
HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA

Õppekavarühm Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Õppekava nimetus IT süsteemide spetsialist

IT-systems specialist

Õppekava kood EHIS-es 134137

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2 EKR 3 EKR 4

kutsekesk-

haridus

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5

X

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppekava koostamise alus:
IT süsteemide nooremspetsialist kutsestandard tase 4 vastu võetud 10.12. 2013 nr. 15 ja Kutseharidusstandard määrus nr.130 vastu

võetud 26.august 2013.

Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis on vajalikud töötamiseks meeskonna liikmena IT-tugisikuna,

monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina või lähedasel ametikohal, lahendades standardseid infotehnoloogia probleeme

ja rakendades võtmepädevusi ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

(2) Pärast õppekava läbimist õpilane

1) kasutab omandatava kutse tasemel kokkulepitud erialast oskussõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, töövahendeid ja

seadmeid, järgib protseduurireegleid ja parimaid praktikaid ning täidab iseseisvalt järgmisi tööülesandeid: töötab IT-meeskonna ja

organisatsiooni liikmena; haldab arvutivõrke ja võrguseadmeid; haldab ja paigaldab tööjaamu ja servereid; hooldab ja seadistab

rakendusi ja rakendusservereid; automatiseerib korduvaid haldustegevusi;

2) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;

3) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;

4) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks.

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad

kompetentsid ja tervislik seisund lubab sellel erialal töötada.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala õppekava õpiväljundid vähemalt

lävendi tasemel ja sooritanud praktilise (asendab EUCIP arendusmoodulit B) ja teoreetilise (EUCIP juhtimise A ja haldusmoodul C)

kutseeksami. Teoreetilise kutseeksami ebaõnnestumisel on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
IT-süsteemide spetsialist, tase 4

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Lõputunnistus koos hinnetelehega

Õppekava struktuur 
Põhiõpingute moodulid (102 EKAP)

Nimetus Maht Õpiväljundid

Infotehnoloogilise taristu ülalhoid

organisatsioonis

5 EKAP mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel,

lähtub IT strateegiast ja/või protsesside kirjeldusest organisatsioonis;

tunneb IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid, mõistab teenustaseme

lepingu olemust ning selle mõju oma tööle;

mõistab hankeprotsessi põhimõtteid ja on suuteline osalema müügipakkumiste

koostamisel;

nõustab lõppkasutajat IT-taristu ülalhoiu küsimustes;

koostab lihtsama ülesehitusega projektiplaani, kasutades projektihaldamise

infotehnoloogilisi vahendeid;

järgib oma töös infoturbe põhimõtteid ja kehtivat seadusandlust;

Rakendustarkvara 6,5 EKAP kirjeldab süsteemi- ja rakendustarkvara erinevusi ja kasutusvaldkondi kasutab

baastasemel kontoritöö tarkvara

osaleb meeskonnatöös ja kasutab grupitöötarkvara

kasutab jooniste ja eskiiside koostamiseks sobivat rakendustarkvara

valmistab ette sobivate parameetritega faile erinevatele väljundseadmetele
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Organisatsioon ja

ettevõtluskeskkond

5 EKAP mõistab multikultuurses organisatsioonis toimuvaid protsesse, üksikisiku ja

rühma käitumise ning suhtlemise üldiseid seaduspärasusi;

seostab ettevõtluskeskkonna üldiseid arenguid organisatsiooni

juhtimistegevusega;

järgib enesejuhtimise põhimõtteid, lähtudes enesekontrolli põhimõtetest ja

oma rollikaardist; teeb koostööd ning järgib meeskonnatöö põhimõtteid;

eristab eetilist ja ebaeetilist käitumist ning tunneb kutse-eetika põhimõtteid;

järgib klienditeeninduse head tava töös klientidega;

koostab kliendisuhtluses vajalikke dokumente, järgib keelereegleid ja kehtivaid

dokumendivorme.

IT süsteemide riistvara 5 EKAP korraldab töökoha arvutite riistvara nõuetekohaseks käsitlemiseks; valib

arvutisüsteemidesse sobivad komponendid ja lisaseadmed; komplekteerib

tööjaamu ja servereid; tuvastab IT-süsteemide riistvara tõrgete korral

mittetoimivad riistvara komponendid; paigaldab IT-süsteemide riistvara

komponente ja lisaseadmeid;

Arvutivõrgud ja võrguseadmed 7 EKAP selgitab arvutivõrkude tööpõhimõtteid matemaatiliste ja füüsikaliste aluste

põhjal ja seostab neid kasutatavate tehnoloogiatega;

paigaldab kohtvõrgu komponente (sh kaableid) võttes aluseks võrgu

paigaldusreeglid;

Planeerib ja seadistab võrguühendusi ja –seadmeid lähtuvalt arvutivõrgule

esitatavatest tehnilistest ja infoturbe nõuetest;

planeerib arvutivõrkude ehitamise ja haldamisega seotud ressursse

Arvutivõrkude haldus ja

võrguteenused

6,5 EKAP mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate

tehnoloogiatega.

planeerib ja haldab peamisi võrguteenuseid tagamaks nõutud teenustaset.

dokumenteerib võrgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad

võrguteenused.

kasutab võrguliikluse jälgimise ja arvutivõrgu dokumenteerimise vahendeid.

planeerib nõutavad võrguressursid, teeb selleks vajalikud arvutused

Windows operatsioonisüsteemide

haldamine

6,5 EKAP paigaldab mobiilseadmetele, tööjaamadele ja serveritele Windows-

operatsioonisüsteeme järgides parimaid praktikaid; seadistab Windows-

operatsioonisüsteemide teenuseid haldab kasutajaid ja Windowsi paigaldisi,

kasutades Windows-operatsioonisüsteemidele omast kataloogiteenust ja

grupipoliitikaid planeerib ettevõtte suurusele ja seal kasutatava taristu

keerukusele vastavalt taristu- ja tarkvaralahendused

Linux/BSD operatsioonisüsteemide

haldamine

6,5 EKAP paigaldab mobiilseadmetele, tööjaamadele ja serveritele Linux/BSD

-operatsioonisüsteeme järgides parimaid praktikaid; seadistab Linux/BSD -

operatsioonisüsteemide teenuseid; haldab kasutajaid ja Linux/BSD paigaldisi,

kasutades operatsioonisüsteemidele omaseid kataloogiteenuseid ja

keskhaldusvahendeid; planeerib ettevõtte suurusele ja seal kasutatava taristu

keerukusele vastavalt taristu- ja tarkvaralahendused;

Operatsioonisüsteemid 6,5 EKAP selgitab operatsioonisüsteemide vajalikkust ja kirjeldab nende struktuure,

funktsioone, põhimõisteid ja olemust; selgitab operatsioonisüsteemide liikide ja

põlvkondade erinevusi ning sarnasusi, kasutades erialast terminoloogiat;

paigaldab tööjaamadele ja serveritele vähemkasutatavaid

operatsioonisüsteeme; haldab kasutajaid ja vähemkasutatavate

operatsioonisüsteemide tööjaamu, kasutades kataloogiteenuseid ja

keskhaldusvahendeid; kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete

seadistamisel ja haldamisel; haldab mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja

nende kasutajakontosid;

Rakendusserverite haldus 8 EKAP teeb andmebaasiserveri haldustegevusi kasutades nii käsurida kui graafilist

kasutajaliidest; teeb andmebaasi varundamiseks ja taastamiseks vajalikke

tegevusi;

haldab veebiservereid ja veebirakendusi; kasutab teenustaseme jälgimiseks ja

varadehalduseks sobivaid tarkvaralisi lahendusi;

Skriptimisvahendid 3,5 EKAP kirjeldab peamisi skriptimiskeskkondi, skriptimiseks kasutatavaid keeli ja

vahendeid; teab vajalikul tasemel programmeerimise põhimõisteid

skriptimiseks;

koostab skripte korduvkasutatavuse põhimõttel; automatiseerib

skriptimisvahenditega korduvad haldustegevused Linux/BSD ja Windows

operatsioonisüsteemides;

automatiseerib rakendusserverite haldamiseks vajalikud haldustegevused
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kasutades skriptimise rakendusliidest;

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse

alused

6 EKAP 1. mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas

karjääriplaneerimise protsessis

2. mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist ühiskonnas 3.

mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas

4. mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas

5. käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil

Ettevõtte praktika 30 EKAP Vastavalt organisatsiooni spetsiifikast ja kooli poolt seatud praktika

eesmärkidest: Praktika 1) osaleb aktiivselt praktikakoha leidmises 2) töötab IT-

meeskonna ja organisatsiooni liikmena 3) paigaldab IT- süsteemide

komponente ja lisaseadmeid 4) tuvastab tõrgete korral mittetoimivad IT-

süsteemi komponendid 5) kasutab võrguliikluse jälgimise ja dokumenteerimise

rakendusi 6) haldab ja paigaldab tööjaamu ja/või servereid 7) hooldab ja

seadistab rakendusi ja/või rakendusservereid 8) kasutab oma töös valdkonna

parimaid praktikaid (nt.ITIL raamistik) 9) kasutab töös ja praktikal sooritatut

kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat

 

Valikõpingute moodulid (18 EKAP)

Nimetus Maht Õpiväljundid

Ettevõtte praktika 8 EKAP Vastavalt organisatsiooni spetsiifikast ja kooli poolt seatud praktika

eesmärkidest: Praktika 1) osaleb aktiivselt praktikakoha leidmises 2) töötab IT-

meeskonna ja organisatsiooni liikmena 3) paigaldab IT- süsteemide

komponente ja lisaseadmeid 4) tuvastab tõrgete korral mittetoimivad IT-

süsteemi komponendid 5) kasutab võrguliikluse jälgimise ja dokumenteerimise

rakendusi 6) haldab ja paigaldab tööjaamu ja/või servereid 7) hooldab ja

seadistab rakendusi ja/või rakendusservereid 8) kasutab oma töös valdkonna

parimaid praktikaid (nt.ITIL raamistik) 9) kasutab töös ja praktikal sooritatut

kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat

Praktika koolikeskkonnas 10 EKAP Seadistab alternatiivseid võrguühendusi võrgu koormuse jaotamiseks ja

veakindluse tagamiseks kasutades selleks standardseid protokolle Tunneb

traadita ühenduste standardeid ja seadistab traadita võrke vastavalt etteantud

asukohale ja turvanõuete Mõistab dünaamiliste ruutinguprotokollide

tööpõhimõtteid ja seadistab neid vastavalt etteantud võrgu vajadustele.

Mõistab võrguseadmete tarkvara versioonihalduse sisulist vajalikkust, valib

seadmele sobiva tarkvara lähtuvalt seadmega pakutavatest teenustest .

Tunneb erinevate laivõrgu tehnoloogiate tööpõhimõtteid, seadistab laivõrgu

seadmeid vastavalt etteantud situatsioonile. Tunneb virtuaalsete

privaatvõrkude kasutusvõimalusi ja võrgu turvamise võimalusi, seadistab

privaatvõrke vastavalt etteantud situatsioonile ja turvanõuetele. Tunneb võrgu

jälgimiseks sobivaid teenuseid ja protokolle, kasutab neid võrgus etteantud

teenuste jälgimiseks.

Planeerib ja paigaldab väikekontori jaoks vajaliku võrgu ja teenuste komplekti

lähtudes kliendi vajadustest, dokumenteerib kogu paigalduse süsteemi

taastamiseks vajalikult tasemel.

Multimeedium 8 EKAP 1.Koostab lihtsaid veebilehti ise HTML ja CSS koodi kirjutades; 2.Kasutab

kujunduse loomiseks mõnda populaarset CSS raamistikku (Bootstrap,

Foundation jms); 3.Loob dünaamilise veebilehestiku andmete liigutamiseks

kasutaja ja serveri vahel; 4.Ühendab veebilehestiku andmebaasiga ja teostab

lugemise, muutmise ja kustutamise päringuid; 5.Kasutab veebirakenduste

loomisel levinud raamistikku ja dokumentatsiooni abi;

Kasutab digitaalse video- ja helitöötlusega seotud mõisteid ja parameetreid.

Kasutab baastasemel video- ja audiotöötlustarkvara.

Teab animatsiooni põhimõtteid ning kasutab arvutianimatsiooni koostamisel

 

Lõputööd ja -eksamid

Teoreetiline eksam

Praktiline eksam

Praktika:
Põhiõpingutest moodustab praktika 0.00 EKAPit.

Õppekava kontaktisik:
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Marelle Möll

Äriteenuste osakonna juhataja

Telefon ,

Märkused:
Rakenduskava kooli kodulehel: Õppeinfo/Mooduli rakenduskavad.

Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:

https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=74

https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=74&rakenduskavad=jah (koos moodulite

rakenduskavadega)
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Haapsalu Kutsehariduskeskus Lisa 1: õppekava rakendusplaan

IT süsteemide spetsialist

Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP) Maht kokku 1. õppeaasta 2. õppeaasta

Põhiõpingute moodulid 102 58,5 43,5

Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis 5 5

Rakendustarkvara 6,5 6,5

Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond 5 5

IT süsteemide riistvara 5 5

Arvutivõrgud ja võrguseadmed 7 7

Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused 6,5 6,5

Windows operatsioonisüsteemide haldamine 6,5 6,5

Linux/BSD operatsioonisüsteemide haldamine 6,5 6,5

Operatsioonisüsteemid 6,5 6,5

Rakendusserverite haldus 8 8

Skriptimisvahendid 3,5 3,5

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 4 2

Ettevõtte praktika 30 10 20

Valikõpingute moodulid 18 5 13

Ettevõtte praktika 8

Praktika koolikeskkonnas 10

Multimeedium 8

Lõputööd ja -eksamid

Teoreetiline eksam

Praktiline eksam
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Haapsalu Kutsehariduskeskus Lisa 2

IT süsteemide spetsialist

Seosed kutsestandardi „IT süsteemide spetsialist , 4 tase“ kompetentside tegevusnäitajate ja eriala õppekava moodulite vahel.

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

Eriala õppekava moodulid
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Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4.) x             

Rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.) x x        x x   

Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.)  x  x x x    x x   

Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.)  x  x x x x x x x x   

Testimine (e-CF kompetents B.3.) x x  x  x   x x x   

Lahenduse juurutamine (e-CF kompetents B.4.)  x  x x x x x x x x   

Dokumentatsiooni koostamine (e-VF kompetents B.5.) x x        x    

Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.) x x  x  x x x x x x   

Muudatuste tugi (e-CF kompetents C.2) x x    x    x    

Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.) x x    x    x    

Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.) x x  x  x x x x x x   

Hariduse ja koolituse pakkumine (e-CF kompetents D.3.) x             

Hanked (e-CF kompetents D.4.) x  x           

Müügipakkumuse koostamine (e-CF kompetents D.5.) x  x           
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Lepingute haldamine (e-CF kompetents D.8.) x  x           

Personaliarendus (e-CF kompetents D,9.) x           x  

Projektiportfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.) x             

Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3.) x             

Kliendisuhete juhtimine (e-CF kompetents E.4.) x             

IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.) x x        x    

Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.) x             

X – tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust hinnatakse
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

1 Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis 5 Valdo Nõlvak

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud Moodul 3 õpiväljund 1 teemad.

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel ja omab ülevaadet IT-taristu ülalhoiu korraldamise

põhimõtetest ning mõistab oma õigusi ja kohustusi organisatsiooni liikmena.

Teoreetiline töö Iseseisev töö

30 t 100 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab infotehnoloogia ülesandeid

organisatsiooni eesmärkide

elluviimisel, lähtub IT strateegiast ja/või

protsesside kirjeldusest

organisatsioonis;

• selgitab iseseisvalt infotehnoloogia

ülesandeid organisatsiooni eesmärkide

elluviimisel ja lahendab juhendi abil

meeskonnatööna lihtsamaid IT-juhtimisega

seonduvaid probleemülesandeid

IT korralduse alused.

Organisatsioon ja IT.

IT üksuse ja juhtkonna kokku- puutepunktid ja vastutusalad.

Organisatsioonid ja org.vajadused.

IT roll organisatsioonis.

IT eesmärgid.

IT tugiteenused.

Organisatsiooni infosüsteem Infosüsteemi roll organisatsiooni halduses.

Infotehnoloogia juhtimise alused.

IT strateegia

IT strateegia põhimõtted.

IT strateegia ja äri- strateegia seos.

IT strateegia koostamise põhimõtted

Seadusandlus (AvTs – avaliku teabe seadus, IKS – isikuandmete kaitseseadus,

AÕS – autoriõiguse seadus)

Juhtimise hierarhia.

IT-finantsjuhtimine.

IT-kulud.

Miniloeng

ideekaart

iseseisev ja praktiline töö

Infootsing

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Moodul on arvestatud, kui esitab õpimapi, mis sisaldab kõiki hinnatavaid praktilise töö ülesandeid

Hindamismeetod:
Rühmatöö
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Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• selgitab iseseisvalt infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel ja lahendab juhendi abil meeskonnatööna lihtsamaid IT-juhtimisega seonduvaid probleemülesandeid

Iseseisvad tööd

Teoreetiline iseseisva töö osa: Standardite ja raamistikega (ITIL, ISKE) tutvumine.

Praktilise töö iseseisev osa:

Koostab meeskonnatööna IT strateegia etteantud ettevõttele vastavalt IT strateegia planeerimise juhistest koos SWOT analüüsiga.

Tunneb ära probleemid ja pakub välja lahendused. Töötab läbi näidis IT teenuslepingu tuues välja lepingu raamistiku põhipunktid.

Projekti tarkvaras projekti vormistamine. Varunduskava koostamine ettevõtte jaoks. Enesekontrolli testid.

Praktilised tööd

• Ideekaart omavalitsuses pakutavate IT tugiteenuste kohta

• Meeskonnatööna analüüsida omavalitsuse IT vajadusi (omavalitsuse IT taristu, erinevad kasutajagrupid ja nende IT vajadused)

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tunneb IT-taristu ülalhoiu korraldamise

põhimõtteid, mõistab teenustaseme

lepingu olemust ning selle mõju oma

tööle;

• selgitab iseseisvalt IT-taristu ülalhoiu

korraldamise põhimõtteid ettevõttes, sellega

seotud peamiste standardite ja raamistike

põhimõtteid ning erinevusi, kasutab

valdkonnaga seotud terminoloogiat

arusaadavas õppe- ja inglise keeles

• selgitab iseseisvalt teenustaseme lepingu

olemust ning selle mõju oma tööle.

IT teenuslepingud.

IT taristu arendamine.

ITIL.

IT juhtimise tavad ja protsesside standardid. ITIL.

Miniloeng

praktiline ja iseseisev töö

analüüs

meeskonnatöö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õpiväljundi nr. 1 juures

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• selgitab iseseisvalt IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid ettevõttes, sellega seotud peamiste standardite ja raamistike põhimõtteid ning erinevusi, kasutab valdkonnaga seotud terminoloogiat arusaadavas õppe-

ja inglise keeles

• selgitab iseseisvalt teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle.

Iseseisvad tööd

Hinnata etteantud organisatsiooni serveriruumi kirjelduse põhjal selle vastavust ISKE nõutele.

• Iseseisvalt ISKE standardiga tutvumine

Praktilised tööd

• Juhtumianalüüs (etteantud ettevõtte IT taristu või serveriruumi vaatlus ja võrdlus ISKEga)
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• Grupitöö - Teenustaseme lepingust oma vastutusala ja ülesannete määratlemine

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab hankeprotsessi põhimõtteid ja

on suuteline osalema

müügipakkumiste koostamisel;

• Tunneb põhilisi IT-hangete dokumente,

koostab neist lähtuvalt müügipakkumuse ja

osaleb meeskonnaliikmena IT-hanke

projektis.

Hanked ja nende korraldamine.

Riigihangete seadus.

Infotehnoloogiliste lahenduste hindamine.

Meeskonnatöö

loeng

praktiline ja iseseisev töö

analüüs

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õpiväljundi nr.1 juures

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• Tunneb põhilisi IT-hangete dokumente, koostab neist lähtuvalt müügipakkumuse ja osaleb meeskonnaliikmena IT-hanke projektis.

Iseseisvad tööd

• Hanke raames seadmete tehnilise spetsifikatsiooni koostamine vastavalt etteantud nõuetele

Praktilised tööd

• Meeskonnatööna (näidishange võetakse hangete keskkonnast ja selle alusel koostatakse etteantud asutusele pakkumine vastavalt seadme spetsifikatsioonile)

• Analüüs (spetsifikatsiooni ja pakkumise vastavuse võrdlus)

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

nõustab lõppkasutajat IT-taristu

ülalhoiu küsimustes;

• tunneb iseseisvalt ära IT-taristu ülalhoiu

valdkonnas tekkinud peamised

probleemsituatsioonid, analüüsib neid

lähtuvalt juhendist ja pakub võimalikke

lahendusi

• selgitab välja probleemi olemuse IT-taristu

ülalhoius ja pakub lahenduse lähtudes

lõppkasutaja vajadusest

IT tugi.

KKK

rollimäng

iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õpiväljundi nr. 1 juures

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• tunneb iseseisvalt ära IT-taristu ülalhoiu valdkonnas tekkinud peamised probleemsituatsioonid, analüüsib neid lähtuvalt juhendist ja pakub võimalikke lahendusi

• selgitab välja probleemi olemuse IT-taristu ülalhoius ja pakub lahenduse lähtudes lõppkasutaja vajadusest

Iseseisvad tööd
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Pakub välja lahendused etteantud probleemsituatsioonidele.

Praktilised tööd

• Rollimäng (klient ja IT spetsialist, kliendi nõustamine)

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

koostab lihtsama ülesehitusega

projektiplaani, kasutades

projektihaldamise infotehnoloogilisi

vahendeid;

• koostab meeskonnatööna erialase

projektiplaani, sh kirjeldab

projektihaldamisega seotud peamisi

toiminguid

Projektihalduse alused

Projekti elukaar

Projekti meeskond, rollid ja vastutus.

Projekti plaan

Projekti haldamise infotehnoloogilised vahendid.

Projekti juhtimine, projekti aruandlus.

IT alases projektis osalemine.

Loeng, praktiline ja

iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õpiväljundi nr.1 juures.

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• koostab meeskonnatööna erialase projektiplaani, sh kirjeldab projektihaldamisega seotud peamisi toiminguid

Iseseisvad tööd

• Iseseisev töö õppematerjaliga

• Meeskonnatööna projektiplaani koostamine omavalitsuse IT teenuse parendamiseks: kavandamine, kirjutamine, eelarvestamine ja aruandluse koostamine. Tagasiside.

• Projektitarkvaras projekti vormistamine

• Projektiplaani ettevalmistavad ülesanded: olukorrakirjeldus, eesmärgi sõnastamine, sihtgrupp jm

• Valmib (erialane) projektiplaan meeskonna tööna

Praktilised tööd

Projekt.

 

Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

järgib oma töös infoturbe põhimõtteid

ja kehtivat seadusandlust;

• selgitab iseseisvalt infoturbe põhimõtteid,

arvestab nendega probleemülesannete

lahendamisel ja järgib neid

töösituatsioonides

Infoturve organisatsioonis

ISKE

• Infoturbe põhialused.

• Infoturve organisatsioonis .

• Infoturbe kontseptsioon Riskihaldus. Infoturbehaldus.

• Infrastruktuuri turve

• Turvameetmete kirjeldamine.

• Toimepidevuse tagamine. Hädaolukorrad ja nende käsitluse plaanimine..

Situatsioonülesanne,

loeng

iseseisev ja praktiline töö

analüüs

Mitteeristav
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• Õigusaktid jm regulatsioonid

Hindamisülesanne:
Õpiväljundi nr.1 juures.

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• selgitab iseseisvalt infoturbe põhimõtteid, arvestab nendega probleemülesannete lahendamisel ja järgib neid töösituatsioonides

Iseseisvad tööd

• Turvameetmete kirjelduse koostamine ISKE alusel (teenustaseme lepingus infotube osaga tutvumine, meetmete kirjeldus, kuidas tagada teenuse toimepidevus)

• Probleemsituatsiooni lahendamine lähtuvalt etteantud organisatsioonis kehtivast turvapoliitikast.

Praktilised tööd

• Juhtumianalüüs

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodul on arvestatud, kui esitab õpimapi, mis sisaldab kõiki hinnatavaid ülesandeid, milleks on:

- Koostada etteantud ettevõtte serveriruumi jaoks turvanõuete loetelu võttes aluseks ISKE nõuded

- Koostada etteantud seadmete hanke jaoks tehniline spetsifikatsioon

- Meeskonnatööna valmib projekt omavalitsuses IT teenuste kvaliteedi tõstmiseks

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid ISKE - https://www.ria.ee/iske/

IT juhtimise head tavad koolis - http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/file_attach/tekstifailid/ITkogumik.pdf

IKT juhtimine (EUCIP materjal) - https://eopearhiiv.edu.ee/e-kursused/eucip/juhtimine/

Osa õppematerjalid jagatakse õpilastele E-posti teel.
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

2 Rakendustarkvara 6,5 Mario Metshein

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused rakendustarkvara tüüpidest ning kasutab peamisi grupitöö tarkvaralisi lahendusi, suudab seada

konkreetseid eesmärke ja neid ellu viia

Teoreetiline töö Iseseisev töö

45 t 124 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kirjeldab süsteemi- ja rakendustarkvara

erinevusi ja kasutusvaldkondi

kasutab baastasemel kontoritöö

tarkvara

• valib vastavalt olukorrale sobivaima

failivormingu

• valib ülesandele vastava rakendustarkvara

ja kasutab seda ESDL tasemel

• teostab failihaldust ECDL tasemel

• seadistab erinevatel seadmetel

veebilehitseja ja meilikliendi vastavalt nõutud

turvatasemele ning kasutaja eelistustele (sh

keelesätted)

Kontoritöö tarkvara

Tarkvara, internet ja pilveteenused

Süsteemitarkvara. Süsteemitarkvara mõiste, liigid. Rakendustarkvara. Näiteid

enamlevinud rakendustarkvarapakettidest, rakendustarkvara ja süsteemitarkvara

ühildumisest ja kasutus- valdkondadest. Pilveteenused. Enamlevinud

pilveteenuste pakkujad. Kasutusvõimalused. Failide haldus pilveteenustes.

Failihaldus. Failid ja kaustad. Failiformaadid. Failide salvestamine erinevates

formaatides. Failide kopeerimine, teisaldamine ja kustuta- mine. Failide hoidmine

pilverakendustes. Internet. Otsingumootorid, otsingu parameetrid. Portaal.

Infovahetus (kirjavahetus, posti- loendid ja uudisgrupid, otsesuhtlus internetis)

Tekstitöötlus

rakenduse kasutamine (töö dokumentidega, tööviljakuse tõstmine)

dokumendi loomine (teksti sisestamine, valimine ja redigeerimine)

vormindamine (tekst, lõik, laadid)

objektid (tabeli loomine, tabeli vormindamine, graafikaobjektid)

kirjakooste (ettevalmistamine, väljundid)

väljundite ettevalmistamine (häälestus, kontrollimine ja printimine)

Tabelitöötlus

rakenduse kasutamine (töö tabelitega, tööviljakuse tõstmine), lahtrid (lisamine ja

valimine, redigeerimine ja sortimine, kopeerimine, teisaldamine, kustutamine)

töölehtede haldus (read ja veerud, töölehed), valemid ja funktsioonid

(aritmeetilised valemid, funktsioonid)

• teoreetiline

• praktiline töö

Mitteeristav
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vormindamine (arvud ja kuupäevad, sisu, joondus ja ääriseefektid), diagrammid

(loomine, redigeerimine), väljundite ettevalmistamine (häälestus, kontroll ja

printimine)

Esitluse loomine

Rakenduse kasutamine (Töö esitlusega, tööviljakuse tõstmine), Esitluse

koostamine (esitlusvaated, slaidid, juhtslaid),

Tekst (teksti käsitsemine, vormindamine, loendid, tabelid), Diagrammid

(diagrammide kasutamine, organisatsiooniskeemid) Graafikaobjektid (lisamine ja

käsitsemine, joonis)

Väljundite ettevalmistamine (ettevalmistus, kontrollimine ja ettekandmine)

Hindamisülesanne:
• tarkvara paigaldamine, tarkvara seadistamine,

• käideldavuse tagamine (failide jagamine)

• versioonihaldus (taastamine)

• tekstiredaktorite baasfunktsioonide kasutamine

• tabelitöötlus-programmi baasfunktsioonide kasutamine

• Kohandab veebilehitsejate seadistusi ja piiranguid.

• Impordib/ekspordib valmis tehtud seadistusi.

• Loob maililiste

• Ühiseid ajaliste ressursside planeerijaid, jagab dokumente/faile kasutades OS’i võimalusi, vabavaralisi/vaba ligipääsuga veebikeskkondi.

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• valib vastavalt olukorrale sobivaima failivormingu

• valib ülesandele vastava rakendustarkvara ja kasutab seda ESDL tasemel

• teostab failihaldust ECDL tasemel

• seadistab erinevatel seadmetel veebilehitseja ja meilikliendi vastavalt nõutud turvatasemele ning kasutaja eelistustele (sh keelesätted)

Iseseisvad tööd

1. Tekstitöötlus

• Laeb alla vabalt valitud meilikliendi ja seadistab selle vastavalt oma emaili teenusepakkuja seadete järgi

• Koostab inglise keelse juhendi meilikliendi seadisamise kohta

• Juhend koostatakse või laetakse üles mõne tuntud pilveteenuse pakkuja juures

• Dokumendi koostamisel on kasutatud vähemalt kahte laadi ning ekraanitõmmiseid meilikliendi seadetest

• Lõpptulemus tuleb jagada juhendajatele muutmise võimalustega

2. Tabelitöötlus

• Praktilised ülesanded juhendi järgi:

- Matemaatilised valemid (+ - * / ^)

- Lihtsamad funktsioonid (average, sum, round, min, max, count, pi, now, today jt)

- Vormindamine ja diagrammid

3. Esitluse loomine

• Koosta esitlus teemal Otsingumootorid

• Esitluse pikkus 10-15 slaidi

Praktilised tööd

• tarkvara paigaldamine, tarkvara seadistamine,

• käideldavuse tagamine (failide jagamine)

• versioonihaldus (taastamine)
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• tekstiredaktorite baasfunktsioonide kasutamine

• tabelitöötlus-programmi baasfunktsioonide kasutamine

• Kohandab veebilehitsejate seadistusi ja piiranguid.

• Impordib/ekspordib valmis tehtud seadistusi.

• Loob maililiste

• Ühiseid ajaliste ressursside planeerijaid, jagab dokumente/faile kasutades OS’i võimalusi, vabavaralisi/vaba ligipääsuga veebikeskkondi

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

osaleb meeskonnatöös ja kasutab

grupitöötarkvara

• nimetab grupitöö tarkvara liike ja kirjeldab

iga liigi jaoks vähemalt ühte valmislahendust

ja selle kasutamise võimalusi

• selgitab grupitöö tarkvaraga seotud

mõisteid ja pakub abimaterjalile tuginedes

kliendile sobiva valmislahenduse

• kasutab sõnumivahetuse,

dokumendihalduse, ajaplaneerimise ja failide

ristkasutuseks mõeldud rakendusi ning

pilveteenuseid

Grupitöö tarkvara

Grupitöö tarkvara liigid

Suhtlustarkvara

Dokumendihaldustarkvara

Ajahaldustarkvara

Intranet ja ekstranet

E-õppekeskkonnad

Valmislahendused ja nende praktiline kasutamine.

Mingi konkreetse grupitöötarkvara paigaldamine, seadistamine, kasutamine

• teoreetiline

• praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Loob maililiste, ühiseid ajaliste ressursside planeerijaid, jagab dokumente/faile kasutades OS’i võimalusi, vabavaralisi/vaba ligipääsuga

veebikeskkondi.

• Seadistab grupitöö rakendustele ligipääse erinevatel keskkondadel.

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• nimetab grupitöö tarkvara liike ja kirjeldab iga liigi jaoks vähemalt ühte valmislahendust ja selle kasutamise võimalusi

• selgitab grupitöö tarkvaraga seotud mõisteid ja pakub abimaterjalile tuginedes kliendile sobiva valmislahenduse

• kasutab sõnumivahetuse, dokumendihalduse, ajaplaneerimise ja failide ristkasutuseks mõeldud rakendusi ning pilveteenuseid

Iseseisvad tööd

4. Grupitöö tarkvara

• Kasutab veebi grupitöötarkvara, et hallata kasutajate artikleid/uudiseid/juhendeid

• Muudab vaikimisi kujunduse

• Loob erinevad kasutajate grupid: admin, moderaator ja kasutaja

• Loob igasse kasutajate gruppi vähemalt ühe näidiskasutaja

• Loob näidissisu, mis tutvustab erinevaid grupitöö tarkvara liike ning selgitab, miks valis antud tarkvara

• Haldab kasutajate statistikat

Praktilised tööd

• Loob maililiste, ühiseid ajaliste ressursside planeerijaid, jagab dokumente/faile kasutades OS’i võimalusi, vabavaralisi/vaba ligipääsuga veebikeskkondi.

• Seadistab grupitöö rakendustele ligipääse erinevatel keskkondadel.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine
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kasutab jooniste ja eskiiside

koostamiseks sobivat

rakendustarkvara

• joonestab 2D jooniseid ühes

enamkasutatavas CAD programmis

• kontrollib joonise mõõtkavale vastavust

• valmistab ette joonise printimiseks

vastavalt etteantud tingimusele

Masinprojekteerimine

CAD põhimõisted ja kasutusalad

programmi kasutajaliides

jooniste loomine (sirge, ristkülik, ring, kaar, hulknurk, vaated ja tasapinnad)

indikaatorid ja geomeetrilised sidemed

mõõtmestamine (mõõtude tüübid, nutikad mõõdud, mõõtude muutmine, mõõtude

lukustamine)

manipuleerimine (joonte pikendamine, ümar- ja kaldkant, kärpimine, tükeldamine,

nihe, liigutamine, pööramine, kopeerimine, sümmeetria)

kolmemõõtmelisuse lisamine (pöördkehad, sümmeetrilised kehad, mustrid,

nurkade ümardamine, kaldenurk, lõikeäär)

jooniste vormindamine ja kirjanurk

mõõtkavaprintimise ettevalmistus

Teoreetiline

praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Jooniste, plaanide ja dokumentatsiooni käitlemine

• 3D modelleerimine

• Kohandab jooniseid vastavalt väljundi suutlikkusele (3D printerid, CNC)

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• joonestab 2D jooniseid ühes enamkasutatavas CAD programmis

• kontrollib joonise mõõtkavale vastavust

• valmistab ette joonise printimiseks vastavalt etteantud tingimusele

Iseseisvad tööd

Masinprojekteerimine

• Praktilised ülesanded juhendi järgi (eskiisid, 3d, mõõtmestamine, joonistega manipuleerimine )

• Kõik detailid vastavad joonise mõõtkavale

• Valmistab ette joonise printimiseks vastavalt etteantud tingimusele (jooniste vormindamine ja kirjanurk)

• Kasutab jooniste ja detailide jagamiseks vabalt valitud pilveteenust

Praktilised tööd

• Jooniste, plaanide ja dokumentatsiooni käitlemine

• 3D modelleerimine

• Kohandab jooniseid vastavalt väljundi suutlikkusele (3D printerid, CNC)

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

valmistab ette sobivate parameetritega

faile erinevatele väljundseadmetele

• selgitab raster- ja vektorgraafika olemust,

parameetreid ja kasutusvaldkondi

• valdab peamisi raster- ja vektorgraafika

töövõtteid

• arvestab graafika failide töötlemisel

väljundseadme liiki ja võimekust

Arvutigraafika

Arvutigraafika põhimõisted, erinevused ja kasutusvaldkonnad;

Rastergraafika

kasutajaliides ja seadistus

mittelõhkuv pilditöötlus

pildiparandused

kihid ja selekteerimine

Teoreetiline

praktiline töö

Mitteeristav
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maskimine

töötamine tekstiga

efektid

printimine ja värvihaldus

automatiseerimine

Vektorgraafika

kasutajaliides ja seadistus

kujunditega joonistamine ja nendega manipuleerimine

värvimine

kõverad

tekstiloome

printimine ja värvihaldus

Raster- ja vektorprogrammide ristkasutus

Hindamisülesanne:
• Seadistab riistvara vastavalt väljund vajadusele

• Kohandab meedia vastavalt printerile

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• selgitab raster- ja vektorgraafika olemust, parameetreid ja kasutusvaldkondi

• valdab peamisi raster- ja vektorgraafika töövõtteid

• arvestab graafika failide töötlemisel väljundseadme liiki ja võimekust

Iseseisvad tööd

Arvutigraafika

• Praktilised raster- ja vektorgraafika ülesanded juhendi järgi

 Rastergraafika (pildiparandused, maskimine, töötamine tekstiga, efektid)

 Vektorgraafika (värvimine, kõverad, tekstiloome)

Praktilised tööd

• Seadistab riistvara vastavalt väljund vajadusele

• Kohandab meedia vastavalt printerile

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinne kujuneb õpimapi ettenäitamisel, mis sisaldab õpilase iseseisvaid töid. Õpimapp tuleb juhendajale toimetada vabaltvalitud pilverakenduse kaudu.

Vajadusel esitab juhendaja täpsustavaid küsimusi

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid http://www.ecdl.ee/AO.html

http://metshein.com

Lisamaterjalid internetis

Õpetajate poolt koostatud elektroonilised õppematerjalid
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

3 Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond 5 Ingrid Danilov, Marit Sillat, Eneli Uibo, Ülle Moks,

Andres Õige

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud Infotehnoloogia taristu ülalhoid organisatsioonis (projektihalduse alused osa), rakendustarkvara

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omab ülevaadet ettevõtluskeskkonna arengutest ja tööalasest suhtlemisest määral, mis võimaldab töötada IT- spetsialistina

kaasaegses organisatsioonis koostöövõimelise meeskonnaliikmena

Teoreetiline töö Iseseisev töö

46 t 84 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab multikultuurses

organisatsioonis toimuvaid protsesse,

üksikisiku ja rühma käitumise ning

suhtlemise üldiseid seaduspärasusi;

• toob näiteid sotsiaalsete, kultuuriliste ja

majanduslike faktorite koosmõju kohta

organisatsioonides

• selgitab näidisorganisatsiooni näitel

organisatsiooni struktuuri, toimivaid käsuliine

ja asjaajamise korralduse põhimõtteid ning

kirjeldab neid lähtuvalt juhtimisteooriatest

Organisatsioon.

Organisatsiooni olemus ja tunnused, organisatsioonide liigitus. Avalikud ja

eraõiguslikud organisatsioonid. Struktuur. Ametikohad. Käsuliin.

Kommunikatsioon, liigid. Asjaajamine organisatsioonis.

Organisatsioonikultuur.

Organisatsioonikultuuri olemus ja tunnused. Erinevad organisatsioonikultuuri

tüübid. Organisatsioonikultuur väärtuste ja hoiakute kujundajana.

Juhtimine. Organisatsiooni juhtimine ja eestvedamine. Erinevad juhtimisteooriad.

Juhtimise ülesanded, tegevused, tasandid ja valdkonnad. Juhtimisstiilid.

Loeng

praktiline ja iseseisev töö

rühmatöö

arutlus

analüüs

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Rühmatöö ja SWOT analüüsi esitlus

• Enesejuhtimise analüüs juhtimistegevustest lähtuvalt

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Analüüs

Ettekanne/esitlus

Lävend

• toob näiteid sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike faktorite koosmõju kohta organisatsioonides

• selgitab näidisorganisatsiooni näitel organisatsiooni struktuuri, toimivaid käsuliine ja asjaajamise korralduse põhimõtteid ning kirjeldab neid lähtuvalt juhtimisteooriatest

Iseseisvad tööd
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1. Enesejuhtimise analüüs juhtimistegevustest lähtuvalt

2. SWOT analüüs (koolikultuuri näitel)

Praktilised tööd

1. kommunikatsioonisüsteemi tundma õppimine kooli näitel

2. Rühmatöö (väärtuste puu)

3. Juhtumiarutlus (juhtimisstiilid)

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

seostab ettevõtluskeskkonna üldiseid

arenguid organisatsiooni

juhtimistegevusega;

• seostab meeskonnatööna erinevaid

tegevusi ja nende mõju organisatsiooni

arengule organisatsioonikultuurist lähtuvalt

• kirjeldab ettevõtluskeskkonda Eestis ja

Euroopa Liidus ning e-lahenduste sh riiklike

andmekogude mõju ettevõtluskeskkonnale

Majanduse alused.

Üksikisiku roll majanduses. Vajadused.

Majandus ja –informatsioon. Majanduse põhiküsimused. Põhilised

majandusnäitajad. Majandusinfo allikate kasutamine. Majandussektorid. Erinevad

majandussüsteemid. Eesti ja Euroopa Liidu majandusseisust ülevaade. IT sektori

roll majanduses. IT sektori ettevõtete mõju majandusele. Riigi roll ettevõtluses.

Riigi eelarve koostamise protsess. Riigieelarve kulude ja tulude jaotus. Nõudlus ja

pakkumine. Turg, Turu tasakaal. Turuhind Maksusüsteemid ja liigid. Eesti

maksusüsteem.

Ettevõtluse alused.

Ettevõtluse alused. Ettevõtted, ettevõtlusvormid. Ettevõtluskeskkond. Ettevõtlust

mõjutavad tegurid.

Turundus. Tulud ja kulud.

Õiguse alused.

Andmekaitse. Autoriõigused. Andmekogude seadus. Äriseadustik

• Loeng

• Juhtumianalüüs

• Majandusuudiste

jälgimine ja arutelu

• Iseseisev ja

rühmatöö/meeskonnatöö

• Praktilised

arvutusülesanded

• ajurünnak

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
1. Eesti ettevõtluskeskkonna analüüs vastavalt etteantud juhendile

2. enesekontrolli testid.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Test

Analüüs

Lävend

• seostab meeskonnatööna erinevaid tegevusi ja nende mõju organisatsiooni arengule organisatsioonikultuurist lähtuvalt

• kirjeldab ettevõtluskeskkonda Eestis ja Euroopa Liidus ning e-lahenduste sh riiklike andmekogude mõju ettevõtluskeskkonnale

Iseseisvad tööd

1. Eesti ettevõtluskeskkonna analüüs etteantud juhendi alusel

2. SWOT analüüs oma eriala oskustest ja isiksuse omadustest tulenevalt

3. Äriidee genereerimine valides välja 3 ideed ja koolis kaitsta 1 ideed, millelt äriplaan läbi mängida

4. Mis on autoriõigus ja mis on autoriõiguste rikkumine, plagiaat, piraatlus -autoriõigus teema – õpiobjekti lahendamine http://www.hkhk.edu.ee/autorioigus/

Praktilised tööd

• Õpilase tarbijakäitumise analüüs (kulutused ja võimalused)

• praktiline töö RT ja teemakohaste veebilehtedega: informatsiooni ja seaduste leidmine, kasutamine, tõlgendamine – hindelised töölehed kus -selgitab lühidalt ettevõtluskeskkonda ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide

sisu.
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- kasutab tööalaselt õigusalases tekstis tsiviilõiguse põhimõisteid.

- rakendab oma töös andmekaitse, autoriõiguse, andmekogude seaduse jt seaduste norme

- kasutab vajaliku õigusakti leidmiseks Riigi Teatajat

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

järgib enesejuhtimise põhimõtteid,

lähtudes enesekontrolli põhimõtetest ja

oma rollikaardist;

teeb koostööd ning järgib

meeskonnatöö põhimõtteid;

• kirjeldab IT spetsialisti rolli, vastutusala ja

koostööd teiste struktuuriüksuste või

töötajatega vähemalt kahe erineva

organisatsiooni näitel

• analüüsib juhendi abil oma tegevust

lähtuvalt enesejuhtimise põhimõtetest

Suhtlemise alused. Inimese käitumist mõjutavad tegurid. Kontakti loomine.

Kuulamine. Kontakti lõpetamine. Koostöö põhimõtted. Meeskonnatöö ja grupitöö

erinevused. Meeskondade tüübid. Probleemid meeskonnatöös. Probleemid.

Probleemide ületamise võimalused.

• Rollimängud.

• Meeskonnatööna

praktilise ülesande

ülesande lahendamine

• Aktiivne loeng

• Iseseisev töö

• Suuline esitlemine

• Kirjalik töö

• Probleemsituatsioonide

lahendamine

• Arutelu

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
lahti kirjutatud iseseisva töö all.

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Analüüs

Probleemsituatsiooni lahendamine

Lävend

• kirjeldab IT spetsialisti rolli, vastutusala ja koostööd teiste struktuuriüksuste või töötajatega vähemalt kahe erineva organisatsiooni näitel

• analüüsib juhendi abil oma tegevust lähtuvalt enesejuhtimise põhimõtetest

Iseseisvad tööd

1. juhendi alusel iseseisvalt vaatlusanalüüsi aktiivse kuulamise, verbaalse- ja mitteverbaalse suhtlemise rolli ja käitumisviiside kohta. Erialase teeninduskorra näitel.

2. Õpilane tutvub iseseisvalt telefoni ja interneti suhtluse hea tava, e- kirjade saatmistingimustega ja kasutab õpitut klassis rühmatööna

Praktilised tööd

• Teenindussituatsiooni rollimängud meeskonnatööna. Rollid sisaldavad kontakti loomist, lõpetamist, telefoni ja interneti suhtluse head tava, e-kirja saatmist.

Õpilane selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi ja enda rolli meeskonnas.

• Meeskonnatööna teenindussituatsiooni lahendamine IT töökeskkonnas õpetaja juhendamisel. Õpilane selgitab meeskonnatöö tulemusena suuliselt kultuurilisi erinevusi suhtlemisel, probleemsituatsioonide lahendusi ja

veaolukordade tekke põhjuseid. Õpilane loetleb ja kirjeldab kliendikeskse teeninduse põhimõtteid , IT spetsialisti rolli koostöös teiste töötajatega

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

eristab eetilist ja ebaeetilist käitumist

ning tunneb kutse-eetika põhimõtteid;

järgib klienditeeninduse head tava töös

klientidega;

• analüüsib meeskonnatööna tööalaseid

situatsioone lähtuvalt kutse- ja ärieetika

põhimõtetest ning teeb järeldusi

• tunneb organisatsioonis ära oma

töövaldkonnas tekkinud

Klienditeeninduse alused Teeninduse mõiste. Teeninduse olemus. Teeninduse

ala. Teenindusviis. Kliendid ja nende ootuste täitmine klienditeeninduses. Klient ja

tema ootused. Kliendi kirjeldus. Kliendirühmad. Erineva kultuuritausta,

regionaalsete erinevuste ja keeleruumiga kliendid.

Klienditeenindaja. Klienditeenindaja roll. Klienditeenindaja tüübid.

Rollimäng

loeng

analüüs

praktiline ja iseseisev töö

Mitteeristav
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probleemsituatsioonid, analüüsib neid ja

pakub võimalikke lahendusi

• lahendab meeskonnatööna IT-süsteemide

spetsialisti töö teenindussituatsioone

lähtuvalt klienditeeninduse heast tavast ja

lahendab konstruktiivselt probleemid

• demonstreerib rollimängus

klienditeeninduse hea tava järgimist IT-

valdkonnaga seotud

teenindussituatsioonides

Klienditeeninduseks sobivad isiksuseomadused.

Kutse-eetika. IT spetsialisti kutse-eetika. IT valdkonna klienditeeninduse parimad

praktikad.

Praktiline klienditeenindamine. Telefoni ja e-maili teel teenindaja suhtlemine

kliendiga. Teeninduse kvaliteet. Klienditeeninduse kvaliteet ja võimalused selle

tagamiseks. Eksimused klienditeeninduses ja probleemide lahendamine.

Hindamisülesanne:
• Juhtumianalüüs klienditeeninduse kohta kutse-eetika põhimõtete alusel

Hindamismeetod:
Analüüs

Lävend

• analüüsib meeskonnatööna tööalaseid situatsioone lähtuvalt kutse- ja ärieetika põhimõtetest ning teeb järeldusi

• tunneb organisatsioonis ära oma töövaldkonnas tekkinud probleemsituatsioonid, analüüsib neid ja pakub võimalikke lahendusi

• lahendab meeskonnatööna IT-süsteemide spetsialisti töö teenindussituatsioone lähtuvalt klienditeeninduse heast tavast ja lahendab konstruktiivselt probleemid

• demonstreerib rollimängus klienditeeninduse hea tava järgimist IT- valdkonnaga seotud teenindussituatsioonides

Iseseisvad tööd

1. IT valdkonnaga seotud ettevõtte külastus ning külastuse analüüs juhendi alusel

2. Juhtumi lahenduse ettevalmistamine: käitumine, korrektne keelekasutus, juhtumi lahenduse tõlge inglise keelde (juhtumi esitlemine toimub kontakttunnis).

Praktilised tööd

• Rollimängud (sh teenindamine telefoni teel, kliendi kirjale vastamine)

• Praktiline klienditeenindus

• Õppefilmide vaatamine ja analüüs rühmatööna/paaristööna.

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

koostab kliendisuhtluses vajalikke

dokumente, järgib keelereegleid ja

kehtivaid dokumendivorme.

• koostab juhendi abil müügipakkumisi ja

järgib oma tegevuses teeninduslepingut (Vt.

IT taristu mooduli juures)

Asjaajamine

Dokumentide vormistamine ja esitamine. Asjaajamise korraldus. Praktiliselt

avalduse vormistamine, CV vormistamine, motivatsioonikiri, algatuskiri, vastuskiri.

Dokumendi all- kirjastamine sh digiallkirjastamine. E-kiri,

selle koostamise reeglid (koostöös eesti keele ja rakendustarkvara ainega).

Dokumentide haldussüsteemid.

loeng

praktiline ja iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
CV ja motivatsioonikirja koostamine konkreetse tööpakkumiskuulutuse põhjal;

koostab kliendisuhtluses vajalikke dokumente, järgib keelereegleid ja kehtivaid dokumendivorme.

Lävend

• koostab juhendi abil müügipakkumisi ja järgib oma tegevuses teeninduslepingut (Vt. IT taristu mooduli juures)
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Iseseisvad tööd

1. Asjaajamiskorra ühtsete aluste põhjal küsimustikule vastamine.

2. Arhiiviseaduse põhjal küsimustikule vastamine.

3. CV ja motivatsioonikirja koostamine konkreetse tööpakkumiskuulutuse põhjal

Praktilised tööd

vormistatud dokumentidele rollile vastavalt digiallkirja andmine)

• Dokumendihaldus-süsteemi kasutamine (dokumendi liikumine, juurdepääsuõigused, arhiveerimine)

• E-lahenduste kasutamine

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodul loetakse arvestatuks, kui esitletakse õpimapp koos kõigi hinnatavate ülesannetega.

Hindamisülesanded õpimappi:

1. Näidisorganisatsiooni toimimise kirjeldus etteantud tunnuste järgi

2. Enesejuhtimise analüüs juhtimistegevustest lähtuvalt

3. Ühe IT valdkonna teeninduskogemuse analüüs

4. Vastuskiri kliendile

5. Juhtumianalüüs klienditeeninduse kohta kutse-eetika põhimõtete alusel

6. Eneseanalüüs teenindajana

7. CV ja motivatsioonikiri konkreetse tööpakkumiskuulutuse põhjal eesti ja inglise keeles

8. SWOT endast

9. Eesti ettevõtluskeskkonna analüüs vastavalt etteantud juhendile

10. Vaatlusanalüüs suhtlemisoskutse kohta

11. Telefoni ja interneti suhtluse hea tava, e- kirjade saatmine rühmatööna.

12. Kontrollülesanne õiguse alustes.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Õiguse alused:

1. õpiobjekt http://www.hkhk.edu.ee/autorioigus/ ;

2. veebileht http://www.tooelu.ee/et/teemad/ohutegurid/ergonoomia ; http://www.tooelu.ee/et/teemad ,

3. Töölepingu seadus, Tööohutus- ja töötervishoiuseadus, Andmekaitseseadus, Autoriõiguse seadus, Andmekogude seadus

Majandus ja ettevõtlus:

1. 1. Majandusõpik Gümnaasiumile

2. 2. Ettevõtlusõppe edendamise kava. Eesti Kaubandus – Tööstuskoda

3. Õppematerjalid http://www.innove.ee/et/kutseharidus/materjalid/ettevotlusope

Suhtlemise alused:

1. Gümnaasiumi riiklik õppekava, lisa 5 ainevaldkond „Sotsiaalained”

2. Õppeaine „Inimeseõpetus

Organisatsioon ja juhtimine:

1. A.Virovere, R. Alas, J. Liigand "Organisatsioonikäitumine",

2. R. Alas "Juhtimise alused",

3. M.Vadi " Organisatsioonikäitumine",

4. R. Üksvärav "Organisatsioon ja üksikisik",

5. K.Türk "Personali juhtimine ja eestvedamine",

6. I.Brooks "Organisatsioonikäitumine. Üksikisik, rühm ja organsatsioon".
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

4 IT süsteemide riistvara 5 Rain Koor

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused, mis on vajalikud IT-süsteemi riistvara käsitlemiseks kooskõlas töökeskkonna nõuetega

Teoreetiline töö Iseseisev töö

46 t 84 t

 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

korraldab töökoha arvutite riistvara

nõuetekohaseks käsitlemiseks;

valib arvutisüsteemidesse sobivad

komponendid ja lisaseadmed;

komplekteerib tööjaamu ja servereid;

tuvastab IT-süsteemide riistvara

tõrgete korral mittetoimivad riistvara

komponendid;

paigaldab IT-süsteemide riistvara

komponente ja lisaseadmeid;

• loob töökohal tingimused arvutite riistvara

nõuetekohaseks käsitlemiseks ja tagab

isikliku ja töökeskkonna ohutuse

• kirjeldab iseseisvalt arvutisüsteemide

komponentide ja lisaseadmete

tööpõhimõtteid ning peamisi parameetreid

• leiab valikust iseseisvalt arvutisüsteemi

jaoks sobivad komponendid lähtuvalt

süsteemi nõuetest ja kliendi vajadustest

• paigaldab ja vahetab iseseisvalt arvutite ja

lisaseadmete riistvarakomponente,

kasutades korrektseid töövõtteid

• koostab iseseisvalt PC tüüpi

arvutisüsteeme vastavalt etteantud

lähteandmetele, järgib koostepõhimõtteid ja

reegleid

• tuvastab levinumad riistvaraprobleemid,

kasutab iseseisvalt riist- ja tarkvaralisi

vahendeid

Arvutitehniku töökoht ja ohutustehnika.

Töökoha ergonoomika. Töövahendid. Ohutustehnika (elektriohutus sh

maandused, voolu toime inimesele)

Arvutisüsteemide standard komponentide ülevaade.

Komponentide tuvastamine (mark, mudel, tootja) ühilduvus teiste

komponentidega.

Komponentide käsitlemise aspektid

Arvutite riistvara diagnostika.

Tüüpvead. Standardlahendused. Probleemide lahendamine.Diagnostika

vahendid.

Veateated.

Loeng,

iseseisev ja praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Praktiline töö: vooluallikate ja detailide ühendamine juhtmete abil.

• Teoreetiline töö: kontrolltöö

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö
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• Praktiline töö (arvutite riistvara projekt (väikekontori erinevate konfiguratsioonidegi arvutite komplekteerimine lähtuvalt kliendi vajadustele) ja

selle nõuetekohane dokumenteerimine)

• Mõõtmised komponentidega

• Loogikakomponentide tundmine

• Praktiline töö - vabavaraliste ja füüsiliste diagnostikavahendite kasutamine.

• Praktiline töö - Rikete, veateadete ja tulemite dokumenteerimine

Suuline esitus

Probleemsituatsiooni lahendamine

Lävend

• loob töökohal tingimused arvutite riistvara nõuetekohaseks käsitlemiseks ja tagab isikliku ja töökeskkonna ohutuse

• kirjeldab iseseisvalt arvutisüsteemide komponentide ja lisaseadmete tööpõhimõtteid ning peamisi parameetreid

• leiab valikust iseseisvalt arvutisüsteemi jaoks sobivad komponendid lähtuvalt süsteemi nõuetest ja kliendi vajadustest

• paigaldab ja vahetab iseseisvalt arvutite ja lisaseadmete riistvarakomponente, kasutades korrektseid töövõtteid

• koostab iseseisvalt PC tüüpi arvutisüsteeme vastavalt etteantud lähteandmetele, järgib koostepõhimõtteid ja reegleid

• tuvastab levinumad riistvaraprobleemid, kasutab iseseisvalt riist- ja tarkvaralisi vahendeid

Iseseisvad tööd

Tutvub õpetaja poolt etteantud moodulit puudutava kirjandusega. Vastab kirjanduse baasil etteantud küsimustele.

Projekt:

• I Kirjalik töö riistvara komponentide tööpõhimõtete selgitamisest – etteantud juhendi alusel ja mahus.

• II Koostab riistvara pakkumuse kolmes erinevas mastaabis: eraklient, eraklient eritellimusega, ettevõte.

• III Jooksvalt praktiliste tööde käigus koostatud dokumentatsiooni vormistamine.

• IV Kaasõpilase II töö hinnanguline võrdlemine etteantud eesmärkidega.

• V Koostab etteantud komplektile tuvastatud komponentide nimekirja koos tootjapoolse toe viidetega.

Projekt peab olema vormistatud vastavalt vormistusnõuetele

Õpilane esitab iseseisva tööna ülaltoodud projekti, mis on ühtlasi ka eelduseks mooduli hindamisele (kaitsmisele).

Praktilised tööd

• Praktiline töö (dokumentatsiooniga tutvumine)

• Praktiline töö ( etteantud nõuete põhjal arvutikomplekti koostamine, seadmete ühildatavus, komponentide valik)

• Infootsing inglise keeles

• Praktiline töö (arvutite riistvara komplekteerimine järgides ohutusnõudeid ja õigeid töövõtteid)

• Praktiline töö (arvuti toimimisahela tundmine)

• Praktiline töö (üksikute komponentide vahetamine ja seejärel arvutite kontroll)

• Praktiline töö (ülddiagnostika vahendite tundmine, veateadete lugemine)

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodul hinnatakse mitteeristavalt

• Arvutite riistvara projekti II ja V osa kaitsmine.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Kohustuslik kirjandus:

• http://et.wikipedia.org/wiki/Riistvara

• https://eopearhiiv.edu.ee/e-kursused/eucip/haldus/1_arvutite_komponendid_ja_arhitektuur.html
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• http://www.ene.ttu.ee/leonardo/elektro_alused/

• https://electronicsclub.info/

• https://www.youtube.com/watch?v=4ocQjPfBEGo&list=PL8V6d0UaTwwKbMeNQfY-ICUy8rkO7Jpwg

• Õpetaja koostatud ülesanded, näidised ja loengumaterjalid.

Soovituslik kirjandus:

Upgrading And Repairing PCs, S.Mueller, 2015 Pearson Education Inc.

Olemasoleva riistvara tehniline dokumentatsioon.
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

5 Arvutivõrgud ja võrguseadmed 7 Anti Merisalu

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused, mis on vajalikud arvutivõrkude tööpõhimõtete mõistmiseks ning lihtsamate võrkude ehitamiseks

ja seadmete haldamiseks

Teoreetiline töö Iseseisev töö

42 t 140 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

selgitab arvutivõrkude tööpõhimõtteid

matemaatiliste ja füüsikaliste aluste

põhjal ja seostab neid kasutatavate

tehnoloogiatega;

• selgitab abimaterjale kasutamata

arvutivõrkude toimimise aluspõhimõtteid

• kirjeldab füüsikaliste nähtuste ja

seaduspärasuste seoseid arvutivõrkude

tööpõhimõtetega

• teostab läheteülesande põhjal alamvõrgu ja

võrgumaski arvutusi

• kirjeldab abimaterjale kasutamata

kohtvõrkudes kasutatavaid tehnoloogiaid

Arvutivõrkude alused.

Alateemad:

Arvutivõrgu mõiste, ajalugu ja tänapäevased kasutusalad.

Erinevate suuruste ja arhitektuuriga võrgud.

Võrgu komponendid – meediumid ja seadmed

Võrgu protokollid.

Kodeerimine ja kapseldus.

Standardid.

ISO OSI mudel.

Füüsiline kiht. Elektrilise signaali edastamine ja vastuvõtt üle erinevate

edastusmeediumite.

Kanalikiht. Ethernet protokoll. MAC aadress ja selle roll võrgus.

Võrgukiht. IP aadressid ja nende roll võrgus. IPv4 ja IPv6. Reserveeritud IP

võrgud. IP võrkude alamvõrkudeks jaotamine.

Transpordikiht. TCP ja UDP protokollid. Pordid.

Seansikiht. Seansi mõiste ja loomine.

Esitluskiht. Esitluskihi protokollide tööpõhimõte.

Rakenduskiht. Tuntumad rakenduskihi protokollid

• Loeng

• Praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Teema Arvutivõrkude alused hinne kujuneb ülesannetest:

Iseseisev töö

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö
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Valikvastustega teooria test

Kokkuvõttev laboratoorne töö

Lävend

• selgitab abimaterjale kasutamata arvutivõrkude toimimise aluspõhimõtteid

• kirjeldab füüsikaliste nähtuste ja seaduspärasuste seoseid arvutivõrkude tööpõhimõtetega

• teostab läheteülesande põhjal alamvõrgu ja võrgumaski arvutusi

• kirjeldab abimaterjale kasutamata kohtvõrkudes kasutatavaid tehnoloogiaid

Iseseisvad tööd

E-õppe keskkonnas alateemade kontrolltööde tegemine. Tehtud tööd on ettevalmistuseks teemat lõpetavale komplekseksamile ja on eksamile pääsemise eelduseks

Praktilised tööd

• Kompleksülesanne – valikvastustega teoreetiliste teadmiste test e-õppekeskkonnas, praktiline teemat kokkuvõttev laboratoorne töö, koostatud dokumentatsiooni esitamine

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

paigaldab kohtvõrgu komponente (sh

kaableid) võttes aluseks võrgu

paigaldusreeglid;

• seadistab ja paigaldab peamisi kohtvõrgu

aktiiv- ja passiivkomponente, järgib

paigaldusreegleid ja levinud praktikaid,

kasutades korrektseid töövõtteid ja

protseduure

Õpiväljundi nr. 1 juures praktiline töö Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õpiväljundi nr.1 juures

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

seadistab ja paigaldab peamisi kohtvõrgu aktiiv- ja passiivkomponente, järgib paigaldusreegleid ja levinud praktikaid, kasutades korrektseid töövõtteid ja protseduure

Iseseisvad tööd

Õpiväljundi nr. 1 juures

Praktilised tööd

Õpiväljundi nr.1 juures

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Planeerib ja seadistab võrguühendusi

ja –seadmeid lähtuvalt arvutivõrgule

esitatavatest tehnilistest ja infoturbe

• seadistab juhendamisel peamisi

kommunikatsiooniprotokollide parameetreid

(nt VLAN-d, marsruutimine jne) lähtuvalt

Võrguseadmed ja nende haldus

Alateemad:

Switchid – otstarve, tööpõhimõte, seadistamine

praktiline töö

iseseisev töö

Mitteeristav
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nõuetest; olukorrast ja nõuetest;

• seadistab arvutites ja seadmetes loogilisi

võrguühendusi (sh IPv4, IPv6);

• teostab kohtvõrgu seiret lähtudes esitatud

nõuetest

• selgitab erinevate tehnoloogiate mõju

kohtvõrgu turvalisusele

Ruuterid – otstarve, tööpõhimõte, seadistamine

Traadita võrgu seaded.

VLAN – mis see on ja milleks kasutatakse. Seadistamine switchides ja ruuterites.

Marsruutimine. Staatilised ruutingud. Seadistamine.

Ruutinguprotokollid - dünaamilised ruutingud. Seadistamine.

Võrgu ja seadistuste dokumenteerimine.

Hindamisülesanne:
Teema Võrguseadmed ja nende haldus hinne kujuneb ülesannetest:

- Iseseisev töö

- Valikvastustega teooria test

- Kokkuvõttev laboratoorne töö

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• seadistab juhendamisel peamisi kommunikatsiooniprotokollide parameetreid (nt VLAN-d, marsruutimine jne) lähtuvalt olukorrast ja nõuetest;

• seadistab arvutites ja seadmetes loogilisi võrguühendusi (sh IPv4, IPv6);

• teostab kohtvõrgu seiret lähtudes esitatud nõuetest

• selgitab erinevate tehnoloogiate mõju kohtvõrgu turvalisusele

Iseseisvad tööd

Simulaatorprogrammis alateemade laboratoorsete tööde tegemine.

Praktilised tööd

• Kompleksülesanne – valikvastustega teoreetiliste teadmiste test e-õppekeskonnas, praktiline teemat kokkuvõttev laboratoorne töö.

• Praktiline töö (võrgu seadistamine)

• Praktilne töö (kohtvõrgu seire, turvameetmete kavandamine

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

planeerib arvutivõrkude ehitamise ja

haldamisega seotud ressursse

• hindab kohtvõrkude jõudlust ja selle

vastavust vajadustele ning mittevastavuse

korral planeerib vajalikud muudatused;

• koostab etteantud ülesande ja hinnakirja

põhjal kohtvõrgu ehitamiseks kuluarvutuse

Arvutivõrgu projekt

Alateemad:

Võrgu arhitektuuri planeerimine. Jõudluse arvutus, komponentide valimine.

Kuluarvutus.

Võrgu ehitamine ja dokumenteerimine.

Vigade leidmine võrgus ja nende kõrvaldamine. Diagnostika tööriistad.

Haldustarkvara. Monitooring.

praktiline ja iseseisev töö Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Teema Arvutivõrgu projekt hinne kujuneb ülesannetest:

- Projekti dokument

- Projekti esitlus

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• hindab kohtvõrkude jõudlust ja selle vastavust vajadustele ning mittevastavuse korral planeerib vajalikud muudatused;
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• koostab etteantud ülesande ja hinnakirja põhjal kohtvõrgu ehitamiseks kuluarvutuse

Iseseisvad tööd

Arvutivõrgu projekti vormistamine ja esitluse loomine.

Praktilised tööd

• Projekt - meeskonnatööna võrgu arhitektuuri planeerimine. Jõudluse arvutus, komponentide valimine. Kuluarvutus. Võrgu seadmed, dokumenteerimine

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinne kujuneb mooduli teemade (Arvutivõrkude alused, Võrguseadmed ja nende haldus, Arvutivõrgu projekt ) positiivsetest hinnetest.

Hindamisülesanded.

Teema Arvutivõrkude alused hinne kujuneb ülesannetest:

Valikvastustega teooria test

Kokkuvõttev laboratoorne töö

Teema Võrguseadmed ja nende haldus hinne kujuneb ülesannetest:

Valikvastustega teooria test

Kokkuvõttev laboratoorne töö

Teema Arvutivõrgu projekt hinne kujuneb ülesannetest:

Projekti dokument

Projekti esitlus

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Cisco Võrguakadeemia esimese semestri materjalid - http://static-course-assets.s3.amazonaws.com/IntroNet50ENU/index.html

Cisco Võrguakadeemia teise semestri materjalid - http://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ENU/index.html
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Vähemalt põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

6 Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused 6,5 Anti Merisalu

Nõuded mooduli alustamiseks Arvutivõrkude alused läbitud, soovituslikult erialane inglise keel.

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised arvutivõrkude haldamisest ja peamistest võrguteenustest ning oskab kasutades vajalikku korrektset keelt ja

terminoloogiat võrguteenuseid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada ja monitoorida.

Teoreetiline töö Iseseisev töö

64 t 105 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid

ning nende seoseid kasutatavate

tehnoloogiatega.

• selgitab peamiste võrguteenuste

toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi

• selgitab kasutusesolevate võrguteenuste

tehnoloogiaid ja tulevikusuundi

VÕRGU BAASTEENUSED.

Kliendipoolne vaade võrguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. Võrguteenused.

Teenuste tööpõhimõtted.

Võrguteenuse andmeside mahu mõõtmine. Võrguressursi hindamine (mõõtmine,

prognoos, arvutamine).

• arutelu (terminoloogia /

teenused)

• demonstratsioon

• loeng / praktikum

• raport

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Teema Võrgu baasteenused hinne kujuneb ülesannetest:

Ideekaart võrguteenuste ja tehnoloogiate kohta.

Võrguteenuste seisundi tuvastamine.

Võrgu kasutusressursi mõõtmine.

Etteantud situatsiooni võrguressurside arvutusülesande täitmine

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi

• selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi

Iseseisvad tööd

Ideekaart võrguteenuste ja tehnoloogiate kohta, mõistmaks paremini nende rolle ja kasutuskohti.
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Etteantud situatsiooni võrguressurside arvutusülesande täitmine

Praktilised tööd

Teema Võrgu baasteenused hinne kujuneb ülesannetest:

Ideekaart võrguteenuste ja tehnoloogiate kohta.

Võrguteenuste seisundi tuvastamine.

Võrgu kasutusressursi mõõtmine.

Etteantud situatsiooni võrguressurside arvutusülesande täitmine

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

planeerib ja haldab peamisi

võrguteenuseid tagamaks nõutud

teenustaset.

• planeerib, paigaldab ja häälestab peamisi

võrguteenuseid vastavalt lähteülesandele

kasutades abimaterjale ja järgides

teenustele osutatavaid nõudeid.

• rakendab reaalset töökeskkonda

simuleerivas olukorras abimaterjalide abil

meetmeid võrguteenuste konfidentsiaalsuse,

terviklikkuse ja käideldavuse tagamiseks

• seadistab erinevaid virtualiseerimise

tarkvaralahendusi ja selgitab nende

põhimõtteid

• seadistab erinevate

operatsioonisüsteemide levinumate

võrguteenuste tarkvaralisi lahendusi

• paigaldab, seadistab ja haldab

enamlevinud võrgurakendusi

VÕRGURAKENDUSED. Erinevad võrgurakendused. Erinevate tehnoloogiate

kasutamine võrguteenuse pakkumisel. Võrguteenuste paigaldamine ja

seadistamine (kataloogi teenused, e-posti-, Faili-, printimis-, WWW-,

Videokonverentsi-, SNMP, NTP, VoIP, kaughaldus, teenusserverite haldus).

VÕRGUTEENUSED VIRTUAALKESKKONNAS.

Võrgu virtualiseerimine. Pilvetehnoloogia taristu. Võrguteenuste planeerimine,

toimepidevuse plaani tegemine.

Graafiline pilt arvutivõrgu arhitektuurist.

Dokumenteerimine ja selle automatiseerimine.

Võrguliikluse jälgimine. Monitooring ja võrguliikluse täpsem analüüs.

Võrguteenuste konfidentsiaalsus, terviklus ja käideldavus

• loeng / praktikum

• demonstratsioon

• grupitöö

• raport

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Teema Võrgurakendused hinne kujuneb ülesannetest:

Etteantud võrgurakenduste paigaldamine ja seadistamine.

Paigaldatud rakenduste seadistuste dokumentatsiooni koostamine.

Teema Võrguteenused virtuaalkeskkonnas hinne kujuneb ülesannetest:

Virtualiseeritud võrguteenuste paigaldamine ja seadistamine.

Virtualiseeritud võrgulahenduse dokumenteerimine.

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• planeerib, paigaldab ja häälestab peamisi võrguteenuseid vastavalt lähteülesandele kasutades abimaterjale ja järgides teenustele osutatavaid nõudeid.

• rakendab reaalset töökeskkonda simuleerivas olukorras abimaterjalide abil meetmeid võrguteenuste konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja käideldavuse tagamiseks

• seadistab erinevaid virtualiseerimise tarkvaralahendusi ja selgitab nende põhimõtteid

• seadistab erinevate operatsioonisüsteemide levinumate võrguteenuste tarkvaralisi lahendusi

• paigaldab, seadistab ja haldab enamlevinud võrgurakendusi

Iseseisvad tööd
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Võrgurakendused.

Paigaldatud rakenduste seadistuste dokumentatsiooni koostamine.

Võrguteenused virtuaalkeskkonnas.

Virtualiseeritud võrgulahenduse dokumenteerimine.

Praktilised tööd

-võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel

-võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel kõrgema käideldavuse korral

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

dokumenteerib võrgulahenduse, selle

parameetrid ja kasutatavad

võrguteenused.

• dokumenteerib iseseisvalt võrguteenuste

ülalhoiu ja planeeringuga seotud andmed

Õpiväljundi nr.2 juures • demonstratsioon

• loeng / praktikum

• raport

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õpiväljundi nr.2 juures

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

dokumenteerib iseseisvalt võrguteenuste ülalhoiu ja planeeringuga seotud andmed

Iseseisvad tööd

Võrgulahenduse dokumenteerimine.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab võrguliikluse jälgimise ja

arvutivõrgu dokumenteerimise

vahendeid.

• paigaldab ja haldab erinevaid monitooringu

tarkvara valmislahendusi

Õpiväljundi nr.2 juures • loeng / praktikum

• raport

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õpväljundi nr.2 juures

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Lävend

paigaldab ja haldab erinevaid monitooringu tarkvara valmislahendusi

Praktilised tööd

• Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine)

• Skeemide joonestamine

• Dokumenteerimine

32/68



• Dokumentatsiooni tõlgendamine

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

planeerib nõutavad võrguressursid,

teeb selleks vajalikud arvutused

• suudab monitooringu tarkvara abil kogutud

andmeid analüüsida, koostada aruandeid ja

teha ettepanekuid probleemide

kõrvaldamiseks

Õpiväljundi nr.2 juures • loeng / praktikum

• raport

• grupi ettekanne

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õpiväljundi nr.2 juures

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

suudab monitooringu tarkvara abil kogutud andmeid analüüsida, koostada aruandeid ja teha ettepanekuid probleemide kõrvaldamiseks

Iseseisvad tööd

vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine.

Praktilised tööd

• Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine)

• Skeemide joonestamine

• Dokumenteerimine

• Dokumentatsiooni tõlgendamine

• Praktiline töö (võrgu kasutusressursi mõõtmine)

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde sooritamine positiivsele hindele.

Hindamisülesanded.

Teema Võrgu baasteenused hinne kujuneb ülesannetest:

Võrguteenuste omavaheliste seoste ja omaduste kaardistamine.

Teema Võrgurakendused hinne kujuneb ülesannetest:

Etteantud võrgurakenduste paigaldamine ja seadistamine.

Paigaldatud rakenduste seadistuste dokumentatsiooni koostamine.

Teema Võrguteenused virtuaalkeskkonnas hinne kujuneb ülesannetest:

Virtualiseeritud võrguteenuste paigaldamine ja seadistamine.

Virtualiseeritud võrgulahenduse dokumenteerimine.
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Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid http://moodle.hkhk.edu.ee/course/view.php?id=9
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Vähemalt põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

7 Windows operatsioonisüsteemide haldamine 6,5 Kaido Kivioja, Valdo Nõlvak

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud moodul operatsioonisüsteemid

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omandab Windows-operatsioonisüsteeme kasutavate tööjaamade ja serverite paigaldamiseks ning haldamiseks vajalikud

teadmised ja oskused, väljendab end korrektses keeles ja tunneb erialast terminoloogiat

Teoreetiline töö Iseseisev töö

50 t 119 t

 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

paigaldab mobiilseadmetele,

tööjaamadele ja serveritele Windows-

operatsioonisüsteeme järgides

parimaid praktikaid;

seadistab Windows-

operatsioonisüsteemide teenuseid

haldab kasutajaid ja Windowsi

paigaldisi, kasutades Windows-

operatsioonisüsteemidele omast

kataloogiteenust ja grupipoliitikaid

planeerib ettevõtte suurusele ja seal

kasutatava taristu keerukusele

vastavalt taristu- ja tarkvaralahendused

• paigaldab iseseisvalt Windows

operatsioonisüsteeme, kasutades erinevaid

paigaldusmeetodeid

• loob ja kasutab kujutisfaile

• koostab abimaterjale kasutades paigalduse

vastusefaile

• paigaldab Windows-

operatsioonisüsteemide kataloogiteenuseid

• kasutades abimaterjale seadistab

masspaigalduskeskkondi (nt Microsoft

Deployment Toolkit)

• kasutades abimaterjale koostab ja

rakendab grupipoliitikaid ja erinevaid

turvareegleid

• paigaldab abimaterjale kasutades vajalikud

taristuteenused väike- ja keskmise

suurusega ettevõtete näitel, tagab nende

toimimise tavaolukordades

• koostab ettevõtte vajadustest lähtuvalt

sobiva ning asjakohase Windows-

tööjaamade ja –serverite paigaldamiseks ja

haldamiseks vajaliku lahenduse

Windows operatsioonisüsteemi arhitektuur, eripärad ja paigaldamine.

Esinevad probleemid.

Erinevad paigaldusmeetodid. Upgrade. Litsentseerimine. Tõmmiste ehk

kujutisfailide kasutamine.

Windows operatsioonisüsteemi seadistamine.

Register. Teenused. Teenuste paigaldamine ja seadistamine. Tulemüür. Erinevad

serveriteenused. Lõiming -M11 õv4

Powershell. Lõiming-m11 õv5

Masspaigaldus

Platvormi migratsioon

Kataloogiteenuste haldus. Kasutajate gruppide haldus, rühmapoliitikate haldus.

muudatuste tuvastamine ja Seadistuse taastamine.

Operatsiooni-süsteemi virtualiseerimine.

Virtualiseerimine erinevatel platvormidel ja migratsioon erinevate platvormide

vahel.

Pilvetehnoloogiad.

Pilvetehnoloogiate tutvustus.

Alternatiivsete operatsioonisüsteemide haldamine Windows vahendeid

kasutades.

loeng

iseseisev ja praktiline töö

Mitteeristav
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• haldab MAC OS X ja Linux-tööjaamu

realiseeritud juurteenuste keskkonnas,

kasutades Windows-servereid ja nende abil

pakutavaid teenuseid

Hindamisülesanne:
• Praktiline töö (operatsioonisüsteemi paigaldamine, seadistamine, kasutajate haldus, teenuste paigaldus kasutades abimaterjale, sh

võõrkeelseid, teenuste uuendamine ja migratsioon)

• Projekt (meeskonnatööna näidisettevõtte vajaduste analüüs, litsentseerimise meetodite põhjal hinna arvutamine, tegevuskava koostamine,

realiseerib projekti virtuaalkeskkonnas, dokumenteerib oma töö nõuetekohaselt, inglisekeelsete allikate kasutamine, viitamine)

• Iseseisva töö hindamine – virtuaalmasinatel paralleelteenuste seadistamine erinevate platvormide vahel.

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Suuline esitus

Lävend

• paigaldab iseseisvalt Windows operatsioonisüsteeme, kasutades erinevaid paigaldusmeetodeid

• loob ja kasutab kujutisfaile

• koostab abimaterjale kasutades paigalduse vastusefaile

• paigaldab Windows-operatsioonisüsteemide kataloogiteenuseid

• kasutades abimaterjale seadistab masspaigalduskeskkondi (nt Microsoft Deployment Toolkit)

• kasutades abimaterjale koostab ja rakendab grupipoliitikaid ja erinevaid turvareegleid

• paigaldab abimaterjale kasutades vajalikud taristuteenused väike- ja keskmise suurusega ettevõtete näitel, tagab nende toimimise tavaolukordades

• koostab ettevõtte vajadustest lähtuvalt sobiva ning asjakohase Windows-tööjaamade ja –serverite paigaldamiseks ja haldamiseks vajaliku lahenduse

• haldab MAC OS X ja Linux-tööjaamu realiseeritud juurteenuste keskkonnas, kasutades Windows-servereid ja nende abil pakutavaid teenuseid

Iseseisvad tööd

Virtuaal keskkonnas platvormi, kasutajate, andmete ja teenuste migratsioon. muudatuste tuvastamine.

Praktilised tööd

• Loeng Windows-operatsiooni-süsteemide paigalduse kohta (paigaldamis-meetodid, litsentseerimise poliitika, Windows Deployment Service)

• Praktiline töö (operatsiooni-süsteemide paigaldamine erinevate meetodite abil)

• Praktiline töö (operatsioonisüsteemide varundamine ja uuendamine).

• Loeng teenuste paigaldamise ja seadistamise kohta, seadistuse versioonihaldus

• Praktiline töö (operatsioonisüsteemi paigaldusjärgne seadistamine (arvuti nimetamine, võrguseadete seadistamine, domeeniga liitmine, uuenduste paigaldamine ja seadistamine), teenuste seadistamine (DHCP, DNS

ja veebiserveri häälestamine, tulemüür, printserver, terminalserver)

• Loeng Active Directory kohta, masspaigaldus-keskkondade kohta.

• Praktiline töö (kataloogi-teenuste paigaldamine, grupipoliitikad, juurdepääsuõigused, kujutisfaili valmistamine, masspaigalduse teostamine)

• Praktiline töö (tõrkeotsing; taastevahendid)

• Loeng litsenseerimise kohta, virtualiseerimise platvorm Hyper- V, pilvetehno-loogiate kasutamine.

• Rühmatöö (teenuste seadistuste tuvastamine ja muudatuste planeerimine)

• Praktiline töö (MAC OS X ja Linux-tööjaama administreerimine kasutades Windowsi vahendeid, juhtpaneel)

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Iseseisva töö esitlus: Seadistuste rakendamine erinevatel viisidel.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Õpetaja poolt edastatavad lingid grupilisti.
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Vähemalt põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

8 Linux/BSD operatsioonisüsteemide haldamine 6,5 Kaido Kivioja, Valdo Nõlvak

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud moodulid Operatsioonisüsteemid ja Windows-operatsioonisüsteemide haldus

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omandab Linux- või BSD-operatsioonisüsteeme kasutavate tööjaamade ja serverite paigaldamiseks ning haldamiseks vajalikud

teadmised ja oskused, väljendab end korrektses keeles ja tunneb erialast terminoloogiat

Teoreetiline töö Iseseisev töö

50 t 119 t

 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

paigaldab mobiilseadmetele,

tööjaamadele ja serveritele Linux/BSD

-operatsioonisüsteeme järgides

parimaid praktikaid;

seadistab Linux/BSD -

operatsioonisüsteemide teenuseid;

haldab kasutajaid ja Linux/BSD

paigaldisi, kasutades

operatsioonisüsteemidele omaseid

kataloogiteenuseid ja

keskhaldusvahendeid;

planeerib ettevõtte suurusele ja seal

kasutatava taristu keerukusele

vastavalt taristu- ja

tarkvaralahendused;

• paigaldab iseseisvalt Linux/BSD

operatsioonisüsteeme, kasutades erinevaid

paigaldusmeetodeid

• loob ja kasutab kujutisfaile

• koostab abimaterjale kasutades paigalduse

vastusefaile

• seadistab abimaterjale kasutades

masspaigalduskeskkondi

• paigaldab Linux/BSD

-operatsioonisüsteemide haldusteenuseid

• Koostab ja rakendab abimaterjale

kasutades erinevaid turvareegleid

• Paigaldab abimaterjale kasutades vajalikud

taristuteenused väike- ja keskmise

suurusega ettevõtete näitel, tagab nende

toimimise tavaolukordades

• koostab ettevõtte vajadustest lähtuvalt

sobiva ning asjakohase Linux/BSD

-tööjaamade ja –serverite paigaldamiseks ja

haldamiseks vajaliku lahenduse

• haldab MAC OS X ja Windows-tööjaamu

realiseeritud juurteenuste keskkonnas

Linux ja BSD operatsioonisüsteemi arhitektuur ja rakendusvaldkonnad. Esinevad

eripärad. Erinevused versioonide vahel. Paketi uuendused ja versiooni teave.

Uuendamine.

Mobiilsete seadmete operatsioonisüsteemide eripärad, riistavaralised vajadused.

Linux ja BSD operatsioonisüsteemi paigaldamine.

Erinevad paigaldusmeetodid. Litsentsi tüübid. GNU. Tõmmiste ehk kujutisfailide

kasutamine.

Failisüsteem.

Lisateenuste ülevaade.

LM-m11õv4

Ühildab ja seob kasutajate autentimisteenuse active directory või OpenID’ga LM-

m7õv3

Ülevaade enamkasutatavatest tarkvarapakettidest.

Tüüplahendused.

Virtualiseerimine

Pilveteenused.

Alternatiivsete operatsioonisüsteemide haldamine Linuxi ja BSD vahendeid LM-

m7õv4

loeng

iseseisev ja praktiline töö

probleemsituatsiooni

lahendamine

Mitteeristav
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kasutades Linux/BSD-servereid ja nende abil

pakutavaid teenuseid

Hindamisülesanne:
Projekt (operatsioonisüsteemi paigaldamine, kujutusfaili loomine kliendivajadustest lähtuvalt, realiseerib projekti virtuaalkeskkonnas, loob ja

haldab kasutajaid ning teenuseid jälgides turvareegleid, dokumenteerib oma töö nõuetekohaselt.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Probleemsituatsiooni lahendamine

Lävend

• paigaldab iseseisvalt Linux/BSD operatsioonisüsteeme, kasutades erinevaid paigaldusmeetodeid

• loob ja kasutab kujutisfaile

• koostab abimaterjale kasutades paigalduse vastusefaile

• seadistab abimaterjale kasutades masspaigalduskeskkondi

• paigaldab Linux/BSD -operatsioonisüsteemide haldusteenuseid

• Koostab ja rakendab abimaterjale kasutades erinevaid turvareegleid

• Paigaldab abimaterjale kasutades vajalikud taristuteenused väike- ja keskmise suurusega ettevõtete näitel, tagab nende toimimise tavaolukordades

• koostab ettevõtte vajadustest lähtuvalt sobiva ning asjakohase Linux/BSD -tööjaamade ja –serverite paigaldamiseks ja haldamiseks vajaliku lahenduse

• haldab MAC OS X ja Windows-tööjaamu realiseeritud juurteenuste keskkonnas kasutades Linux/BSD-servereid ja nende abil pakutavaid teenuseid

Iseseisvad tööd

Loob monitooringu lahenduse virtuaalmasina kujutisfailina. Dokumentatsiooni koostamine.

Praktilised tööd

• Tutvumine virtuaalmasina tarkvaraga

• Praktiline töö (virtualiseerimise tarkvara valik ja operatsioonisüsteemi paigaldamiseks ettevalmistus)

• Praktiline töö (operatsioonisüsteemi paigaldus, seadistamine)

• Rollimäng (nõuete koostamine lähtuvalt etteantud kliendi vajadustest)

• Operatsioonisüsteemi kohta dokumentatsiooni koostamine

• Loeng erinevatest teenustest

• Teenuste seadistamine ja seadistuste versioonihaldus

• Praktilised tööd erinevate teenuste haldamise kohta

• Tutvub valmislahendustega

• Meeskonnatööna grupitöö tarkvara vajaduste nimekirja koostamine ja vajaliku tarkvara leidmine

• Tarkvara rakenduskava koostamine

• Praktiline töö (tarkvara valik ja selle põhjendamine)

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Projekt (operatsioonisüsteemi paigaldamine, kujutusfaili loomine kliendivajadustest lähtuvalt, realiseerib projekti virtuaalkeskkonnas, loob ja haldab kasutajaid,

teenuseid jälgides turvareegleid, dokumenteerib oma töö nõuetekohaselt,

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Õpetaja poolt edastatud lingid grupilisti
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Vähemalt põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

9 Operatsioonisüsteemid 6,5 Valdo Nõlvak

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omandab operatsioonisüsteemide teoreetilised alused ja vastava terminoloogia ning tööjaamade, serverite, mobiilseadmete ja

vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide paigaldamiseks ja haldamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.

Teoreetiline töö Iseseisev töö

50 t 119 t

 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

selgitab operatsioonisüsteemide

vajalikkust ja kirjeldab nende

struktuure, funktsioone, põhimõisteid ja

olemust;

selgitab operatsioonisüsteemide liikide

ja põlvkondade erinevusi ning

sarnasusi, kasutades erialast

terminoloogiat;

paigaldab tööjaamadele ja serveritele

vähemkasutatavaid

operatsioonisüsteeme;

haldab kasutajaid ja

vähemkasutatavate

operatsioonisüsteemide tööjaamu,

kasutades kataloogiteenuseid ja

keskhaldusvahendeid;

kasutab keskhaldusvahendeid

mobiilseadmete seadistamisel ja

haldamisel;

haldab mobiilseadmete

operatsioonisüsteeme ja nende

kasutajakontosid;

• kirjeldab failisüsteemi ja juurdepääsu õigusi

• toob näiteid ja selgitab käsurea kasutamist

• nimetab operatsioonisüsteemi

põhiteenuseid ja selgitab nende ülesandeid

• tunneb operatsioonisüsteemide

põhivõimekusi ja liigitust

• selgitab erinevate operatsioonisüsteemide

peamisi erinevusi

• tuvastab vajadusel veebi- või

kirjandusallikate abil seadmes kasutatava

operatsioonisüsteemi ja selle versiooni

• paigaldab tööjaamadele või serveritele

mõeldud vähemkasutatava (nt Mac OS X)

operatsioonisüsteemi parimate praktikate

kohaselt

• viib läbivähemkasutatava (nt Mac OS X)

operatsioonisüsteemi haldustegevusi

• loob, muudab ja kustutab vähemkasutatava

(nt Mac OS X) operatsioonisüsteemi

kasutajaid, kasutades nii lokaalseid

kasutajaid kui kataloogiteenust

• rakendab mobiilseadmete haldamiseks

Operatsioonisüsteemide teooria alused

OSi ajalugu (Windows, Linux, Android, MacOS)

Arvutisüsteemi struktuur

Operatsioonisüsteemide struktuur.

Protsessihaldus

Failisüsteem.

Mäluhaldus.

Põhiteenused.

Käsurida.

Erinevad probleemid, mis tulenevad operatsioonisüsteemist.

Tüüplahendused.

Litsentsid, nende tüübid

Erinevad rollid ja administreerimise õigused.

Keskhalduse võimalused.

Vähemkasutatavad operatsioonisüsteemid.

Ülevaade erinevatest vähemkasutatavatest operatsioonisüsteemidest.

Op.süsteemi paigaldamine.

Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused.

Kataloogiteenused.

Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide

lühitutvustus.

Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi sea-distamine ja haldamine.

Loeng,

demonstratsioon

iseseisev ja praktiline töö

Mitteeristav
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keskhaldusvahendeid (seadme lukustamine,

andmete kustutamine ja kontaktide,

kalendrite ja seadete sünkroniseerimine

pilveteenustega)

• seadistab ja uuendab vähemalt kolme

erineva operatsioonisüsteemiga

mobiilseadet

Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine.

Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine.

Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist.

Pahavara.

Hindamisülesanne:
Kirjalikud töö:

• Arvuti alglaadimisprotsess

• Operatsioonisüsteemide erinevused.

• Käsurea kasutamise kohta.

• Praktiline töö (vähemkasutatava operatsioonisüsteemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine)

• Esitlus etteantud mobiiliseadme operatsioonisüsteemi haldamise kohta keskhaldussüsteemi kaudu

Hinnatakse:

1. Põhiteenuste tundmist

2. Käsurea kasutamise tundmist

3. Mobiilsete seadmete keskhaldusvahendi keskkonna kasutamist

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Ettekanne/esitlus

Lävend

• kirjeldab failisüsteemi ja juurdepääsu õigusi

• toob näiteid ja selgitab käsurea kasutamist

• nimetab operatsioonisüsteemi põhiteenuseid ja selgitab nende ülesandeid

• tunneb operatsioonisüsteemide põhivõimekusi ja liigitust

• selgitab erinevate operatsioonisüsteemide peamisi erinevusi

• tuvastab vajadusel veebi- või kirjandusallikate abil seadmes kasutatava operatsioonisüsteemi ja selle versiooni

• paigaldab tööjaamadele või serveritele mõeldud vähemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonisüsteemi parimate praktikate kohaselt

• viib läbivähemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonisüsteemi haldustegevusi

• loob, muudab ja kustutab vähemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonisüsteemi kasutajaid, kasutades nii lokaalseid kasutajaid kui kataloogiteenust

• rakendab mobiilseadmete haldamiseks keskhaldusvahendeid (seadme lukustamine, andmete kustutamine ja kontaktide, kalendrite ja seadete sünkroniseerimine pilveteenustega)

• seadistab ja uuendab vähemalt kolme erineva operatsioonisüsteemiga mobiilseadet

Iseseisvad tööd

Tööd etteantud juhendi alusel:

1. Kokkuvõtva töö tegemine arvutialglaadimise protsessist

2. Erinevate failisüsteemide võrdlused

3. Iseseisvalt tutvuda kataloogiteenustega (AD ja LDAP)

3. Operatsioonisüsteemi aluste teooria test

Praktilised tööd

• Operatsioonisüsteemi paigaldus virtuaalmasinas

• Failisüsteemi paigaldus salvestusseadmele ja kettale jaotiste tegemine.

• Erinevate käsurea skriptide koostamine tegevuste automatiseerimiseks.

• Kasutajate tsentraalsed haldustegevused kataloogiteenuste serveris

• Mobiilsete seadmete haldus enda poolt valitud keskhalduskeskkonna kaudu
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Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinne kujuneb kirjaliku töö esitluse ja teenuste demonstratsiooni tulemusel.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Kohustuslik:

“Opratsioonisüsteemid”, Elena Vendelin

Learn operating systems - https://www.tutorialspoint.com/operating_system/index.htm

Õpetaja poolt välja jagatud materjalid, mis asuvad ÕISis

Soovituslik:

Arvuti alglaadimine - https://et.wikipedia.org/wiki/Alglaadimine (eesti keeles)

Arvuti alglaadimine - https://neosmart.net/wiki/mbr-boot-process/ (inglise keeles)

- Linux arhitektuur - http://en.wikibooks.org/wiki/Linux_Guide/How_Linux_Works

- Windows arhidektuur - http://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_Windows_NT, http://landfield.pri.ee/Vista_32-bit_versioon.html

Veebipõhine sõnastik tõlkimise jaoks:

https://stats.cyber.ee/
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Vähemalt põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

10 Rakendusserverite haldus 8 Kaido Kivioja, Mario Metshein

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud teemad: andmebaaside alused ja tekstitöötlus

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused erinevate rakendusserverite paigaldamisest ja haldusest ning terminoloogiaga seotud

ingliskeelse pädevuse

Teoreetiline töö Iseseisev töö

72 t 136 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teeb andmebaasiserveri

haldustegevusi kasutades nii käsurida

kui graafilist kasutajaliidest;

teeb andmebaasi varundamiseks ja

taastamiseks vajalikke tegevusi;

• nimetab ja kirjeldab erinevaid

andmebaasidega seonduvaid mõisteid ja

põhimõtteid

• tunneb ära erinevate süsteemi- ja

rakendustarkvarade erinevused ning

kirjeldab nende kasutusvaldkonnad vastavalt

nõuetele

• teab ja oskab rakendada erinevaid

klient/server andmebaaside haldusega

seonduvaid protseduure

• viib läbi erinevaid andmebaasidega

seonduvaid haldustegevusi

Andmebaasid.

SQL tüüpi keele kasutamine.

Erinevat tüüpi andmebaaside tutvustamine.

LDAP.

Paroolide haldus, turvalisus.

Andmebaasi osade ja kogu andmebaasi varundamise võimalused.

loeng

iseseisev ja praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktiline töö andmebaaside haldustoimingutes .

• Praktiline töö – andmebaaside varundamine ja taastamine etteantud ülesande järgi (käsurida, vaikimisi administratiivne graafiline paneel, 3rd

party haldus)

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• nimetab ja kirjeldab erinevaid andmebaasidega seonduvaid mõisteid ja põhimõtteid

• tunneb ära erinevate süsteemi- ja rakendustarkvarade erinevused ning kirjeldab nende kasutusvaldkonnad vastavalt nõuetele
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• teab ja oskab rakendada erinevaid klient/server andmebaaside haldusega seonduvaid protseduure

• viib läbi erinevaid andmebaasidega seonduvaid haldustegevusi

Iseseisvad tööd

Etteantud teenuse haldamise automatiseerimine.

Praktilised tööd

• Ettevalmistused tehtud andmebaasi teenuse pikaajaliseks kasutamiseks (vol.1)

• Ettevalmistused tehtud andmebaasi teenuse pikaajaliseks kasutamiseks (vol.2

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

haldab veebiservereid ja

veebirakendusi;

kasutab teenustaseme jälgimiseks ja

varadehalduseks sobivaid tarkvaralisi

lahendusi;

• seadistab ja administreerib veebiservereid

ja grupitöörakendusi

• oskab paigaldada ja hallata grupitööks

vajalikke rakendusi

• oskab rakendada erinevaid

varundussüsteeme ja neid seadistada

Veebiserveri otstarve. Veebiserveri paigaldamine.

Rakenduste haldus. Kasutajate haldus. Riskid ja turvalisus veebiserveris.

Muudatuste haldus. Varundamine ja taastamine.

Teenustasemete haldus.

Erinevad serverlahendused.

Serverite monitooring ja monitooringutulemuste filtreerimine.

loeng

iseseisev ja praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• Praktiline töö – seadistab ülesandest tulenevalt veebiserveri ja grupitöörakenduse ja demonstreerib selle toimimist

• Praktiline töö – õpilane seadistab monitooringuvõimalusi vastavalt ülesandele ja seadistab temale sobivaima tarkvaralise

varadehaldussüsteemi ning põhjendab. Monitooringutulemuste demonstratsioon

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• seadistab ja administreerib veebiservereid ja grupitöörakendusi

• oskab paigaldada ja hallata grupitööks vajalikke rakendusi

• oskab rakendada erinevaid varundussüsteeme ja neid seadistada

Iseseisvad tööd

Teenuse seadistamine „pilveks“ kasutades virtuaallahendusi.

Praktilised tööd

Praktiline töö - veebiservite tehnoloogiad ja grupitöörakendused

• monitooringuvõimalused

• varundussüsteemid ja lahendused

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Õpilane teostab vastavalt õpitule etteantud praktilised ülesanded.

Hindeliste praktikatööde kaitsmine mooduli lõpus. Hindamisele pääsemiseks peab olema koostatud hindeliste tööde aruanne koos dokumentatsiooniga vähemalt

nädal enne kaitsmist ning peavad olema esitatud iseseisvad tööd.

Mooduli hindamine eristav hindamine
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Õppematerjalid http://dev.mysql.com/doc/index.html

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/

http://blog.jlbn.net/?p=3

www.wampserver.com/en/

http://httpd.apache.org/docs/

Õpetaja koostatud õppematerjalid ja ülesanded
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Vähemalt põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

11 Skriptimisvahendid 3,5 Kaido Kivioja, Mario Metshein

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused erinevatest skriptimisvahenditest ning nende kasutamisest

Teoreetiline töö Iseseisev töö

28 t 63 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kirjeldab peamisi skriptimiskeskkondi,

skriptimiseks kasutatavaid keeli ja

vahendeid;

teab vajalikul tasemel

programmeerimise põhimõisteid

skriptimiseks;

• valib sobiva andmetüübi, funktsiooni ja

kasutab seda ülesannete lahendamisel

• teab ja oskab kirjeldada skriptimise olemust

ning üldiseid mõisteid (voogude suunamine,

regulaaravaldiste mõiste ja kasutamine)

• kirjeldab erinevaid skriptimiskeskkondi

Programmeerimise alused.

Andmetüübid, väärtused, muutujad, kommentaarid, operatsioonid andmetega,

kontrollstruktuurid (tingimuslaused, tsükkel), vead ja erindid, funktsioonid,

moodulid, regulaaravaldised

Skriptimiskeskkonnad.

Keeled. Vahendid

loeng

iseseisev ja praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Koodi kommenteerimine

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Lävend

• valib sobiva andmetüübi, funktsiooni ja kasutab seda ülesannete lahendamisel

• teab ja oskab kirjeldada skriptimise olemust ning üldiseid mõisteid (voogude suunamine, regulaaravaldiste mõiste ja kasutamine)

• kirjeldab erinevaid skriptimiskeskkondi

Iseseisvad tööd

Valib ülesande lahendamiseks sobiva skriptimiskeele ja paigaldab vastavalt sellele vastava keskkonna

Praktilised ülesanded juhendi järgi (andmetüübid, väärtused, muutujad, tingimuslaused, tsükkel, funktsioonid)

Koodi olulised sõlmed on kommenteeritud. Parema hinde saamiseks inglise keeles.

Tööd tuleb üleslaadida pilvekeskkonda ja jagada juhendajaga
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Praktilised tööd

Koodi kommenteerimine

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

koostab skripte korduvkasutatavuse

põhimõttel;

automatiseerib skriptimisvahenditega

korduvad haldustegevused Linux/BSD

ja Windows operatsioonisüsteemides;

• tagab loodud skriptide korduvkasutatavuse,

kasutades selleks parimate praktikate kohast

dokumenteerimist ning skriptide jaotamist

eraldatavateks koodiosadeks

• teab automatiseerimise olemust ning

rakendab seda süsteemide haldamisel

• automatiseerib korduvaid haldustegevusi,

kasutades vajadusel sobivaid kirjandus- või

internetiallikaid

Skriptide korduvkasutus.

Automatiseerimine.

Automaatselt kasutajate tegemine.

Andmevood. Skriptide kasutamise tingimused, käskudevahelised seosed.

Skriptide koostamine ühe keele baasil.

Konfiguratsioonisüsteemide backupi tegemine. Andmete varundamine.

Bash ja Powershell. Põhimõisted ja konfiguratsioonifailid

Käsud. Failisüsteemi-, otsingu-, suunamis-, õiguste-, protsesside haldamiskäsud.

Haldusülesanded. Pakettide-, salvestus-, võrgu-, otsingu-, arhiveerimisteenuste

haldamine. Exit code.

loeng

iseseisev ja praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
• skripti ülesehitus, koostamine ja kommenteerimine

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Suuline esitus

Lävend

• tagab loodud skriptide korduvkasutatavuse, kasutades selleks parimate praktikate kohast dokumenteerimist ning skriptide jaotamist eraldatavateks koodiosadeks

• teab automatiseerimise olemust ning rakendab seda süsteemide haldamisel

• automatiseerib korduvaid haldustegevusi, kasutades vajadusel sobivaid kirjandus- või internetiallikaid

Iseseisvad tööd

Seadistavad korduvkasutuse vastavalt OS’i keskkonnale etteantud juhendi alusel.

Praktilised tööd

• skripti ülesehitus, koostamine ja kommenteerimine

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

automatiseerib rakendusserverite

haldamiseks vajalikud

haldustegevused kasutades skriptimise

rakendusliidest;

• teab automatiseerimise olemust ning

rakendab seda süsteemide haldamisel

• selgitab erinevate skriptide tööd

• kohandab vajadusel olemasolevaid skripte

• paigutab skriptid kesksesse

versioonihaldussüsteemi

• dokumenteerib loodud skriptid korrektses

inglise keeles

Automatiseerimine.

Rakendusserverite halduse tüüplahendused.

Rakendusserverite teenused, rakenduste käivitamine ja peatamine.

Logifailide filtreerimine.

Teenuste toimimise jälgimine.

Versioonihaldus.

Skriptide kohandamine ja kommenteerimine - versioonihaldus

Loeng

iseseisev ja praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne: Hindamismeetod:
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• Praktiline töö (vigade leidmine, parandamine, kasulikud teegid, dokumenteerimine) Praktiline töö

Lävend

• teab automatiseerimise olemust ning rakendab seda süsteemide haldamisel

• selgitab erinevate skriptide tööd

• kohandab vajadusel olemasolevaid skripte

• paigutab skriptid kesksesse versioonihaldussüsteemi

• dokumenteerib loodud skriptid korrektses inglise keeles

Iseseisvad tööd

Varieeruvate sisendite kaasamine skripti etteantud juhendi alusel.

Praktilised tööd

• Praktiline töö (vigade leidmine, parandamine, kasulikud teegid, dokumenteerimine)

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodul loetakse arvestatuks, kui esitab tehtud iseseisvad tööd ja hindamisülesanded mooduli teemade kohta pilvekeskkonnas ja vajadusel vastab ammendavalt

hindamisel tekkinud lisaküsimustele.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Lisamaterjalid internetis: www.python.org, www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html, msdn.microsoft.com/

Õpetajate poolt koostatud elektroonilised õppematerjalid: www.metshein.com
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

12 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 Heli Nõupuu, Eneli Uibo, Ülle Moks

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääriplaneerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe

põhimõtetest.

Teoreetiline töö Praktiline töö Iseseisev töö

18 t 18 t 120 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

1. mõistab oma vastutust teadlike

otsuste langetamisel elukestvas

karjääriplaneerimise protsessis

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 4

iseseisev töö: 20

kokku: 24

1) mõistab oma vastutust teadlike otsuste

langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise

protsessis

Enesetundmine karjääriplaneerimisel

Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom. Väärtused,

vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid, mõtlemine, võimed, intelligentsus,

huvid, oskused (üldoskused, erioskused)

Eneseanalüüsi läbiviimine oma tugevate ja nõrkade külgede väljaselgitamise

kaudu

Õppimisvõimaluste ja tööjõuturu tundmine karjääriplaneerimisel

1. Haridustee: valdkonna erialad, haridussüsteem, mitteformaalne haridus,

hariduse ja tööturu vahelised seosed, õpimotivatsioon ja elukestev õpe

2. Tööjõuturg ja selle muutumine valdkonnas: nõudlus ja pakkumine, konkurents,

trendid ja arengusuunad, prognoosid

3. Ettevõtluse vormid valdkonnas, tööandjate ootused, töötamist mõjutavad

õiguslikud alused

4. Kutsestandardid, kutse ja kutseoskused, kutse-eelistused ja kutseriskid

5. Töömotivatsioon. Töötus ja tööturuteenused

Planeerimine ja karjääriotsuste tegemine

1. Karjääriotsuseid mõjutavad tegurid, alternatiivid ja valiku tegemise tagajärjed

2. Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess:

Karjäär, karjääriplaneerimine, karjääriinfo allikad ja karjääriinfo otsimine.

Karjääriteenused ja karjäärinõustamine. Muutustega toimetulek, elurollid ja

elulaad

3. Tööotsimine: tööotsimisallikad ja tööinfo otsimine, kandideerimisdokumendid,

Iseseisev töö, loeng Mitteeristav
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tööintervjuu

Isikliku karjääriplaani koostamine. Karjääriplaani koostamine: eesmärkide

seadmine, tegevuste ja aja planeerimine. Lühi- ja pikaajaline karjääriplaan

Hindamisülesanne:
• Iseseisev töö eneseanalüüsi ja töövaldkonna tundmise küsimustike ning mõttearenduslehtede täitmine.

• Juhendi alusel oma tugevuste ja nõrkuste analüüs, lähtudes IT eriala valdkonnast SWOT analüüsina.

• Iseseisva tööna Juhendi alusel karjääriplaani koostamine

Lävend

1) mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis

Iseseisvad tööd

1. Oma tugevuste ja nõrkuste analüüs, lähtudes IT eriala valdkonnast SWOT analüüsina. 2. eneseanalüüsi ja töövaldkonna tundmise küsimustike ning mõttearenduslehtede täitmine. 3. Juhendi alusel karjääriplaani

koostamine.

1.leiab iseseisvalt ja elektrooniliselt juhendi alusel informatsiooni töölepinguseadusest töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta , arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava

tasu bruto- ja netopalka ning ajutise töövõimetuse hüvitist. 2. töö TLS-ga- leia töötaja ja tööandja õigused ja kohustused – võrdlev analüüs töötaja õigusest tuleneb tööandja kohustus ja vastupidi. Eesmärk – oskab leida

ja kasutada õigusakti. Hinnatakse valminud tööd.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

2. mõistab majanduse olemust ja

majanduskeskkonna toimimist

ühiskonnas

3. mõtestab oma rolli

ettevõtluskeskkonnas

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 3

praktiline töö: 3

iseseisev töö: 20

kokku: 26

• kirjeldab juhendi alusel oma majanduslikke

vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest

• selgitab juhendi alusel nõudluse ja

pakkumise ning turutasakaalu kaudu

turumajanduse olemust

• koostab elektrooniliselt juhendi alusel enda

leibkonna ühe kuu eelarve

• loetleb iseseisvalt Eestis kehtivaid otseseid

ja kaudseid makse

• täidab juhendamisel etteantud andmete

alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni

• leiab iseseisvalt informatsiooni, sh

elektrooniliselt finantsasutustes pakutavate

põhiliste teenuste ja nendega kaasnevate

võimaluste ning kohustuste kohta

• kasutab majanduskeskkonnas

orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku

infosüsteemi e-riik

• kirjeldab meeskonnatööna

ettevõtluskeskkonda Eestis, lähtudes

õpitavast valdkonnast

• võrdleb iseseisvalt lähtuvalt

ettevõtluskeskkonnast oma võimalusi

tööturule sisenemisel palgatöötajana ja

ettevõtjana

• kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku

Mina ja majandus

1. Majanduslikud otsused

2. Turg

3. Raha, selle funktsioonid ja omadused

Piiratud ressursid ja piiramatud vajadused

1. Ressursid majanduses

2. Majanduse põhivalikud

3. Alternatiivkulu

4. Erinevad majandussüsteemid

Pakkumine ja nõudlus

1. Nõudlus

2. Pakkumine

3. Turu tasakaal

4. Turuhind

Maksud

1. Riigi roll majanduses

2. Otsesed ja kaudsed maksud

3. Riigieelarve tulud ja kulud

Finantsasutused Eestis

1. Eestis tegutsevad pangad

2. Pankade teenused

3. Kiirlaenud

Eesti ja kodumaakonna ettevõtlus

1. Ettevõtluse olemus

2. Ettevõtluse areng ja olukord Eestis ning kodumaakonnas

Ettevõtja ja töövõtja

loeng

iseseisev töö

Mitteeristav
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ettevõtluse põhimõtteid

• selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte

majandustegevust ja seda mõjutavat

ettevõtluskeskkonda

• kirjeldab meeskonnatööna juhendi alusel

kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte

majandustegevusele lõimitud M12 ÕV 5

• kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed

õpitava valdkonna näitel ja koostab

elektrooniliselt meeskonnatööna juhendi

alusel lihtsustatud äriplaani

1. Ettevõtja omadused

2. Ettevõtlusega kaasnevad hüved ja väljakutsed

3. Ettevõtja ja palgatöötaja erinevused

Ettevõtluskeskkond

1. Poliitiline keskkond

2. Majanduslik keskkond

3. Sotsiaalne keskkond

4. Tehnoloogiline keskkond

Äriidee ja selle elluviimine

1. Äriideede leidmine ja hindamine

2. Äriplaani olemus ja näidisstruktuur

3. Äriplaani koostamine

Hindamisülesanne:
Esitatud kõik iseseisvad tööd ning koostatud lihtsustatud äriplaan.

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Lävend

• kirjeldab juhendi alusel oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest

• selgitab juhendi alusel nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust

• koostab elektrooniliselt juhendi alusel enda leibkonna ühe kuu eelarve

• loetleb iseseisvalt Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse

• täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni

• leiab iseseisvalt informatsiooni, sh elektrooniliselt finantsasutustes pakutavate põhiliste teenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning kohustuste kohta

• kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku infosüsteemi e-riik

• kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis, lähtudes õpitavast valdkonnast

• võrdleb iseseisvalt lähtuvalt ettevõtluskeskkonnast oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötajana ja ettevõtjana

• kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid

• selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda

• kirjeldab meeskonnatööna juhendi alusel kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele lõimitud M12 ÕV 5

• kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab elektrooniliselt meeskonnatööna juhendi alusel lihtsustatud äriplaani

Iseseisvad tööd

1. Ühe vabalt valitud ettevõtte kohta koostada SWOT-analüüs, kus määrata sisemised tegurid: ettevõtte tugevused ja nõrkused ning välimised tegurid: võimalused ja ohud.

2. Ettevõtluskeskkonna analüüs etteantud juhendi alusel.

3. Meeskonnatööna koostab lihtsustatud äriplaani.

Praktilised tööd

Äriidee arutelu ja analüüs.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

4. mõistab oma õigusi ja kohustusi

töökeskkonnas

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 11

praktiline töö: 6

• loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja

töötajate põhilisi õigusi ning kohustusi ohutu

töökeskkonna tagamisel

• tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna

töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi,

Sissejuhatus töökeskkonda

1. Töökeskkonna riiklik strateegia

2. Töökeskkonnaga tegelevad struktuurid

3. Töövõime säilitamise olulisus

Töökeskkonnaalase töö korraldus

loeng

praktiline ja iseseisev töö

Mitteeristav
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iseseisev töö: 50

kokku: 67

bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja

füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende

vähendamiseks

• tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb

meeskonnatööna seadustes sätestatud

töötaja õigusi ja kohustusi seoses

tööõnnetusega

• kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja

oma tegevust tulekahju puhkemisel

töökeskkonnas

• leiab iseseisvalt töötervishoiu ja

tööohutusealast informatsiooni erinevatest,

sh elektroonsetest allikatest juhtumi näitel

• leiab iseseisvalt ja elektrooniliselt juhendi

alusel informatsiooni töölepinguseadusest

töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse

kohta

• nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja

käsunduslepingu erinevusi

• kirjeldab lühidalt töötaja õigusi, kohustusi ja

vastutust

• arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö,

tükitöö ja majandustulemustelt makstava

tasu bruto- ja netopalka ning ajutise

töövõimetuse hüvitist

• koostab ja vormistab iseseisvalt juhendi

alusel elektroonilise algatus- ja vastuskirja

ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt

• kirjeldab iseseisvalt dokumentide

säilitamise vajadust organisatsioonis ja

seostab seda isiklike dokumentide

säilitamisega

1. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused

2. Riskianalüüs

Töökeskkonna ohutegurid

1. Töökeskkonna füüsikalised, keemilised,

bioloogilised, füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid

2. Meetmed ohutegurite mõju vähendamiseks

Töökeskkonnaalane teave

1. Erinevad töökeskkonnaalase teabe allikad

Tööõnnetused

1. Tööõnnetuse mõiste

2. Õigused ja kohustused seoses tööõnnetusega

Tuleohutus

1. Tulekahju ennetamine

Tegutsemine tulekahju puhkemisel

Asjaajamine ja dokumendihaldus organisatsioonis

1. Dokument, asjaajamine, dokumendihaldus, dokumendihaldussüsteem

2. Dokumentide haldamise vajalikkus

3. Dokumendi elukäik, dokumendi omadused

4. Dokumendihalduse õiguskeskkond (seadused, määrused, standardid, juhised).

Organisatsiooni dokumendisüsteemi alusdokumendid (asjaajamiskord,

dokumentide liigitamine)

Dokumentide loomine

1. Üldnõuded dokumentidele

Dokumendi elemendid

Dokumentide liigid

2. Dokumendiplank

Dokumendiplankide liigid

3. Kiri

Kirja elemendid. Kirja esitusvorm. Kirja koostamine ja vormistamine. Kirja liigid.

Algatuskirja, vastuskirja, koostamine ja vormistamine.

Tekstitöötlusprogrammi kasutamine dokumentide vormistamisel

4. E-kiri. E-kirja elemendid. E-kirja esitusvorm

E-kirja koostamine ja vormistamine. E-kirja saatmine. E-post. E-posti haldamine

Dokumentide, sh digitaaldokumentide säilitamine

1. Dokumentide hoidmine

2. Dokumentide säilitamise vajalikkus

3. Dokumentide säilitamise tingimused, säilitustähtajad

Dokumentide hävitamine

Hindamisülesanne:
1. Kaasaegset kontoritarkvara kasutades koostada motivatsioonikiri ja CV korrektses eesti ja inglise keeles konkreetse erialase

tööpakkumiskuulutuse põhjal. Arhiiviseaduse ja Asjaajamiskorra küsimustikud.

Iseseisva töö ülesannete sooritamine

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Lävend

• loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate põhilisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel

• tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende vähendamiseks

• tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna seadustes sätestatud töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega

• kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas
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• leiab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutusealast informatsiooni erinevatest, sh elektroonsetest allikatest juhtumi näitel

• leiab iseseisvalt ja elektrooniliselt juhendi alusel informatsiooni töölepinguseadusest töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta

• nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevusi

• kirjeldab lühidalt töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust

• arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netopalka ning ajutise töövõimetuse hüvitist

• koostab ja vormistab iseseisvalt juhendi alusel elektroonilise algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt

• kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike dokumentide säilitamisega

Iseseisvad tööd

E-kirja vormistamine korrektses eesti ja inglise keeles. Motivatsioonikirja koostamine korrektses eesti ja inglise keeles ettevõttepraktikale asumiseks. CV vormistamine ja tööle kandideerimise avalduse vormistamine

konkreetse erialase tööpakkumiskuulutuse põhjal. Arhiiviseaduse ja Asjaajamiskorra üldiste aluste põhjal küsimustikule vastamine.

• Teemakohased ülesanded, töölehed , testid, leiab iseseisvalt ja elektrooniliselt juhendi alusel informatsiooni töölepinguseadusest töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta ,

arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netopalka ning ajutise töövõimetuse hüvitist

Probleemülesanded rühmatööna

• (millal on töötajal õigus saada keskmist töötasu,

• koondamishüvitist, puhkusetasu, haigushüvitist, arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netopalka ning ajutise töövõimetuse hüvitist)

Töövõtulepingu, käsunduslepingu ja töölepingu analüüs rühmatööna, nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevusi

kirjeldab lühidalt töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust

Lõiming M3 õiguse alused ÕV 2,3,4,6

Praktilised tööd

• Probleemülesanded rühmatööna

• Töölehed RT kasutamine, õigusakti (EV Töölepingu seaduse) leidmine, kasutamine ja tõlgendamine

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

5. käitub vastastikust suhtlemist

toetaval viisil

Jaotus tundides:

praktiline töö: 9

iseseisev töö: 30

kokku: 39

• suhtleb nii verbaalselt kui mitteverbaalselt

etteantud situatsioonile sobivalt, järgides

üldtunnustatud käitumistavasid

• kasutab erinevaid suhtlemisvahendeid, sh

järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava

• selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi

• kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna

kultuurilisi erinevusi suhtlemisel

• loetleb ja kirjeldab meeskonnatööna

kliendikeskse teeninduse põhimõtteid

• lahendab juhendi alusel tavapäraseid

teenindussituatsioone

Suhtlemine

1. Suhtlemisvajadused ja –ülesanded

2. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine

3. Suulise esitluse läbiviimine grupile

4. Vahetu- ja vahendatud suhtlemine

5. Telefonisuhtlus

6. Internetisuhtlus ja suhtlusvõrgustikud

7. Kirjalik suhtlemine

8. Erinevad suhtlemissituatsioonid

9. Suhtlemine erinevate kulutuuride esindajatega, kultuuridevahelised erinevused

ja nende arvestamine suhtlemissituatsioonides

10. Suhtlemisbarjäär ja selle ületamise võimalused

11. Isikutaju eripära ja seda mõjutavad tegurid

12. Tõepärane enesehinnang suhtlemisoskuste kohta

Käitumine suhtlemissituatsioonides

1. Tööalase käitumise etikett. Koosolekud ja läbirääkimised

2. Positiivse mulje loomine

3. Käitumisviisid. Kehtestav tulemusliku meeskonnatöö käitumine

4. Konfliktid ja veaolukorrad ning nende tekkepõhjused. Toimetulek konfliktidega

5. Grupp ja meeskond

loeng

iseseisev ja praktiline töö

arutelu

suuline esitlus

Mitteeristav
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Klienditeenindus

1. Teenindushoiakud ja -oskused

2. Kliendikeskse teeninduse põhimõtted

3. Klient ja teenindaja

Teenindussituatsioonid ja nende lahendamine

Hindamisülesanne:
• Õpilane koostab juhendi alusel iseseisvalt vaatlusanalüüsi aktiivse kuulamise, verbaalse – ja mitteverbaalse suhtlemise roll, käitumisviisid.

Erialse teenindusolukorra näitel. Lõiming – M12 ÕV 5,

M3 ÕV1, ÕV3, ÕV4, ÕV5.

• Teenindussituatsiooni rollimängud meeskonnatööna.Rollid sisaldavad kontakti loomist, lõpetamist, telefoni ja interneti suhtluse head tava, e-

kirjade saatmist. Õpilane selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi ja enda rolli meeskonnas.

Lõiming – eesti keel, M3 ÕV3, 4, 5, 6

M12 ÕV 5

• Meeskonnatööna teenindussituatsiooni lahendamine IT töökeskkonnas õpetaja juhendamisel. Õpilane selgitab meeskonnatöö tulemusena

suuliselt kultuurilisi erinevusi suhtlemisel, probleemsituatsioonide lahendusi ja veaolukordade tekke põhjuseid. Õpilane loetleb ja kirjeldab

kliendikeskse teeninduse põhimõtteid õpitavast erialast.

M3 ÕV1, 3,4,5, 6

M12 ÕV1, ÕV3, ÕV5

• Suuline esitlus õpetaja juhendamisel erialaga seotud teema grupile. Kontakti alustamine, lõpetamine, positiivse mulje loomine, selge

eneseväljendus.Lõiming – M3 ÕV3, M12 ÕV5

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Suuline esitus

Lävend

• suhtleb nii verbaalselt kui mitteverbaalselt etteantud situatsioonile sobivalt, järgides üldtunnustatud käitumistavasid

• kasutab erinevaid suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava

• selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi

• kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel

• loetleb ja kirjeldab meeskonnatööna kliendikeskse teeninduse põhimõtteid

• lahendab juhendi alusel tavapäraseid teenindussituatsioone

Iseseisvad tööd

1. Vaatlusanalüüs aktiivse kuulamise, verbaalse – ja mitteverbaalse suhtlemise roll, käitumisviisid. erialse teenindusolukorra näitel. 2. Õpilane tutvub iseseisvalt telefoni ja interneti suhtluse hea tava, e- kirjade

saatmistingimustega ja kasutab õpitut klassis rühmatööna. 3. Suulise esitluse ettevalmistamine erialaga seotud teemal grupile ja selle esitlus klassis.

Praktilised tööd

• Õpilane koostab juhendi alusel iseseisvalt vaatlusanalüüsi aktiivse kuulamise, verbaalse – ja mitteverbaalse suhtlemise roll, käitumisviisid. Erialse teenindusolukorra näitel. Lõiming – M12 ÕV 5,

M3 ÕV1, ÕV3, ÕV4, ÕV5.

• Teenindussituatsiooni rollimängud meeskonnatööna.Rollid sisaldavad kontakti loomist, lõpetamist, telefoni ja interneti suhtluse head tava, e- kirjade saatmist. Õpilane selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi ja enda

rolli meeskonnas.

Lõiming – eesti keel, M3 ÕV3, 4, 5, 6

M12 ÕV 5

• Meeskonnatööna teenindussituatsiooni lahendamine IT töökeskkonnas õpetaja juhendamisel. Õpilane selgitab meeskonnatöö tulemusena suuliselt kultuurilisi erinevusi suhtlemisel, probleemsituatsioonide lahendusi ja

veaolukordade tekke põhjuseid. Õpilane loetleb ja kirjeldab kliendikeskse teeninduse põhimõtteid õpitavast erialast.

M3 ÕV1, 3,4,5, 6

M12 ÕV1, ÕV3, ÕV5

• Suuline esitlus õpetaja juhendamisel erialaga seotud teema grupile. Kontakti alustamine, lõpetamine, positiivse mulje loomine, selge eneseväljendus.Lõiming – M3 ÕV3, M12 ÕV5
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Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Hinne kujuneb:

ASJAAJAMINE: Kaasaegset kontoritarkvara kasutades koostada motivatsioonikiri ja CV korrektses eesti ja inglise keeles konkreetse erialase

tööpakkumiskuulutuse põhjal. Arhiiviseaduse ja Asjaajamiskorra küsimustikud.

KARJÄÄR JA SUHTLEMINE: õpilane esitab iseseisva töö moodulis kirjeldatud tööd ja koostab 2. kursusel karjääriplaani

TÖÖÕIGUS: teemavaldkond on arvestatud kui 80% praktilistest ülesannetest on sooritatud vähemalt hindele rahuldav

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS:esitatud kõik iseseisvad tööd ning iseseisva tööna koostatud lihtsustatud äriplaani,

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid 1.Karjääriplaneerimine

Karjääriõppe mudel kutseõppeasutustele (projekt)

Gümnaasiumi riiklik õppekava, lisa 10 valikaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe” ja lisa 11 valikaine „Karjääriõpetus”

2, 3 Majandus ja ettevõtlus

Ettevõtlusõppe edendamise kava. Eesti Kaubandus – Tööstuskoda

Õppematerjalid http://www.innove.ee/et/kutseharidus/materjalid/ettevotlusope

Majandusõpik Gümnaasiumile

1. Töökeskkond ja asjaajamine

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord

Töötajate tervisekontrolli kord

Esmaabi korraldus ettevõttes

Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord

Tuleohutuse seadus ja määrus

Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded.

Äripäeva käsiraamat. Töötervishoid ja tööohutus

Arhiiviseadus

Asjaajamiskorra ühtsed alused

Arhiivieeskiri

EVS-ISO 15489-1:2004 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 1: Üldnõuded“.

EVS 882-1:2006 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri“.

5.Tööõigus

Õppematerjal: veebileht http://www.tooelu.ee/et/teemad, Töölepingu seadus, Võlaõigusseadus.Veebileht http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised/haigus,

https://www.riigiteataja.ee/akt/129032013021 „ Keskmise töötasu maksmise ja tingimused ja kord „ , http://www.sm.ee/tegevus/too-ja-

toimetulek/toosuhted/tooleping/tootasu.html , http://www.rmp.ee/toooigus/naidis/palgakalkulaator

1. Sutlemise alused

Gümnaasiumi riiklik õppekava, lisa 5 ainevaldkond „Sotsiaalained”

Õppeaine „Inimeseõpetus“
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Vähemalt põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

13 Ettevõtte praktika 30 Mario Metshein, Valdo Nõlvak

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud kogu õppekava

Mooduli eesmärk praktikaga taotletakse, et õpilane kinnistab reaalses töösituatsioonis õppekava läbimisel omandatud kutsealaseid teadmisi ja oskusi ning praktikal kogetu kaudu

suureneb õpimotivatsioon, arendatakse sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning meeskonnatöö oskust.

Praktika Iseseisev töö

520 t 260 t

Teemad ja alateemad Praktika jaotub kaheks osaks: praktika ettevõttes (26 EKAP) ja iseseisev praktika (4 EKAP).

Iseseisev praktika toetab koolipraktika tööülesannete täitmist.

 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Vastavalt organisatsiooni spetsiifikast

ja kooli poolt seatud praktika

eesmärkidest:

Praktika

1) osaleb aktiivselt praktikakoha

leidmises

2) töötab IT-meeskonna ja

organisatsiooni liikmena

3) paigaldab IT- süsteemide

komponente ja lisaseadmeid

4) tuvastab tõrgete korral mittetoimivad

IT-süsteemi komponendid

5) kasutab võrguliikluse jälgimise ja

dokumenteerimise rakendusi

6) haldab ja paigaldab tööjaamu ja/või

servereid

7) hooldab ja seadistab rakendusi

ja/või rakendusservereid

8) kasutab oma töös valdkonna

• hangib infot praktikavõimaluste kohta,

osaleb kandideerimisprotsessis, edastab

vajalikud andmed praktikalepingu

sõlmimiseks tähtaegselt

• kasutab kutse- ja erialases töös

asjakohaseid töömeetodeid, töövahendeid ja

materjale ning tuleb toime põhiliste töödega

lähtuvalt IT süsteemide spetsialisti

kutsestandardist

• tuleb toime erinevates töösituatsioonides ja

meeskondades

• täidab talle antud ülesanded ja hindab enda

töö tulemusi lähtudes organisatsiooni

kvaliteedinõuetest

• järgib tööohutusnõudeid organisatsioonide

praktikaülesandega seotud eeskirju ja

juhendeid erinevates situatsioonides

• hindab informatsiooni õigsust ja

usaldusväärsust

Sissejuhatus praktikasse.

Praktika eesmärk ja sisu. Praktika korraldus koolis. Kohustuslikud dokumendid ja

nende täitmine.

Praktikaleping ja praktikajuhend.

Praktikandi ja praktikajuhendajate õigused ja kohustused. Juhendiga tutvumine.

Praktikapäevik ja tagasiside.

Praktikaaruanne. Kirjalike tööde vormistamise nõuded. Tagasisidestamine.

Kaitsmine.

Esitlusprogrammi kasutamine. Kaitsmise aeg ja sisu.

Hindamine.

Hinde kujunemise kriteeriumid.

Praktika

iseseisev töö

esitlus

Mitteeristav

55/68



parimaid praktikaid (nt.ITIL raamistik)

9) kasutab töös ja praktikal sooritatut

kirjeldades korrektset erialast

terminoloogiat

• analüüsib praktikal omandatud teadmisi ja

oskusi ning nende kasutamist oma töös

• planeerib oma aega lähtuvalt tähtaegadest,

jagab ülesande etappideks lähtuvalt töökoha

eripärast ja organisatsiooni/tellija nõuetest

• mõistab oma tegevuse mõju

organisatsiooni tulemustele

suhtleb ametialaselt korrektselt, võtab

vastutuse talle antud ülesannete eest

Hindamisülesanne:
Moodul loetakse arvestatuks, kui koolile on esitatud praktika dokumendid:

praktikaleping, -päevik ja –aruanne ning praktika on tagasisidestatud nii praktikandi kui ka juhendaja poolt.

Praktika on kaitstud suuliselt komisjoni ees

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Suuline esitus

Lävend

• hangib infot praktikavõimaluste kohta, osaleb kandideerimisprotsessis, edastab vajalikud andmed praktikalepingu sõlmimiseks tähtaegselt

• kasutab kutse- ja erialases töös asjakohaseid töömeetodeid, töövahendeid ja materjale ning tuleb toime põhiliste töödega lähtuvalt IT süsteemide spetsialisti kutsestandardist

• tuleb toime erinevates töösituatsioonides ja meeskondades

• täidab talle antud ülesanded ja hindab enda töö tulemusi lähtudes organisatsiooni kvaliteedinõuetest

• järgib tööohutusnõudeid organisatsioonide praktikaülesandega seotud eeskirju ja juhendeid erinevates situatsioonides

• hindab informatsiooni õigsust ja usaldusväärsust

• analüüsib praktikal omandatud teadmisi ja oskusi ning nende kasutamist oma töös

• planeerib oma aega lähtuvalt tähtaegadest, jagab ülesande etappideks lähtuvalt töökoha eripärast ja organisatsiooni/tellija nõuetest

• mõistab oma tegevuse mõju organisatsiooni tulemustele

suhtleb ametialaselt korrektselt, võtab vastutuse talle antud ülesannete eest

Iseseisvad tööd

Jooksvalt täita praktikapäevikut sooritatud tööde kohta.

Praktika perioodi lõppedes kirjutada praktikaaruanne, lähtudes praktikajuhendist ja kooli kirjalike tööde vormistamise juhendist.

Kirjutada praktikapäevikusse eneseanalüüs ning võtta organisatsioonipoolselt juhendajalt tagasiside.

Valmistuda praktika kaitsmiseks, luua esitlus power-pointis.

Praktilised tööd

• seada enne praktikale minekut ka oma isiklikud eesmärgid.

• panna kirja oma tugevad ja nõrgad küljed nii erialaste teadmiste/oskuste osas, kui ka isikuomaduste osas.

Praktika

• Vastavalt organisatsiooni spetsiifikast ja kooli poolt seatud praktika eesmärkide täitmine (praktikajuhend)

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodul loetakse arvestatuks, kui koolile on esitatud praktika dokumendid:

praktikaleping, -päevik ja –aruanne ning praktika on tagasisidestatud nii praktikandi kui ka juhendaja poolt.

Praktika on kaitstud suuliselt komisjoni ees.
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Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/dokumend

Praktikajuhend
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Vähemalt põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

14 Ettevõtte praktika 8 Mario Metshein, Marelle Möll

Nõuded mooduli alustamiseks läbitud kogu õppekava

Mooduli eesmärk praktikaga taotletakse, et õpilane kinnistab reaalses töösituatsioonis õppekava läbimisel omandatud kutsealaseid teadmisi ja oskusi ning praktikal kogetu kaudu

suureneb õpimotivatsioon, arendatakse sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning meeskonnatöö oskust.

Moodul täiendab põhiõpingute moodulit nr.13

Praktika Iseseisev töö

160 t 48 t

 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine

Vastavalt organisatsiooni spetsiifikast ja kooli

poolt seatud praktika eesmärkidest:

Praktika

1) osaleb aktiivselt praktikakoha leidmises

2) töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni

liikmena

3) paigaldab IT- süsteemide komponente ja

lisaseadmeid

4) tuvastab tõrgete korral mittetoimivad IT-

süsteemi komponendid

5) kasutab võrguliikluse jälgimise ja

dokumenteerimise rakendusi

6) haldab ja paigaldab tööjaamu ja/või

servereid

7) hooldab ja seadistab rakendusi ja/või

rakendusservereid

8) kasutab oma töös valdkonna parimaid

praktikaid (nt.ITIL raamistik)

9) kasutab töös ja praktikal sooritatut

kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat

Jaotus tundides:

1) hangib infot praktikavõimaluste kohta, osaleb

kandideerimisprotsessis, edastab vajalikud andmed

praktikalepingu sõlmimiseks tähtaegselt

2) kasutab kutse- ja erialases töös asjakohaseid

töömeetodeid, töövahendeid ja materjale ning tuleb

toime põhiliste töödega lähtuvalt IT süsteemide

spetsialisti kutsestandardist

3) tuleb toime erinevates töösituatsioonides ja

meeskondades

4) täidab talle antud ülesanded ja hindab enda töö

tulemusi lähtudes organisatsiooni kvaliteedinõuetest

5) järgib tööohutusnõudeid organisatsioonide

praktikaülesandega seotud eeskirju ja juhendeid

erinevates situatsioonides

6) hindab informatsiooni õigsust ja usaldusväärsust

7) analüüsib praktikal omandatud teadmisi ja oskusi

ning nende kasutamist oma töös

8) planeerib oma aega lähtuvalt tähtaegadest, jagab

ülesande etappideks lähtuvalt töökoha eripärast ja

organisatsiooni/tellija nõuetest

9) mõistab oma tegevuse mõju organisatsiooni

Teemad kattuvad mooduliga nr.13.

Praktika eesmärk ja sisu. Praktika korraldus koolis. Kohustuslikud dokumendid ja nende

täitmine.

Praktikaleping ja praktikajuhend.

Praktikandi ja praktikajuhendajate õigused ja kohustused. Juhendiga tutvumine.

Praktikapäevik ja tagasiside.

Praktikaaruanne. Kirjalike tööde vormistamise nõuded. Tagasisidestamine.

Kaitsmine.

Esitlusprogrammi kasutamine. Kaitsmise aeg ja sisu.

Hindamine.

Hinde kujunemise kriteeriumid.

Mitteeristav
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praktika: 160

iseseisev töö: 48

kokku: 208

tulemustele

10) suhtleb ametialaselt korrektselt, võtab vastutuse

talle antud ülesannete eest

Hindamisülesanne:
Moodul loetakse arvestatuks, kui koolile on esitatud praktika dokumendid:

praktikaleping, -päevik ja –aruanne ning praktika on tagasisidestatud nii praktikandi kui ka juhendaja poolt.

Praktika on kaitstud suuliselt komisjoni ees.

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Suuline esitus

Lävend

1) hangib infot praktikavõimaluste kohta, osaleb kandideerimisprotsessis, edastab vajalikud andmed praktikalepingu sõlmimiseks tähtaegselt

2) kasutab kutse- ja erialases töös asjakohaseid töömeetodeid, töövahendeid ja materjale ning tuleb toime põhiliste töödega lähtuvalt IT süsteemide spetsialisti kutsestandardist

3) tuleb toime erinevates töösituatsioonides ja meeskondades

4) täidab talle antud ülesanded ja hindab enda töö tulemusi lähtudes organisatsiooni kvaliteedinõuetest

5) järgib tööohutusnõudeid organisatsioonide praktikaülesandega seotud eeskirju ja juhendeid erinevates situatsioonides

6) hindab informatsiooni õigsust ja usaldusväärsust

7) analüüsib praktikal omandatud teadmisi ja oskusi ning nende kasutamist oma töös

8) planeerib oma aega lähtuvalt tähtaegadest, jagab ülesande etappideks lähtuvalt töökoha eripärast ja organisatsiooni/tellija nõuetest

9) mõistab oma tegevuse mõju organisatsiooni tulemustele

10) suhtleb ametialaselt korrektselt, võtab vastutuse talle antud ülesannete eest

Iseseisvad tööd

Jooksvalt täita praktikapäevikut sooritatud tööde kohta.

Praktika perioodi lõppedes kirjutada praktikaaruanne, lähtudes praktikajuhendist ja kooli kirjalike tööde vormistamise juhendist.

Kirjutada praktikapäevikusse eneseanalüüs ning võtta organisatsioonipoolselt juhendajalt tagasiside.

Valmistuda praktika kaitsmiseks, luua esitlus power-pointis.

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodul loetakse arvestatuks, kui koolile on esitatud praktika dokumendid:

praktikaleping, -päevik ja –aruanne ning praktika on tagasisidestatud nii praktikandi kui ka juhendaja poolt.

Praktika on kaitstud suuliselt komisjoni ees.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/dokumend
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Vähemalt põhiharidusega täiskasvanu

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

15 Praktika koolikeskkonnas 10 Kaido Kivioja, Mario Metshein, Valdo Nõlvak, Rain

Koor, Anti Merisalu

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud või paralleelselt läbimisel põhimoodulid 5-7.

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised võrgu veakindluse tõstmiseks, traadita võrkude haldamiseks, laivõrguteenuste võimalustest, väikekontori

võrgulahenduse teostamiseks.

Praktiline töö Iseseisev töö

182 t 78 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Seadistab alternatiivseid

võrguühendusi võrgu koormuse

jaotamiseks ja veakindluse tagamiseks

kasutades selleks standardseid

protokolle

Tunneb traadita ühenduste standardeid

ja seadistab traadita võrke vastavalt

etteantud asukohale ja turvanõuete

Mõistab dünaamiliste

ruutinguprotokollide tööpõhimõtteid ja

seadistab neid vastavalt etteantud

võrgu vajadustele.

Mõistab võrguseadmete tarkvara

versioonihalduse sisulist vajalikkust,

valib seadmele sobiva tarkvara

lähtuvalt seadmega pakutavatest

teenustest .

• Seadistab juhendi järgi kanalikihi tasemel

alternatiivseid võrguühendusi.

• Seadistab juhendi järgi võrgukihi tasemel

alternatiivseid võrguühendusi.

• Kirjeldab abimaterjale kasutamata

erinevate traadita side standardite poolt

määratud tehnilisi parameetreid.

• Selgitab abimaterjale kasutamata erinevate

traadita võrgu turvaprotokollide erinevust.

• Selgitab abimaterjale kasutamata

dünaamiliste ruutinguprotokollide

omavahelisi erinevusi ja eeliseid/puuduseid

võrdluses staatiliste ruutingutega.

• Seadistab võrguseadmetesse juhendi järgi

dünaamilisi ruutinguprotokolle.

• Selgitab oma sõnadega võrguseadmete

tarkvara versioonihalduse vajalikkust.

• Valib vastavalt seadmele ette nähtud

ülesannetest sobiva tarkvara ja paigaldab

selle seadmesse kasutades õigeid

töövõtteid.

Võrkude skaleerimine.

Sissejuhatus võrkude skaleerimisse. Kohtvõrgu veakindlus. Võrguühenduste

agregeerimine. Traadita võrgud. Dünaamilised ruutinguprotokollid ja nende

seadistuste vigade lahendamine. Võrguseadmete tarkvara ja litsentseerimine.

• Praktiline töö

• Iseseisev töö

• Infootsing

Mitteeristav
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Hindamisülesanne:
Teema Võrkude skaleerimine hinne kujuneb ülesannetest:

Iseseisev töö – alateemade kontrolltööd

Valikvastustega teooria test

Kokkuvõttev laboratoorne töö

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• Seadistab juhendi järgi kanalikihi tasemel alternatiivseid võrguühendusi.

• Seadistab juhendi järgi võrgukihi tasemel alternatiivseid võrguühendusi.

• Kirjeldab abimaterjale kasutamata erinevate traadita side standardite poolt määratud tehnilisi parameetreid.

• Selgitab abimaterjale kasutamata erinevate traadita võrgu turvaprotokollide erinevust.

• Selgitab abimaterjale kasutamata dünaamiliste ruutinguprotokollide omavahelisi erinevusi ja eeliseid/puuduseid võrdluses staatiliste ruutingutega.

• Seadistab võrguseadmetesse juhendi järgi dünaamilisi ruutinguprotokolle.

• Selgitab oma sõnadega võrguseadmete tarkvara versioonihalduse vajalikkust.

• Valib vastavalt seadmele ette nähtud ülesannetest sobiva tarkvara ja paigaldab selle seadmesse kasutades õigeid töövõtteid.

Iseseisvad tööd

e-õppe keskkonnas alateemade kontrolltööde tegemine, simulaatorprogrammis alateemade laboratoorsete tööde tegemine

Praktilised tööd

• Kompleksülesanne – praktiline teemat kokkuvõttev laboratoorne töö.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Tunneb erinevate laivõrgu

tehnoloogiate tööpõhimõtteid,

seadistab laivõrgu seadmeid vastavalt

etteantud situatsioonile.

Tunneb virtuaalsete privaatvõrkude

kasutusvõimalusi ja võrgu turvamise

võimalusi, seadistab privaatvõrke

vastavalt etteantud situatsioonile ja

turvanõuetele.

Tunneb võrgu jälgimiseks sobivaid

teenuseid ja protokolle, kasutab neid

võrgus etteantud teenuste jälgimiseks.

• Kirjeldab abimaterjale kasutamata

erinevate laivõrgu tehnoloogiate

tööpõhimõtteid.

• Seadistab juhendi järgi võrguseadmetesse

laivõrguteenuseid.

• Selgitab oma sõnadega virtuaalsete

privaatvõrkude olemust ja kasutusvõimalusi.

• Teab võrgu turvamise võimalusi ja kasutab

neid vastavalt etteantud situatsioonile.

• Seadistab võrguseadmetes virtuaalseid

privaatvõrke.

• Kirjeldab võrgu jälgimiseks sobivate

teenuste ja protokollide töömeetodeid ja

võimalusi.

• Teostab võrgu jälgimist kasutades sobivaid

teenuseid ja protokolle.

Võrkude ühendamine.

Võrkude hierarhiline disain.

Laivõrkude ühendamine.

Punktist-punkti ühendused.

Frame relay.

IPv4 aadresside tõlkimine.

Lairiba lahendused.

Võrkudevahelise ühenduse turvamine.

Võrkude jälgimine.

Vigade otsimine ja parandamine võrgus.

• Praktiline töö

• Iseseisev töö

• Infootsing

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Teema Võrkude ühendamine hinne kujuneb ülesannetest:

Iseseisev töö – alateemade kontrolltööd

Valikvastustega teooria test

Kokkuvõttev laboratoorne töö

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Test
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Lävend

• Kirjeldab abimaterjale kasutamata erinevate laivõrgu tehnoloogiate tööpõhimõtteid.

• Seadistab juhendi järgi võrguseadmetesse laivõrguteenuseid.

• Selgitab oma sõnadega virtuaalsete privaatvõrkude olemust ja kasutusvõimalusi.

• Teab võrgu turvamise võimalusi ja kasutab neid vastavalt etteantud situatsioonile.

• Seadistab võrguseadmetes virtuaalseid privaatvõrke.

• Kirjeldab võrgu jälgimiseks sobivate teenuste ja protokollide töömeetodeid ja võimalusi.

• Teostab võrgu jälgimist kasutades sobivaid teenuseid ja protokolle.

Iseseisvad tööd

e-õppe keskkonnas alateemade kontrolltööde tegemine, simulaatorprogrammis alateemade laboratoorsete tööde tegemine.

Praktilised tööd

• Kompleksülesanne – praktiline teemat kokkuvõttev laboratoorne töö.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Planeerib ja paigaldab väikekontori

jaoks vajaliku võrgu ja teenuste

komplekti lähtudes kliendi vajadustest,

dokumenteerib kogu paigalduse

süsteemi taastamiseks vajalikult

tasemel.

• Planeerib väikekontori jaoks vajaliku võrgu

lähtudes kliendi vajadustest.

• Paigaldab lähtuvalt planeeringust riistvara

ja tarkvaralised teenused.

• Dokumenteerib paigaldatud võrgu

taastamiseks vajalikul tasemel.

Võrgupraktika.

Väikekontori võrgu ehitamine koos vajalike teenustega lähtuvalt kliendi soovidest

ja vajadustest

• Praktiline töö

• Iseseisev töö

• Infootsing

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Teema Võrgupraktika hinne kujuneb ülesannetest:

Praktiline töö – paigaldab väikekontori jaoks vajaliku võrgu vastavalt etteantud juhendile

Iseseisev töö – dokumenteerib väikekontori jaoks vajaliku võrgu vastavalt etteantud juhendile

Hindamismeetod:
Iseseisev töö

Praktiline töö

Lävend

• Planeerib väikekontori jaoks vajaliku võrgu lähtudes kliendi vajadustest.

• Paigaldab lähtuvalt planeeringust riistvara ja tarkvaralised teenused.

• Dokumenteerib paigaldatud võrgu taastamiseks vajalikul tasemel.

Iseseisvad tööd

paigaldatud süsteemi dokumenteerimine

Praktika

paigaldab ja dokumenteerib väikekontori jaoks vajaliku võrgu vastavalt etteantud juhendile.
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Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde sooritamine vastavalt lävendile ja terviklahenduse kaitsmist auditooriumi ees.

Hinnatavad teemad on:

- võrkude skaleerimine

- võrkude ühendamine

- paigaldab väikekontori jaoks vajaliku võrgu vastavalt etteantud juhendile

- dokumenteerib väikekontori jaoks vajaliku võrgu vastavalt etteantud juhendile

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid http://moodle.hkhk.edu.ee/course/view.php?id=10
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT süsteemide spetsialist“

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Vähemalt põhiharidusega täiskasvanu.

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

16 Multimeedium 8 Mario Metshein

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused digitaalse meedia käsitlemisest arvutis: veebirakendused, digitaalvideo, digitaalheli, digitaalne

tekst, kahemõõtmelised kujutised ja arvutianimatsioon.

Teoreetiline töö Praktiline töö Iseseisev töö

30 t 130 t 48 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

1.Koostab lihtsaid veebilehti ise HTML

ja CSS koodi kirjutades;

2.Kasutab kujunduse loomiseks mõnda

populaarset CSS raamistikku

(Bootstrap, Foundation jms);

3.Loob dünaamilise veebilehestiku

andmete liigutamiseks kasutaja ja

serveri vahel;

4.Ühendab veebilehestiku

andmebaasiga ja teostab lugemise,

muutmise ja kustutamise päringuid;

5.Kasutab veebirakenduste loomisel

levinud raamistikku ja

dokumentatsiooni abi;

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 10

praktiline töö: 50

iseseisev töö: 48

kokku: 108

• lihtsa veebilehe koostamisekskasutab

HTML ja CSS märgendikeeli

• Tagab veebirakenduste töö erinevate

veebilehitsejatega (kasutab töö

lihtsustamiseks CSS raamistikku)

• Loob dünaamilise veebilehe, kasutades

PHP’d ja ühendab selle andmebaasiga

(MySQL) teostades lihtsamaid päringuid.

• Loob sisu haldamiseks

administeerimisliidese ning kaitseb seda

turvalise parooliga

• Loob dokumentatsiooni abiga seadmetele

kohanduvat veebilehte (responsive design)

Veebirakendused

Märgistuskeel HTML (semantiline veeb, veebilehe struktuur ja ehitamine,

kommentaarid, grupeerimine, loendid, teksti markeerimine, hüperlingid, pildid,

tabelid, vormid, audio, video, valideerimine)

Stiililehed CSS (sidumine veebilehega, fondi määramine, teksti vormindamine,

tekstiefektid, lõigu vormindamine, valikuline selekteerimine, töötamine värvidega,

üleminekuvärvid, polstrid ja veerised, sisu paigutus, taustapildid, töö piltidega,

tabeli vormindamine, menüü loomine, vormi kujundamine, elementide

animeerimine, meedia tüübid ja päringud)

Boostratp raamistik (sisu paigutus, sisu elemendid, pildid, tabelid, vormid, ikoonid,

nupud, menüü, jumbotron, vihjemullid)

PHP (andmetüübid, muutujad, matemaatilised tehted, vormist saadud info

töötlemine, tingimuslaused, massiivid, tsüklid, funktsioonid, ajafunktsioonid,

tekstifunktsioonid, koodi taaskasutamine, töö teiste failidega)

Veebilehe sidumine andmebaasiga (andmebaasi loomine, kasutajate haldus,

andmebaasi sidumine veebilehega, SQL päringud (select, insert into, delete,

update, join), andmebaasi varukoopiad ja taastamine, küpsised ja sessioonid)

• demonstratsioon

• praktiline töö

• iseseisev töö

Eristav

Hindamisülesanne:
Staatilise veebilehe koostamine (HTML, CSS):

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
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• vastab etteantud struktuurile

• html ja css valideeruvad

• kujundus on eraldatud sisust

• lingid, pildid ja menüüd töötavad

• kood on kommenteeritud

Dünaamilise veebilehe loomine:

• Veebileht kuvab andmeid andmebaasist

• Veebilehe kaudu on võimalik andmeid muuta, kustutada, lisada ja otsida

• Kasutab lihtsaid kontrolllauseid vigade vältimiseks

• Administraatori liidese kaitsmine krüpteeritud parooliga

Staatiline veebilehe loomine hetkel populaarse Bootstrap raamistikud abil:

• Veebileht töötab kõigi populaarsete veebilehitsejatega

• Kasutab rippmenüüd

• Jagab sisu veergudeks

Praktiline töö

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Css ja html valideeruvad. Kujundus on eraldi failis. Lingid, pildid ja

menüüd töötavad. Koodi olulised sõlmed on kommenteeritud.

Veebileht kuvab andmeid andmebaasist. Veebilehe kaudu on võimalik

andmeid muuta, kustutada, lisada ja otsida. Kasutab lihtsaid

kontrolllauseid vigade vältimiseks.

Veebileht töötab kõigi populaarsete veebilehitsejatega.

Kasutab CSS raamitikku kujunduse loomiseks (Jagab sisu

veergudeks, menüü, nupud, vormid)

Kood on trepitud. Faili nimed on lühikesed ja loogilised. Failid on

jagatud kataloogidesse. Töö on esitatud õigeaegselt. On kasutatud

kohanduvad disaini.

Töö on esitatud õigeaegselt. Koodi olulised sõlmed on kommenteeritud

ja kood trepitud. Administraatori liidese kaitsmine krüpteeritud

parooliga

Töö on esitatud õigeaegselt. Kood trepitud ja põhilised sõlmed

kommenteeritud.

Veebileht näeb visuaalselt hea välja. Css puhul on kasutatud

lisaefekte, näiteks menu animeerimine, lehtede üleminekud, piltide

suurendamine jne.

Koodi on täiendatud, et kaitsta seda võimalike kasutaja vigade ja

rünnakute eest. Veebilehe struktuur on loogiline ja veebileht näeb hea

välja. Administraatori liides on loogiline ja sisu on lihtne muuta.

Kasutab dokumentatsiooni abiga raamistiku teisi mooduleid.

Iseseisvad tööd

Veebilehe loomisega planeerimine ja alustamine.

Praktilised tööd

Staatilise veebilehe koostamine:

• vastab etteantud struktuurile

• html ja css valideeruvad

• kujundus on eraldatud sisust

• lingid, pildid ja menüüd töötavad

• kood on kommenteeritud

Dünaamilise veebilehe loomine:

• Veebileht kuvab andmeid andmebaasist

• Veebilehe kaudu on võimalik andmeid muuta, kustutada, lisada ja otsida

• Kasutab lihtsaid kontrolllauseid vigade vältimiseks

• Administraatori liidese kaitsmine krüpteeritud parooliga

Staatiline veebilehe loomine hetkel populaarse CSS raamistikud abil:

• Veebileht töötab kõigi populaarsete veebilehitsejatega

• Kasutab rippmenüüd

• Jagab sisu veergudeks
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Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Kasutab digitaalse video- ja

helitöötlusega seotud mõisteid ja

parameetreid.

Kasutab baastasemel video- ja

audiotöötlustarkvara.

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 10

praktiline töö: 50

kokku: 60

• Loob õigete seadetega audio- või

videoprojekti, monteerib alusmaterjali ja

salvestab etteantud vahenditega heli

etteantud juhendi alusel

Video- ja audiotöötlus

Digitaalvideo (mis on video, resolutsioon ja suurus, pildi kuvamise tehnikad,

kuvasuhe, pikslite küljesuhe, kaadrisagedus, videoformaat, kodeerimine ja

kompressioon, bitikiirus, video ja heli, failimaht ja kvaliteet)

Videotöötlus (uue projekti loomine, kasutajaliides, failihaldus, töötamine piltidega,

piltide animeerimine ja üleminekud, heli lisamine, video lisamine, tiitrid,

pildiparandused, aeglustused ja kiirendused, pildi stabiliseerimine, maskimine, 3d

efektid, mitmikkaameraga töötamine, salvestamine)

Digitaalaudio (mis on heli, helisalvestuse ajalugu, salvestamine ja taasesitamine,

audio parameetrid, failiformaadid, mikrofonid, kaablid ja pistikud, heli

monteerimine, helikaardid, eelvõimendid ja mikserid, helitöötlusprogrammid)

Audiotöötlus (uue projekti loomine, kasutajaliides, failide import, heli salvestamine

mikrofoniga, audio töötlemine, audio puhastamine ja parandamine, efektid,

mitmerajaline audiotöötlus, töötamine videoga, ruumiline heli)

• Loeng

• praktiline töö

Eristav

Hindamisülesanne:
Test mõistete kirjeldusega

Videotöötlus:

• valitud vastavalt väljundile õigete parameetritega projekt

• graafikaobjektid täidavad ekraani ja ei ole moonutatud

• kasutab tiitreid

• lisab üleminekud

• kasutab efekte pildiparenduseks

• oskab salvestada erinevatesse formaatidesse

Helitöötlus:

• valib vastavalt väljundile õigete parameetritega projekti

• enda salvestatud heli diktsioon on selge ja ilmekas

• heli on puhastatud vigadest ja mürast

• miksitud heli sobib meeleolult tekstiga ja ei varjuta sisseloetud teksti

• salvestab erinevatesse formaatidesse

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Test

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Teab vähemalt 50% mõistetest ja loob lähtuvalt vajadusest õigete

seadetega audio- või videoprojekti.

Filmi projekt on vastavalt väljundile õigete parameetritega.

Graafikaobjektid täidavad ekraani ja ei ole moonutatud. Kasutab

tiitreid,

lisab üleminekud, kasutab efekte pildiparenduseks. Salvestab

erinevatesse formaatidesse.

Kasutab oma heli. Miksitud heli sobib meeleolult tekstiga ja ei varjuta

sisseloetud teksti.

Teab vähemalt 50% mõistetest ja loob lähtuvalt vajadusest õigete

seadetega audio- või videoprojekti.

Töö on esitatud õigeaegselt. Monteeritud video on tervik ja

kaasahaarav. Video annab väga hea ülevaate, sõnum on selge ja

arusaadavalt edastatud. Kasutatud kõne diktsioon on selge ja ilmekas,

puhastatud vigadest ja mürast. Projektifailid on jagatud

kataloogidesse. Video pikkus on 3-4 min. Ei ole eksitud autoriõiguste

vastu.

Teab kõiki õpitud olulisi mõisteid. Täpsustab, kus ja miks on antud

seadistudega faile vaja.

Töö on esitatud õigeaegselt. Monteeritud video on tervik ja

kaasahaarav. Video annab väga hea ülevaate, sõnum on selge ja

arusaadavalt edastatud. Kasutatud kõne diktsioon on selge ja ilmekas,

puhastatud vigadest ja mürast. Projektifailid on jagatud

kataloogidesse. Video pikkus on 3-4 min. Ei ole eksitud autoriõiguste

vastu.

Praktilised tööd

Videotöötlus:
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• valitud vastavalt väljundile õigete parameetritega projekt

• graafikaobjektid täidavad ekraani ja ei ole moonutatud

• kasutab tiitreid

• lisab üleminekud

• kasutab efekte pildiparenduseks

• oskab salvestada erinevatesse formaatidesse

Helitöötlus:

• valib vastavalt väljundile õigete parameetritega projekti

• enda salvestatud heli diktsioon on selge ja ilmekas

• heli on puhastatud vigadest ja mürast

• miksitud heli sobib meeleolult tekstiga ja ei varjuta sisseloetud teksti

• salvestab erinevatesse formaatidesse

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

Teab animatsiooni põhimõtteid ning

kasutab arvutianimatsiooni koostamisel

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 10

praktiline töö: 30

kokku: 40

• näidete abil koostab arvutianimatsiooni

kasutades 12 animatsiooni põhimõtet (Walt

Disney)

Arvuti animatsioonid

Animatsiooni põhimõisted, ajalugu, animatsioon ja füüsika, liigid, objektide

joonistamine, objektide animeerimine, võtme- ja vahekaadrid, kiirendus ja

aeglustus, lömastus ja venitus, animatsiooni kaar, sekundaarne animatsioon,

ennetamine ja pausid, massiga arvestamine, karakteri loomine ja animeerimine,

karakteri kõne, animatsiooniefektid (n: tekst, loodusnähtused, tuli jne)

• demonstratsioon

• praktiline töö

Eristav

Hindamisülesanne:
Lühianimatsioonide kogumik:

• animatsiooni põhimõtted on selgelt näha

• animatsioonid on sujuvad

• lisatud heliefektid ja muusika on kooskõlas animatsiooniga

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

Loob lühianimatsioonide kogumiku, kus kasutatud 12 põhimõtet on

selgelt näha.

Animatsioonid on sujuvad.

Lisatud heliefektid ja muusika on kooskõlas animatsiooniga.

Töö on esitatud õigeaegselt. Muusika sobib animatsiooniga. Kasutatud

on heliefekte. Lisatud on algus- ja lõputiitrid.

Õpilane loob tervikliku animatsiooni, mille sõnum on selge ja

arusaadav. Animatsiooni pikkus 1-2min. Töös ei esine vigu.

Praktilised tööd

Lühianimatsioonide kogumik:

• animatsiooni põhimõtted on selgelt näha

• animatsioonid on sujuvad

• lisatud heliefektid ja muusika on kooskõlas animatsiooniga

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Dünaamiline veebileht

Nõuded veebilehele:

• õpilane loob vastavalt eesmärgile dünaamilise veebilehe (php)

• veebileht peab olema loetav erinevate veebilehitsejatega ja seadmetega (kohanduv, Bootstrap)
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• koodi olulised sõlmed on kommenteeritud

• andmete hoidmiseks tuleb kasutada andmebaasi (mysql)

• andmete muutmiseks on veebilehele loodud lihtne administraatori paneel, mis on kaitstud parooliga

• veebileht peab hea välja nägema ja vastama soovituslikele nõuetele (värvid, font, teksti suurus)

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid www.metshein.com, getbootstrap.com
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