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PROJEKT

Projekti eesmärk on tugevdada nägemispuudega

õpilaste oskusi LTT ainetes, parandades nende

ainete tulemusi nii  nägemispuudega õpilaste kui

ka õpetajate seas. Selle eesmärk on ka

motiveerida neid looma LTT-põhiseid projekte

ning täiustama nii  tehnoloogiat kui ka digioskusi.
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 IO1: LTT KÄSIRAAMAT kaasavale
klassile  

Pärast projekti lõppu on see käsiraamat mõeldud
kasutamiseks kõikidele kaasava haridusega
koolide õpetajatele. Selle käsiraamatu põhiidee
on tutvustada LTT-ainete projekte, mis
võimaldavad kaasava hariduse põhimõtete
rõhuasetusega kohandatud tegevusi ka
tavaõppega koolitegevustes.

Veebiseminaride peamine eesmärk on koolitada
õpetajaid, kasutama 3D-printimise tehnoloogiaid
LTT-projektide eksperimentaalse osa
kujundamisel ja rakendamisel.

IO2: 3D printimise  
 veebiseminarid LTT -kaasava

hariduse  projektidele

IO3: e-õppe platvorm "LTT ained
vaegnägijatest õpilastele"

See e-õppe platvorm on dünaamiline ja võimas
tööriist, millel on tasuta juurdepääs kogu
projektiga seotud teabele, materjalidele ja
koolitusele. See pakub õpetajatele, õpilastele ja
teistele projektiga seotud isikutele tööriistu ja
ressursse, et toetada ja tõhustada LTT-projektide
rakendamist kaasavas klassis, kus õpib
vaegnägijaid või nõrgenenud nägemisega õpilasi.  

Selles etapis koolitatakse õpetajaid ja
praktiseeritakse õppesisu ning koostatakse
vaegnägijatest õpilastele rohkem LTT-projekte.
LTT-mudelprojektide jaoks töötatakse välja
avatud andmebaas

IO4: Rakendamine/ Piloottegevused
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C1 KOOLITUSTEGEVUS PortugalIS

 1.-4. veebruarini 2022 kohtusid 10

õpetajat kõigist projekti

partnerriikidest Portugalis Bragas. 

 Koolituse eesmärk oli  koolitada

õpetajaid kasutama LTT-

Käsiraamatut kaasavates

klassiruumides rakendades UDL 

 (Universal Design of Learnin)

haridusmeetodit.  

VEEBISEMINARID: 3D printimine

kaasava klassi jaoks

Senini on toimunud õpetajate akti ivsel

osalemisel 12 veebiseminari ZOOM-i

vahendusel.  

Esimeses etapis oli  osalejatel võimalus

omandada teadmisi 3D-printimise

rakenduste kohta vaegnägijatele,

samuti spetsiaalsete tarkvarade ja

disainilahenduste kohta (nt Tinkercad,

Slicing jne).

Teises etapis kuni mai lõpuni on

õpetajatel võimalik vi imastel kuudel

läbitud koolitust katsetada ja praktikas

kasutada!
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IO1: Kaasava klassiruumi käsiraamatu i lmumine

e-õppe platvormil

Piloottegevuste elluviimine ja LTT-

mudelprojektide avatud andmebaasi

ettevalmistamine

Koolitus vaegnägijatest õpilastele

Projekti  lõppkohtumine on planeeritud

septembrisse 2022 Kreekas Ateenas

 

MIS SAAB EDASI? 

Olge kursis ja vaadake viimaseid

uudiseid ka saidil:

 

 

https://www.facebook.com/inside.stem.eu
https://insidestem.eu/
https://www.instagram.com/inside.stem.eu/

