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oled güm
mnaasiumiõpilane
Sul on laaialdased huvid ja Sulle meeldib
m
tehaa asju endale
e ja teistele arusaadavaks
a
s
tahad õppida kirjutaama teiste allikate põhjall head ja asjaakohast teksti
soovid p
proovida kirjutada või täiiendada eesttikeelset Vikipeedia artikklit
soovid kkuuluda kogu
ukonda, kes toimetab ja kirjutab Vikipeediat

Ku
ursuse läbinud õpilane:
• teab, ku
uidas saab erri viisidel pan
nustada Vikippeedia loomiisse
• tunneb Vikipeedia artiklite
a
koosttamise põhim
mõtteid
 oskab allikate abil kiirjutada ja ko
orrektselt vii data
 oskab anda Vikipeed
dia artiklile sisu, struktuuuri ja õige vormistuse
 oskab krriitiliselt hinn
nata ja anda konstruktiivvset tagasisid
det teiste kirjjutatud artikklitele
 oskab oma tekstile saadud
s
tagassisidet rakenndada
etamiseks
 oskab kaasutada Vikipeedia kasuttajaliidest arrtiklite toime
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1,5 EAP, 39 akadeemilisst tundi
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Peeter Tinitss, Anni Jürinee
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2016/2017.. õ.‐a. ( 5. ooktoober – 30.
3 november 2016)

Õppetöö
Õ
vorrm

Veebipõhine kursus Mooddle e‐õppe keskkonnas
V
k
ja
a Vikipeediass.
Õppematerjalid ja praktiilised ülesanded asuvad Moodle e‐õpppe keskkonnas,
praktilisi ülesandeid täiddetakse Vikip
peedias. Täpssustav info saaadetakse ossalejatele e‐
postiga kursuse alguses.

Hindamise
H
vvorm ja
lõ
õpetamise
tingimused

Mitteeristavv (arvestatudd, mittearvestatud). Läbim
mise tingimuuseks on prakktiliste
ülesannete õigeaegne
õ
essitamine ja kursuse
k
raam
mes loodud a rtikli Vikipee
edia põhiruumi
v
viimine.

Sisu
S lühikirjeldus

Kursuse eesm
märgiks on aanda osalejattele ülevaade Vikipeedia st. Lisaks Vikkipeedia
üldisele tutvvustamisele õõpitakse luge
ema, kirjutam
ma ja täiendaama Vikipeedia artikleid..
Kursusel omandatavaid üüldisi oskusi saab rakend
dada nii Vikippeedia artikliite kui ka teisst
liiki tekstide puhul.
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Sissejuhatus Vikipeeddiasse
u ja ülesehituus
Artikli sisu
Autoriõigused ja allikaate refereeriimine
Vikipeedia teksti eripäärad
Keel ja en
ntsüklopeedi line stiil
Tekstide tagasisidesta
t
amine
Suhtlus Vikipeedias jaa artiklite toimetamine
Muudatuste integree rimine

