Hiiumaa2020

Valikkursused 1.-5. juunil 2020

Valikkursuse nimi
Toimumiskoht

Eneseväljendust avardav
kursus

Sepatöö algkursus

Õpetajad

Valev Sein kunstnik-pedagoog
(Eesti Kunstiakadeemia 1990)
Eesti Kunstnike Liidu liige

Ain Jepišov Kärdla Põhikooli ja
Hiiumaa Gümnaasiumi
tööõpetuse ja joonestamise
õpetaja

Kursuse lühikirjeldus

Õpitulemused

Orienteeruv kava

Kursusele on oodatud
igasuguse loomingu ja
loomingulisusega seonduvate
tegevuste ja teemade vastu
tõsisemalt huvi tundvad
õpilased, kes on nende
küsimustega juba kokku
puutunud või kes alles soovivad
loominguga süvenenumalt
tegeleda ja oma oskusi ning
mõttemaailma selles suunas
arendada

Käsitletavad teemad:
1.Vaatamisest-vaatlemisest,
Ümbritseva vaatlemisestnägemisest ja sellega
nägemisest, mõtestamisest ja
seonduvast.
loomingulisest eneseteostusest.
2. Tasakaalust ja süsteemist.
Õpilasekeskne kursus, mis
3. Tervikust ja osadest - suurtest
ideaalis võiks toetada noort
ja väikestest.
leidmaks oma teeotsa edasiseks
4. Avarad mõtted
tegevuseks. Kursused on iga
5. Ilu ja häving.
noore isikupära leidmiseks ja
6. Looming, enesekindlus ja
selle väljatoomiseks.
käelised oskused, nende
arendamine.
7. Hetketeemad.

Hindamine

A/MA Kursusega kaasnevad
praktilised tööd ja ühised arutelud.

Osalejate piirmäärad

Osalejate piirmäär on 10 õpilast
:5 Hiiumaa Gümnaasiumist ja 5
õpilast teistest koolidest)
Eeldus: kunstihuviga noor

Teoreetiline õpe - sissejuhatus
sepatöö olemusest.
Ohutustehnika ja töötervishoid
Materjaliõpetus
Erinevad sepatööde töövõtted
Anda ülevaade erinevatest
Anda ülevaade erinevatest
A/MA Kursuse läbimiseks peab
ja metallmaterjalid
sepatööde töövõtetest ja
sepatööde töövõtetest ja
hindele A tegema kõik
Osalejate piirmäär on 12 õpilast
metallmaterjalidest, teadmised metallmaterjalidest, teadmised Metalli käsitsi sepistamine.
kursuse jooksul tehtavad tööd ja :7 Hiiumaa Gümnaasiumist ja 5
ning põhioskused metalli käsitsi ning põhioskused metalli käsitsi Praktilise töö ajal saab osaleja
läbima kursuse viimasel tunnil
õpilast teistest koolidest)
kasutamiseks eraldi tulekoha,
sepistamisel. Tööohutus ja
sepistamisel. Tööohutus ja
toimuva suulise arvestuse.
tervisekaitse.Valmib valikuliselt alasi, tööriistalaua,
tervisekaitse.
tööriistakomplekti, põlle,
2 tööd.
kindad, müra vastu kõrvaklapid
ja kaitseprillid.
Valmib valikuliselt 2 tööd.
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Kohtade
arv teiste
riigigümnaasi
umide
õpilastele

Vajalikud vahendid

Hiiumaa2020

Digifotograafia

Tõnu Soop Hiiumaa
Gümnaasiumi IT-juht ja
arvutiõpetaja

Tervislik toitumine ja toidu
valmistamine

Aire Tammsaar

Maalilaager Kõpus

Sulev Loopalu Hiiumaa
Gümnaasiumi kunstiõpetuse
õpetaja
Anneli Salumaa Hiiumaa
Gümnaasiumi matemaatika
õpetaja

DISAIN:
Graafiline disain
Tüpograafia
Logo kujundamine
Kompositsioon
GRAAFIKA JA DIGIFOTO
Graafika liigid
Digifoto kaamerad ja
kasutamine Skanneri
kasutamine fotode/slaidide
digitaliseerimiseks
Fotode töötlemine
Vanade fotode taastamine
VIDEO
Video riistvara vahendite
kasutamine
Video tegemise reeglid
Kasutatav tarkvara ja
kasutamine Animatsioon, film,
sündmusvõte Animatsiooni või
Õpime
valmistama
lihtsaid ja
videofilmi
valmistamine
tervislikke salateid, suppe,
praade, magustoite ning
küpsetisi. Räägime ka
veganlusest ja õpime
valmistama toitaineterikkaid
vegantoite. Õpime koostama
tervislikke menüüsid.
Räägime kindlasti ka piima- ja
gluteenitalumatusest ning
valmistame piima- ja
gluteenivabasid toite.
Terves kehas, terve vaim!

Joonistamine ja maalimine
vabas looduses.Kursus hõlmab
joonistmise ja maalimise
põhitõdesid ja oskusi.Mõnus
loominguline õhkond, võimalus
olla koos teiste kunstihuviliste
noortega.

Oskab kasutada erinevaid
kirjatüüpe ja kujundada
lihtsamaid kutseid ja blankette
Osakab kasutada
fotokaameraid, digitaliseerida
fotosid ja pilte, neid töödelda ja
täiendada.
Oskab kasutada videokaamerat
ja teha lihtsamat video
montaazi.

Orienteeruv ajakava:
1.päev Graafiline disain
2.päev Graafika liigid ja Foto
töötlus
3.päev Näidisfotodega
fotoalbumi koostamine
4.päev Video tegemise
algõpetus ja video tegemine
5.päev Video tegemine ja
tulemuste vaatamine koos
kommentaaridega

A/MA
Osalejate piirmäär on 16 õpilast
Arvestuse aluseks on disainitud :12 Hiiumaa Gümnaasiumist ja 4
kutse, fotoalbum ja lühivideo
õpilast teistest koolidest

Kursuse läbivaks teemaks on
tervislik eluviis. Räägitakse,
kuidas näeb välja tervislik
päevamenüü ja kuidas saaks
planeerida toidukordi.
Arvutatakse ühe päeva
energiavajadus ja vaadatakse,
kas menüüs on piisavalt makroja mikrotoitaineid. Tehakse
süüa!

Orienteeruv ajakava kursuse
alguses!

A/MA

Osalejate piirmäär on 20 õpilast

Kursusega kaasnevad praktilised
tööd ja ühised arutelud.

Orienteeruv ajakava kursuse
alguses!

A/MA

Osalejate piirmäär 8 õpilast
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Hiiumaa Ametikooli
aianduse ja ehituse
õppekavarühma õpetajad:
Heli Alp, Vahur Viitmaa,
Viktor Rõbtšenko, Silver
Treiman

I Maastik, ehitus ja keskkond maastikuehitus praktikas

Osalejad saavad praktilise
kogemuse maastikuehituse ja
aianduse valdkonna töödest,
mida pakutakse noortele
hooajaliselt ja mis võimaldavad
sissetuleku väljaspool teenindusvõi tootmissektorit. Õpe toimub
ajaloolises Suuremõisa
mõisakompleksis, võimalusel
tehakse töid koostöös tellijaga.
Lisaks praktilistele oskustele
annab kursus vahetu kogemuse
tänapäevasest sessioonõppena
korraldatud kutseõppest,
valikust, mis võimaldab peale
gümnaasiumi ühendada nii töö
kui õpingud. Praktilised tunnid
toimuvad välitingimustes,
osalejatega lepitakse eraldi
kokku vajalike tööriiete ja
turvavarustuse kasutus.

Kursuse läbimisel õppija:
- omab ülevaadet kutseõppest
- rajab juhendamisel
nõuetekohase sillutise kasutades
erinavaid materjale;
- arvutab materjalide mahud ja
eeldatava tööaja lähtuvalt töö
lähteülesandest
- kasutab aia/maastikuhoolduses
enamlevinud töövahendied
(niidukid, saed) järgides
töötervishoiu ja keskkonnahoiu
reegleid
- - on vilunum suhtleja ja koostöö
tegija
Seotus ainetega: matemaatika,
bioloogia, füüsika, ajalugu,
arvutiõpetus ja e-õpe, karjäär

E: Sissejuhatus: Hiiumaa
Ametikooli, Suuremõisa
ajaloolise mõisakompleksi
tutvustus. Kursuse sisu, ajakava
ja eduka läbimise (A/MA)
eelduste ülevaade. Meie
töötamise reeglid ehk tööohutus
ja töötervishoid mille eest
vastutab tööandja, mille eest
Sina ise ja kuidas reguleerib
töötamist ja tööohutust
seadusandlus.
T: Maastikuehitaja eriala õpe sillutsite paigaldus
K: Maastikuehitaja eriala õpe sillutsite paigaldus
N: Praktilised tööd
maastikuhoolduses - erinevate
niidukite ja trimmerite kasutus
R: Praktilised tööd
maastikuhoolduses mootorsaega töötamise
baaskursus
Kursuse kokkuvõtted
rühmatöödena ja esitlemine ning
vastastikune hindamine
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Kursus loetakse läbituks, kui
õppijad koostavad ja esitlevad
rühmatööna e-aruande kursusel
toimunu ja õpitu kohta ning
analüüsivad õpitu
rakendamise/edasiarendamise
võimalusi tulevikus. Hindamine
on mitteeristav (A/MA).

5 õpilast (liituvad T;K;N
Hiiumaa Ametikooli
maastikuehitaja õppegrupiga)
LISAINFO: Praktilisteks
töödeks sobivad sobivad
riided ja jalanõud
täpsustatakse enne kursuse
algust. Soovitame kaasa võtta
oma töökindad.
Võimalik soodne majutus
Hiiumaa Ametikooli
õpilaskodus hinnaga 12
eurot/öö (olenevalt toast).

