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 1.Robootika ja häält salvestavate vahendite kasutamine. Milliseid
vahendeid oled kasutanud õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel?
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1.1 Millist robootilist/salvestavat vahendit soovid paremini
kasutama õppida?
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Digitaalne jutupliiats, rääkivad mesimummud, roboblock rong, mTiny, heli salvestav suurendusklaas, BetPit, helendav joonistustahvel



 

 2.      Milliseid  IT, nuti- või digivahendeid kasutad õppe- ja
kasvatustegevuste läbiviimisel?

2.1 Millist IT, nuti- või digivahendit soovid paremini tundma õppida?

Tahvelarvuti kasutusvõimalused
Arvuti - digijoonistamine, erinevad programmid, veebikohtumised



 

 3.    Millistes veebikeskkondades oled ise algatanud suhtlust või
muud koostööd kolleegide või lastevanematega?



 

3.1 Milliste suhtluseks või muuks koostööks vajalike
veebikeskkondade kohta soovid rohkem teadmisi?
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 4.    Digimängude loomine. Milliseid keskkondi oled kasutanud
veebipõhiste mängude, viktoriinide vms loomiseks?



 

 4.1 Millist veebikeskkonda soovid mängude/viktoriinide jms
loomiseks tundma õppida?
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4.2 Kui tead mõnda toredat online mängu lastele,
mida soovitada oma kolleegidele, siis palun jaga

seda. Lisa link mängule.
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ALPA  mängud - rakendus tahvelarvutile



 

 5. Videode loomine/presenteerimine. Milliseid programme,
keskkondi või rakendusi oled kasutanud õppevideode,
animatsioonide jms loomiseks/presenteerimiseks?
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 5.1 Millises video loomise/presenteerimise keskkonnas,
programmis või rakenduses soovid ennast täiendada?
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WINDOWS VIDEO
EDITOR
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SCRATCH3-4

YOUTUBE



 

 6. Esitluste ja õppematerjalide loomine. Nimeta keskkonnad, milles oled
loonud esitlusi või õppematerjale.



 

 6.1 Millist keskkonda soovid tundma õppida või end täiendada
esitluste/õppematerjalide loomiseks?

1

2

3

4

POWTOON

CANVA

PREZI

TINY TAP



 

 7. Hinda, kuidas sobib allolev väide sinu kohta, kus 1- ei sobi üldse ja 5- sobib täiesti.
Hoian end kursis digitehnoloogia uute arengusuundadega.  (Võtan osa koolitustest,
õpitubadest, õpin ise jms).  

 8. Hinda, kuidas sobib allolev väide sinu kohta, kus 1 - ei vaja üldse ja 5 - vajan väga.
Vajan koolitust või õpituba digi- või robootika vahendite kasutamiseks õppe- ja
kasvatustegevuste mitmekesistamiseks.
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