsevõistlusel korraldajana, siis millised olid ülesanded, 
kuidas nende täitmine õnnstus, mida teeks järgmine kord teisiti.
    b) Kui osaleti võistlejana/juhendajana, millised olid kogemused, kuidas 
võistlus õnnestus, mida teeks järgmine kord teisiti.
6. Mida õppisid sellest võistlusest ja kuidas see aitab kaasa 
professionaalsele arengule.
7. Lisada tunnistus kutsevõistlustel osalemise kohta.
Oma kogemuse ettekanne ja kogemustevahetus seminaris.

Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks


