
Veebikeskkond Kalender on
ideelahendus,  mis võimaldab
akt i ivõppeprogramme mugavamalt
broneerida.  

Akti ivõppeprogrammide toimumist
puudutav infovahetus toimub
meil ide ning telefonikõnede kaudu.

Probleem

Info tal letatakse er inevatesse Google
Sheets tabel i tesse.

Kogu protsess on ajakulukas ning
inimeksimuse tõenäosus on suur.

.

Tartu üldhariduskool ide õpi lastele korraldatakse
õppeaasta raames er inevaid aktiivõppeproramme
( looduse tundma õppimine,  teaduslabor,  maal imine
jne) .  Tartus pakuvad sel l iseid programme teiste hulgas
teaduskeskus Ahhaa,  Ül ikool i  muuseumid ning
Linnamuuseum. Akt i ivõpe aitab õpi lastel  paremini
k innistada kool is  omandatud teadmiseid.
Õppeprogrammis osalemiseks peavad kool id
teenusepakkujaga kokku leppima mil la l  ja  kuidas
programmid läbi  v i iakse.  Kaastudengiga jõudsime
järeldusele,  et  vaja oleks luua õppeprogrammide
haldamiseks kasutatav veebikeskkond. 

Broneerimiskeskkond Kalendri  funktsionaalsus :

KALENDER IDEELAHENDUS
V E E B I K E S K K O N D

Tutvustus

Lahendus

Kalender on kasutatav ni i
teenusepakkujate kui  ka kool ide poolt .

Veebikeskkonna kasutamine hoiab
kokku kõigi  osapoolte aega.
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Veebi lehe er inevate alamlehtede vahel  navigeerimiseks
on vasakpoolne er i  värvi  ikoonidega alammenüü.
Veebikeskkonna avalehel  on kalender,  mi l les kuvatakse
lähiajal  toimuvaid ning toimunud olul isemad
sündmused. Kalendri  frontend tehakse Vue. js  ja
backend Spring bootiga.  Andmebaaside haldamiseks
plaanitakse kasutada PostgreSQL.

Projekt i  tegemisega on tegel ikult  juba
alustatud ja  plaanis on  idee ka lõpuni
täide v i ia .  Projekt iga hakkavad tegelema
vähemalt  2 inimest.  Posit i ivne tagasis ide
kindlast i  motiveeriks meeskonda
veebikeskkonda Kalender teostama. Samuti
kannaks Kalender olul ist  l isaväärtust Tartu
Linnaval i tsuse haridusosakonnale ja
vähendaks olul iselt  akt i ivõppeprogrammide
organiseerimiseks kuluvat aega.

Projektist


