K E S K A S U TA B?

DIGIA JASTU HARIDUSES

Lapsevanem
Õpetaja

Innove on õppimist ja õpetamist toetavate
digilahenduste ja -teenuste väljatöötaja,
personaalset haridust edendavate arenduste
eestvedaja.
E-ülesanded ja diagnostilised testid.
Lihtsustatud ja toimetulekuõppele
vastav õppevara.
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E-ÜLESANDED JA
DIAGNOSTILISED
TESTID
Õnnelik laps!
Rahulolev
õpetaja!

Kvaliteetse digitaalse õppevara
portaal e-Koolikott.
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Lähemalt:

www.innove.ee

Õpilane

MIKS „E“?

E-ülesanded ja diagnostilised
testid Eksamite Infosüsteemis:
https://eis.ekk.edu.ee/

Digilahendused
õpetajale ja õppijale!

E-hindamine võimaldab:
•

saada õppimise käigus kiiret tagasisidet;

•

operatiivselt kohanduda õppija vajadustele;

•

säästa nii õppija kui ka õpetaja aega.

Voldik on valminud ja tegevust
teostatakse programmi "Kaasaegse ja
uuendusliku õppevara arendamine ja
kasutuselevõtt” raames.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

E-KOGUD
N U M B R I T E S 2 018 . A LÕ PU K S

Õpilaste edasijõudmisele
avaldab kõige enam mõju
õpetamise kestel toimuv
tagasiside ja hindamine.”

E-kogusid koostatakse põhikoolis neljas ainevaldkonnas ja üldõpetuses.

Dylan Wiliam

Üht kindlat teemat hõlmav ülesannete kogum.

•

Vastab põhikooli riikliku õppekava õpitulemustele
ja osaoskustele.

•

Tasuta kättesaadav nii eesti kui ka vene keeles.

•

Sisaldab vähemalt 20 ülesannet.

•

Ülesanded asuvad Eksamite Infosüsteemis EIS.

M I K S K A S U TA DA
E- ÜLESANDEKOGUSID?

MIS ON DIAGNOSTILINE TEST?
•

Vastab põhikooli riikliku õppekava õpitulemustele
ja osaoskustele.

•

Hindab uuest osast arusaamist, tuvastab lünkasid
teadmistes ja oskustes.

•

Annab nii õpetajale kui ka õpilasele sõnalist
tagasisidet.

• Personaalsus - õpetajal jääb rohkem aega iga
õpilase jaoks!

•

Säästab õpilase ja õpetaja aega – ülesandeid
hindab arvuti.

•

Aitab õpetajal jälgida õpilase edenemist.

•

Säilivad andmed õpilase tulemustest.

•

Toetab õppija enesehindamise oskust.

•

Toetab õppija digipädevuse arengut.

•

Interaktiivsus tõstab huvi õpitava vastu.

•

Toetab kujundava hindamise rakendumist.

M I K S K A S U TA DA
DIAGNOSTILIST TESTI?
•

Selgitab välja õpilase varasemad teadmised ja oskused.

•

Kiire tagasiside – õpilane näeb kohe korrektseid
vastuseid.

•

Kinnistab õpilase teadmisi – enda vastuseid õigetega
võrreldes kinnistuvad teadmised ja oskused.

•

Võimaldab kiirelt reageerida, suunata tähelepanu
õpilasele või grupile, kohandada õppeprotsessi.
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kogu matemaatikas

MIS ON E-ÜLESANDEKOGU?
•
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kogu loodusvaldkonnas:
bioloogia, füüsika, geograafia,
keemia, loodusõpetus.

kogu võõrkeeltes B1 ja
A2: eesti keel teise keelena,
inglise keel, prantsuse keel,
saksa keel, vene keel.

kogu sotsiaalvaldkonnas: ajalugu,
inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus.
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kogu
I kooliastme
üldõpetuses:
kombineeritud
eesti keel,
loodusõpetus ja
matemaatika.

E-kogusid luuakse igal aastal juurde!

