
HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA

Õppekavarühm Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Õppekava nimetus IT-Tehnik

IT Technician

ИТ Tехник

Õppekava kood EHIS-es 215126

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2 EKR 3 EKR 4

kutsekesk-

haridus

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5

X

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppekava koostamise alus:
Kutsestandard IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4, kinnitatud Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu otsusega

nr 15, 17.10.2019.

Kutseharidusstandard Vabariigi Valitsuse määrus nr 130 26.08.2013. a. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik

õppekava, kinnitatud Haridus- ja Teadusministri määrusega nr.36 muudetud 07.04.2020.

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

lähedasel ametikohal, lahendades standardseid infotehnoloogia probleeme ja rakendades võtmepädevusi ning luuakse eeldused

õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Pärast õppekava läbimist õpilane:

1) täidab IT-Tehniku põhilised tööülesanded: IT-taristu arendamine, süsteemide haldamine, lahenduste juurutamine,

dokumentatsiooni koostamine, kasutajatoe pakkumine, muudatuste toe pakkumine, standardsete IT-probleemide lahendamine,

teenuste osutamine ja infoturbe toe pakkumine;

2) lähtub oma tegevuses kutse-eetikast, õigusaktidest, organisatsiooni väärtustest ja huvidest, kasutab organisatsiooni ressursse

heaperemehelikult ja säästlikult;

3) teavitab juhti ja teisi osapooli ebaeetilisest ja ebaseaduslikust tegevusest;

4) käitub keskkonnateadlikult, lähtudes energia kokkuhoiu ja jäätmekäitluse põhimõtetest;

5) suhtub kolleegidesse lugupidavalt ja arvestavalt ning sekkub võimalusel olukordades, kus käitutakse mittelugupidavalt või

diskrimineerivalt;

6) hindab talle delegeeritud tööülesannete võimetekohasust ning teavitab seotud osapooli olukordades, kus tööülesanded ületavad

tema pädevust;

7) valdab eesti keelt;

8) kasutab oma matemaatikateadmisi erialaselt toimetulekuks.

Õppekava rakendamine:
statsionaarne ja mittestatsionaarne koolipõhine õpe

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud IT-Tehniku eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja

sooritanud teoreetilise (EUCIP haldusmoodul C) kutseeksami. Teoreetilise kutseeksami ebaõnnestumisel on õpilasel õigus sooritada

õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „IT-Tehniku, tase 4” osakutse vastavad kompetentsid.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Kooli lõputunnistus ja hinneteleht

Õppekava struktuur 
Põhiõpingute moodulid (46 EKAP)

Nimetus Maht Õpiväljundid

IT valdkonna alusteadmised (ITT) 10 EKAP seostab IKT valdkonnas kasutatavaid teenuseid ja rakendusi vajaliku

ressursivajadusega

kasutab tavakasutaja tasemel enamlevinud tarkvara-lahendusi

mõistab operatsioonisüsteemide omadusi, põhifunktsionaalsusi lähtudes

kasutusvaldkondadest

määratleb nõuded riistvarale ja arvutivõrgule tarkvara-lahenduse kasutamiseks

tunneb enamlevinud taristuteenuste põhilisi parameetreid ja seadistab
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rakendusi erinevates operatsioonisüsteemides

Windows operatsioonisüsteemid

(ITT)

8 EKAP paigaldab tööjaamadele ja serveritele Windows operatsioonisüsteeme järgides

parimaid praktikaid

haldab kasutajaid ja Windowsi paigaldisi kasutades keskhaldusvahendeid

paigaldab ja seadistab ettevõtte tööd toetavaid taristuteenuseid kasutades

WindowsServer operatsioonisüsteeme ja pilveteenuseid

Linux operatsioonisüsteemid (ITT) 8 EKAP paigaldab ja seadistab tööjaamadele Linux/BSD - operatsioonisüsteeme

järgides parimaid praktikaid

hooldab Linux/BSD tööjaamu lähtudes parimatest praktikatest

paigaldab ja seadistab ettevõtte tööd toetavad taristuteenuseid kasutades

Linux/BSD operatsioonisüsteeme ja pilveteenuseid

Praktika 15 EKAP tunneb praktikakorralduse protsessi, lähtudes kooli praktikakorralduse

eeskirjast; kandideerib praktikale, esitades oma tehtud töödest e-portfoolio ja

täidab praktikaga seonduva dokumentatsiooni vastavalt praktikakorrale; töötab

praktika organisatsioonis vähemalt ühes meeskonnas;

Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

(ITT)

5 EKAP kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi

ning piiranguid;

mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja organisatsiooni väljakutseid,

probleeme ning võimalusi;

kavandab omapoolse panuse väärtuste loomisel enda ja teiste jaoks

kultuurilises, sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses;

mõistab enda vastutust oma tööalase karjääri kujundamisel ning on

motiveeritud ennast arendama.

IT-Tehnik õppekava maht on 60 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:

1) põhiõpingud 46 EKAP, sealhulgas praktika vähemalt 15 EKAP;

2) valikõpingud 14 EKAP.

Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:

1) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP;

2) IT valdkonna alusteadmised 10 EKAP;

3) Windows operatsioonisüsteemid 8 EKAP

4) Linux operatsioonisüsteemid 8 EKAP;

5) praktika 15 EKAP.

 

Valikõpingute moodulid (14 EKAP)

Nimetus Maht Õpiväljundid

IT korralduse alused 2 EKAP seostab IT-organisatsiooni protsesse IT-korralduse parimate praktikatega;

järgib organisatsioonis kehtestatud protsesse ning annab sisendi protsessi

pidevaks parendamiseks lähtudes igapäevasest tööst saadud kogemusest.

Arvutivõrgud 4 EKAP seadistab võrguühendusi ja -seadmeid, lähtudes arvutivõrgule esitatavatest

tehnilistest ja infoturbe nõuetest

ühendab erinevad võrguühendused ja alamvõrgud, kasutades võrguseadmeid

ning nende võimekusi võrguliikluse marsruutimiseks

piirab ligipääsu võrkudele ja võrguressurssidele tulenevalt kasutatavast

seadmest, kasutajast või võrguliikluse tüübist

loob tervikliku võrgulahenduse tagades hallatavuse, hooldatavuse, turvalisuse

ja liidestatavuse

Programmeerimise alused 2 EKAP koostab ja realiseerib olulisemaid algoritme vähemalt ühes peavoolu

programmeerimiskeeles

realiseerib tarkvaraarenduse projekti või selle osa järgides programmeerimisel

vastava programmeerimiskeele parimaid praktikaid

Arvuti riistvara 4 EKAP valib arvutisüsteemidesse sobivad komponendid ja lisaseadmed.

valmistab ette töökoha arvutite riistvara nõuetekohaseks käitlemiseks

tuvastab diagnostikaseadme või -tarkvara abil IT-süsteemide riistvara tõrgete

korral mittetoimivad seadmed ja komponendid

paigaldab ja vahetab IT-süsteemide riistvara komponente ja seadmeid ning

dokumenteerib tehtud tööd

Küberturvalisus 2 EKAP järgib oma töös küberturvalisust reguleerivaid õigusakte sh mõistes

valdkonnas kasutatavat terminoloogiat õigesti ja õiges kontekstis;
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järgib enda igapäevases tegevuses nii organisatsioonis kehtivaid kui ka

parimatest praktikatest tulenevaid küberturvalisuse põhimõtteid, protsesse ja

standardeid;

rakendab infovarade konfidentsiaalsuse ja tervikluse tagamiseks asjakohaseid

tehnilisi lahendusi (sh krüpteerimine, räsimine)

mõistab organisatsiooni turvapoliitika vajalikkust ISKE etalonturbe süsteemi

näitel

Valikõpingute valimise võimalused:
Õpilane valib valikaineid 14 EKAP ulatuses. Valikõpingute puhul arvestatakse kooli võimalusi, täiendust põhikompetentsidele ja

õppegrupi eelistusi. Õpilasel on võimalik valida valikmooduleid teistest õppekavadest või teisest koolist moodulite raames, mis

toetavad eriala õpinguid. Valikõpingute valimine toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskirjas sätestatud

tingimustel. 

Lõputööd ja -eksamid

EUCIP halduse eksam

Praktika:
Põhiõpingutest moodustab praktika 15.00 EKAPit.

Õppekava kontaktisik:
Marelle Möll

Äriteenuste osakonna juhataja

Telefon ,

Märkused:
Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:

https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=153

https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=153&rakenduskavad=jah (koos moodulite

rakenduskavadega)

3/38

https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=153
https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=153&rakenduskavad=jah


Haapsalu Kutsehariduskeskus Lisa 1: õppekava rakendusplaan

IT-Tehnik

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

Põhiõpingute moodulid 46 46

IT valdkonna alusteadmised (ITT) 10 10

Windows operatsioonisüsteemid (ITT) 8 8

Linux operatsioonisüsteemid (ITT) 8 8

Praktika 15 15

Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (ITT) 5 5

Valikõpingute moodulid 14 14

IT korralduse alused 2

Arvutivõrgud 4

Programmeerimise alused 2

Arvuti riistvara 4

Küberturvalisus 2

Lõputööd ja -eksamid

EUCIP halduse eksam
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Haapsalu Kutsehariduskeskus Lisa 2

IT-Tehnik

Seosed kutsestandardi „IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 IT-Tehniku osakutse“ kompetentside tegevusnäitajate ja eriala õppekava moodulite vahel.

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

Eriala õppekava moodulid Valikõpingute moodulid
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IT-taristu arendamine

1. annab sisendi võtmekasutajate ja huvirühmade määratlemisele, et tagada ja hallata otsustajate jaoks piisavat

informatsiooni. 

2. osaleb lahenduse kavandamisel ning talitluslike tingimuste väljatöötamisel, järgides parimaid praktikaid;

3. valib sobivad tehnilised võimalused lahenduse kavandamiseks;

4. hindab toodangkeskkonna ressursivajadust, lähtudes testkeskkonna ressursikasutusest;

5. selgitab ja kirjeldab tellijale lahenduse väljatöötamist.

x    x x x    

Süsteemide haldamine ja lahenduste paigaldamine

1. määrab kindlaks tarkvara ja riistvara tehniliste tingimuste kokkusobivuse, hindab riistvarakomponentide (sh

arvutikomplektid, salvestusseadmed, arvutivõrkude komponendid, mobiilseadmed) piisavust ja sobivust lähteülesande

lahendamiseks;

2. paigaldab süsteeme ja süsteemi komponente, lähtudes etteantud juhenditest ja nõuetest;

3. annab sisendi sobiva tarkvara majutuskeskkonna (sh operatsioonisüsteemi ja selle võimekuse, rakendusserverite ja

nende võimekuse) planeerimiseks ja valikuks;

4. paigaldab tarkvara ja tarkvarakomponente, kasutades automaat- ja masspaigaldusvahendeid;

5. teostab süsteemide rutiinseid hooldustegevusi, lähtudes etteantud juhenditest ja nõuetest;

6. teostab süsteemide muudatusi ja vajadusel hindab muudatuse reaalset mõju süsteemile, sh jõudlusele;

7. teeb kindlaks mittetoimivad komponendid ja selgitab välja tõrke algpõhjuse kogu lahenduse ulatuses;

x x x   x x  x  
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8. jälgib süsteemide töövõimet ja vastavust määratletud nõuetele (KPI);

9. tagab süsteemi talitluspidevuse, sh varundab andmeid, monitoorib süsteemide (komponentide, teenuste) toimimist.

Dokumentatsiooni koostamine

1. dokumenteerib tehtud töö ja selle tulemuse, registreerib kõrvalekalded ja lahenduskäigud, koostab raporteid,

järgides asjakohaseid dokumentatsiooninõudeid ja kasutades korrektset erialast terminoloogiat;

2. koostab ja ajakohastab vajalikud juhendid (rutiinsete tegevuste teostamise ja lõppkasutajale suunatud juhendid,

teadmusbaaside artiklid);

3. kasutab dokumentatsiooni koostamisel asjakohaseid tööriistu ja komponente (sh tekstilised, video, joonised).

x x x x  x x x x x

Kasutajatugi

1. registreerib kasutaja pöördumised ja jälgib nende olekut algusest kuni lõpplahenduseni, järgides intsidentide

halduse protsessi; võimalusel lahendab lihtsad juhtumid iseseisvalt

2. suhtleb kasutajaga (sh annab juhiseid teadaoleva lahenduskäigu rakendamiseks), järgides klienditeeninduse head

tava;

3. selgitab välja intsidendiga seotud asjaolud ja neid analüüsides määrab võimalusel kindlaks vea või tehnilise tõrke

mõju ja ulatuse (sh mõjutatud teenused ja süsteemid, kasutajate hulk, vea kriitilisus, alternatiivse kasutusjuhu

olemasolu).

x     x     

B.2.9. Muudatuste tugi (e-CF kompetents C.2.)

1. järgib organisatsioonis kehtivat muudatuste halduse protsessi;

2. annab sisendi muudatuse taotluse koostamiseks, arvestades muudatuse mõju olemasolevatele süsteemidele ja

teenustaseme kokkulepetele;

3. järgib muudatuste teostamisel muudatuse taotluses kirjeldatud plaani; muudatuse ebaõnnestumisel taastab esialgse

olukorra;

4. teavitab huvitatud osapooli muudatuse olekust ja tulemusest, lähtudes kokkulepitud protseduuridest.

x     x     

Teenuste osutamine

1. rakendab oma töös teenustasemelepingus kokkulepitud põhimõtteid, tuginedes teadmistele kasutatavatest

tehnoloogiatest;

2. jälgib süstemaatiliselt infosüsteemi jõudluse ja töökindluse andmeid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja

võrdleb neid teenustasemelepinguga;

3. registreerib infosüsteemi toimimise kõrvalekalded teenustasemelepingust vastavalt juhistele;

4. üldistab võimalikke teenusetaseme vigu ja teeb ettepanekuid teenuse töökindluse parandamiseks;

5. hindab süsteemi komponentide tehnilist seisukorda ja rakendab ennetavaid meetmeid võimalike teenustaseme

mittevastavuse ära hoidmiseks;

6. järgib teenuse osutamise protsessis osaledes organisatsiooni kvaliteedipoliitikaga kehtestatud põhimõtteid ja teeb

vajadusel ettepanekuid põhimõtete ajakohastamiseks.

x     x x   x

Probleemihaldus

1. tuvastab probleemi või probleemikandidaadi (eeldatava probleemi), lähtudes korduvatest intsidentidest;

2. registreerib probleemi, järgides probleemihalduse protsessi;

3. tuvastab lihtsamatel juhtudel probleemi juurpõhjuse, analüüsides intsidente ja/või kasutades vajadusel sobivaid

diagnostikavahendeid; vajadusel edastab probleemi lahendamiseks järgmise taseme spetsialistile;

4. juurpõhjuse mittetuvastamise korral leiab probleemi leevendamiseks ajutise lahenduse;

x     x    x
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5. otsib võimalikke lahendusi juurpõhjuse kõrvaldamiseks, tuginedes parimatele praktikatele;

6. teavitab probleemi olemusest, ajutisest lahendusest, lõpliku lahenduse ajast ja muust asjakohasest informatsioonist

seotud osapooli.

Juhendamine ja personali arendus

1. juhendab lõppkasutajaid ja kolleege tarkvara ja seadmete kasutamisel, järgides klienditeeninduse head tava ja

kasutades sihtrühmale arusaadavat terminoloogiat;

2. hindab enda kompetentse ja oskusi eneseanalüüsi abil ja annab sisendi koolitusvajaduse määratlemiseks.

   x x      

Suhted ternijate ja klientidega

1. hindab sisseostetud teenuste ja toodete vastavust sõlmitud teenustasemelepingutele, tehnilisele kirjeldusele ja

õigusaktidele, vajadusel teavitab mittevastavusest seotud osapooli;

2. koostab tehnilise kirjelduse toodete ja teenuste sisseostmiseks, lähtudes lahendatavast probleemist või

organisatsiooni vajadusest;

3. järgib suhtlemisel tarnijate ja klientidega klienditeeninduse head tava.

x     x     

Projekti ja riski haldamine

1. osaleb projektirühmas meeskonnaliikmena, lähtudes enda rollist projektimeeskonnas ja projektiplaanist;

2. hindab projektiplaanis kirjeldatud praegust ja eesmärgiks seatud olukorda ning seatud eesmärkide realistlikkust;

3. hindab teda puudutava tööosise teostamise ajalist mahtu ning vajadusel ka juba määratud tähtaja realistlikkust;

4. teavitab projekti juhti asjaoludest, mis võivad mõjutada projekti kulgu või eesmärkide saavutamist;

5. hindab oma tööosistega seotud riske ja nende mõju ning teeb ettepanekuid nende maandamiseks;

6. osaleb meeskonnaliikmena riskiohjeplaanide väljatöötamisel ja kaasajastamisel.

    x x    x

Infoturbe haldamine

1. järgib organisatsioonis kehtestatud infoturbepoliitikat, infoturbe halduse parimaid praktikaid ja üldiseid

küberhügieeni põhimõtteid;

2. teeb ettepanekuid organisatsiooni infoturbepoliitika ajakohastamiseks, lähtudes asjakohastest standarditest (nt ISO

27000 perekond);

3. tunneb ära lihtsama infoturbe intsidendi ja selle ilmnemisel käitub vastavalt protsessijuhistele;

4. hindab infovara vastavust kehtestatud klassifikatsioonile ning teavitab seotud osapooli võimalikest kõrvalekalletest;

5. rakendab infovarade konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse tagamiseks asjakohaseid tehnilisi lahendusi (sh

krüpteerimine, räsimine);

6. hindab organisatsiooni turvapoliitika kooskõla ISKE etalonturbe süsteemiga.

     x    x

IT-Tehniku, tase 4 üldoskused

1) lähtub oma tegevuses kutse-eetikast, õigusaktidest, organisatsiooni väärtustest ja huvidest, kasutab organisatsiooni

ressursse heaperemehelikult ja säästlikult;

2) teavitab juhti ja teisi osapooli ebaeetilisest ja ebaseaduslikust tegevusest;

3) käitub keskkonnateadlikult, lähtudes energia kokkuhoiu ja jäätmekäitluse põhimõtetest;

4) suhtub kolleegidesse lugupidavalt ja arvestavalt ning sekkub võimalusel olukordades, kus käitutakse

mittelugupidavalt või diskrimineerivalt;

5) hindab talle delegeeritud tööülesannete võimetekohasust ning teavitab seotud osapooli olukordades, kus

tööülesanded ületavad tema pädevust;

6) valdab eesti keelt ja üht võõrkeelt vähemalt tasemel B1 (vt Lisa 1).

   x x      
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X – tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust hinnatakse

Võrdlusanalüüsi koostaja Marelle Möll, Äriteenuste osakonna juhataja

Võrdlusanalüüsi koostamise kuupäev 16.04.2020
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT-Tehnik“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega õpilane

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

1 IT valdkonna alusteadmised (ITT) 10 Mario Metshein, Valdo Nõlvak, Rain Koor, Anti

Merisalu

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omandab alusteadmised IT-valdkonna rakendustarkvarast, arvutivõrkudest, riistvarast ja operatsioonisüsteemidest

Teoreetiline töö Iseseisev töö

90 t 170 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

seostab IKT valdkonnas kasutatavaid teenuseid ja

rakendusi vajaliku ressursivajadusega

• kasutab digitaalsete süsteemidega kaasnevaid suurusi

ja nende mõõtühikuid seostades neid seadmete mahu ja

kiirusega

• kasutab IKT-alast terminoloogiat korrektselt erinevates

alamvaldkondades

• kasutab sobivat failivormingut ja kodeeringut andmete

salvestamiseks ja hoiustamiseks.

1. Sissejuhatus arvutisüsteemidesse (1 EKAP)

• Arvutite ajalugu lühidalt

• Mõõtühikud ja teisendamine (bitt, bait, rpm, baudrate, jne.)

• Andmeedastuskiirused

• Failihaldus ja failivormingud ning salvestamine. Failide konverteerimine (UTF-8, ASCII, Unicode).

Praktilised tööd

• Erineva suurusega failide loomine • Faili vormingud • Faili kopeerimisaja mõõtmine ja andmeedastuskiiruse mõõtmine • Ühikute teisendamine • Sümbolite kodeeringud (ASCII, UTF-8, näit.: ASCII faili demo UTF-8 ga).

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

kasutab tavakasutaja tasemel enamlevinud

tarkvara-lahendusi

• eristab süsteemi- ja rakendustarkvarasid ning kirjeldab

vastavalt nõuetele nende kasutusvaldkondasid

• otsib tööks vajalikku informatsiooni erialastest

infokanalitest

• kasutab nutikalt kontoritöö tarkvara ja veebivahendeid

oma tegevuste ja tulemuste dokumenteerimisel ja

esitlemisel

2. Rakendustarkvara (2 EKAP)

• Süsteemi- ja rakendustarkvara erinevus

• Tekstitöötlus (kirjalike tööde vormindamine, hulgikiri)

• Tabelitöötlus (arvutamine, funktsioonid, statistika, diagrammid)

• Esitlustarkvara

• Pilveteenused

• Infootsing, infovajadus, infokirjaoskus, infopäring, infoallikas, infootsingu strateegia
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• seadistab arvutis rakenduse loomiseks ja majutamiseks

arenduskeskkonna.

3. Arenduskeskkonna loomine

• Arenduskeskkonna loomise vajadused ja võimalused

• Arenduskeskkonna seadistamine arvutis.

Praktilised tööd

• Kirjalike tööde vormindamine (laadide kasutamine, lehekülje häälestus) • Tabelitöötlusprogrammi ülesannete lahendamine funktsioonide abil • Esitluse loomine • Käideldavuse tagamine (failide esitamine pilves) •

Juhendi koostamine arenduskeskkonna paigaldamise ja seadistamise kohta • Otsingumootorite kasutamine – koostatakse dokumentatsioon kuidas otsing toimus ja mis on tulemused.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

mõistab operatsioonisüsteemide omadusi,

põhifunktsionaalsusi lähtudes

kasutusvaldkondadest

• kirjeldab operatsioonisüsteemide põhivõimekusi ja liike,

selgitades operatsioonisüsteemide sarnasusi ja põhilisi

erinevusi

• tuvastab seadmes kasutatava operatsioonisüsteemi ja

selle versiooni interneti- ja kirjandusallikate abil

• kasutab korrektset operatsioonisüsteemide alast õppe-

ja ingliskeelset terminoloogiat sh dokumenteerib oma

tegevust ja loodud lahendusi.

4. Operatsioonisüsteemide alused: (3EKAP)

• OS ajalugu (Windows, Linux, Android, MacOS, iOS)

• Arvutisüsteemistruktuur

• OS’i peamised teenused (failihaldus, mäluhaldus, protsessihaldus)

• Seadmetes kasutatavad OS’d

• Käsurea kasutamise tutvustus

• Litsentsitüübid

Praktilised tööd

• virtuaalmasina loomine • Seadmes oleva operatsioonisüsteemi parameetrite (nimetus, versioon, litsenseerimine, mitme bitine tarkvara) kirjeldamine. • Operatsioonisüsteemile vastava tarkvara paigaldamine (32-bit vs

64-bit jne, repositooriumid jne.).

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

määratleb nõuded riistvarale ja arvutivõrgule

tarkvara-lahenduse kasutamiseks

• kirjeldab arvutivõrgu toimimise ja andmeedastuse

aluspõhimõtteid lähtudes füüsikalistest omadustest ning

seadmete võimekustest

• koostab vastavalt rakendusele arvuti riistvarale ja

arvutivõrgule esitatavate nõuete loetelu

• selgitab lihtsamate arvutivõrgu seadmete

kasutusvaldkondi lähtudes etteantud olukorra kirjeldustest

• kirjeldab majutuskeskkonnale vajalikud nõuded sh arvuti

võimsus, mälu, tarve, võrguühenduste hulk ja

parameetrid lähtudes ressursivajadustest.

5. Arvuti- ja serverite riistvara alused: (1EKAP)

• Põhikomponendid (parameetrid ja sobivused)

• Serveritele ressursside planeerimine

6. Arvutivõrkude alused (1EKAP)

• Võrgud (IP, subnet mask...)

• Erinevad andmeedastusmeediumid (traadita ja traadiga side, optilised sideseadmed)

• Pordid, pistikud

• Võrguseadmed (marsruuter, pääsupunkt kommutaator).

Praktilised tööd

Test arvuti ja serveri riistavara kohta Praktiline iseseisev töö: arvuti ja serveri riistavara ressurssi vajaduse planeerimine; vastavalt legendile kodukontori võrgu planeerimine kliendi vajadustest lähtuvalt (näit.:

raadioühenduse planeerimine siseruumides, võrguseadmete vahemaadest tekkivad probleemid jne.).

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad
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tunneb enamlevinud taristuteenuste põhilisi

parameetreid ja seadistab rakendusi erinevates

operatsioonisüsteemides

• kirjeldab enamlevinud taristuteenuste parameetreid,

kasutades etteantud tüüpsituatsioone

• seadistab lihtsamatel juhtudel enamlevinud

rakendusservereid erinevatel platvormidel

• seadistab klientrakendusi vastavalt etteantud nõuetele.

7. Taristusteenused: (2 EKAP)

• DNS, Proxy, tulemüür, andmebaas, veebiserver, kasutajate keskne haldamine AD ja LDAP, DHCP,

OpenSSH, FTP, Failiserver, Kaughaldus, E-post

• Rakenduste paigaldus erinevates operatsioonissüsteemides.

Praktilised tööd

Rakendusserveri seadistamine ja sellele lihtsamate taristuteenuste paigaldamine (näit.: DNS, veebiserver, DHCP jne. Praktiliste tööde dokumentatsiooni esitlemine. Klientrakenduste seadistamine (näit.: meilikliendi

seadistamine, Hangouts, Slack, Google rakendused).

 

Õppemeetod Praktiline töö: Dokumendifailide salvestamine PDF ja kokkupakkimine Tulemuste analüüs Kui palju kettapinda vajab ja kui kiire peaks olema võrk konkreetseks

tegevuseks Infootsing ja allikakriitilisus (ÕV 1.)

Praktiline töö, probleemõpe, lõimitud erialase projektiga või üldainetega (ÕV 2.)

Miniloeng mõttekaart praktiline töö: arvuti parameetrite leidmine (ÕV 3.

Miniloeng. Mõttekaart. (ÕV 4.)

Hindamismeetod Iseseisev töö

Praktiline töö

Hindamine Eristav

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

• esitab iseseisvad tööd õigeaegselt ning vormindab vastavalt nõuetele

• vajab lisajuhendamist iseseisvate tööde tegemiseks

• dokumenteerib oma tegevust ja loodud lahendusi korrektselt

õppekeeles

• kasutab korrektselt erialast terminoloogiat

• testide sooritamine lävendi tasemel

• iseseisvate tööde esitamine tähtajaks

• iseseisvad tööd on sooritatud vastavalt juhendis toodud nõuetele

• otsib tööks vajalikku informatsiooni erialastest infokanalitest

• ei vaja ülesande lahendamisel täiendavat abi.

• selgitab, kuidas ta antud töö sooritas ja põhjendab valikuid

• dokumentatsiooni on võimalik kasutada juhendina

• dokumentatsiooni koostamisel on kasutatud korrektset vormindust.

Iseseisev töö • Test digitaalsetes süsteemides kasutatavate mõõtühikute, andmeedastuskiiruste, failivormingute jne. kohta;

• Kirjalike tööde vormindamine (laadide kasutamine, lehekülje häälestus); Tabelitöötlusprogrammi ülesannete lahendamine funktsioonide abil; Esitluse loomine

• Dokumentatsiooni nõuetekohane vormistus ja esitluste loomine;

• Dokumentatsiooni loomine: kirjeldab etteantud nõuetele vastava arvutile nõuded sh võimsus, mälu, tarve, võrguühenduste hulk ja parameetrid;

• Uurimistöö erinevate operatsioonisüsteemide muudatused versioonides läbi ajaloo erinevates seadmetes ja kasutusvaldkonnad

• Kodustes seadmetes olevate operatsioonisüsteemide nimetus, versioon, litsenseerimine, mitme bitine tarkvara kirjeldamine

• Arvuti ja serveri riistavara ressurssi vajaduse planeerimine.

• Kodu- või väikekontori võrgu planeerimine vastavalt legendile

• Rakendusserveritele taristuteenuste- ja klientrakenduste seadistamine.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Hinne kujuneb iseseisvate ja praktiliste tööde sooritamisel vähemalt lävendi tasemel.

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid Kohustuslik kirjandus:

• Operatsioonisüsteemid, Jelena Vendelin, TTÜ Kirjastus, 2003

• EUCIPI kursuse e-õppe materjal:
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o http://www.ecdl.ee/AO.html (19.04.2019)

o http://www.ecdl.ee/ecdlmoodulid.htm (19.04.2019)

• https://www.metshein.com/course-cat/kontoritarkvara/ (kontrollitud 19.04.2019)

• https://dspace.ut.ee/handle/10062/18478 Sissejuhatus võrgutehnoloogiasse

Soovituslik kirjandus:

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

• https://akit.cyber.ee/ - andmekaitse ja infoturbe leksikon

• https://stats.cyber.ee/ - tarkvara standardipõhine eesti keele sõnastik

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

• Operatsioonisüsteemid - http://tera.hk.tlu.ee/~aimar/Windows/Opsys.html, http://web.zone.ee/mehine2/unix/

• Operating System Concepts, Abraham Silberschatz, Greg Gagne, Peter B. Galvin, 2018

• https://education.github.com/pack
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT-Tehnik“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega õpilane

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

2 Windows operatsioonisüsteemid (ITT) 8 Valdo Nõlvak, Rain Koor, Anti Merisalu

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud moodul IT valdkonna alusteadmised

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

teadmised ja oskused, väljendab end korrektses õppe- ja inglise keeles ja tunneb erialast terminoloogiat.

Teoreetiline töö Iseseisev töö

50 t 158 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

paigaldab tööjaamadele ja serveritele Windows

operatsioonisüsteeme järgides parimaid praktikaid

• hindab riistvarakomponentide (sh arvutikomplektid,

salvestusseadmed, arvutivõrkude komponendid) piisavust

ja sobivust lähteülesande lahendamiseks

• paigaldab juhendit järgides Windows

operatsioonisüsteeme, kasutades erinevaid

paigaldusmeetodeid

• paigaldab süsteemile uuendusi ning tuvastab versiooni

muudatusi kasutades võimalusel automatiseerimis- või

keskhaldusvahendeid

• loob kasutajad ja kasutajate grupid lähtudes parimatest

praktikatest ja annab loodud gruppidele

juurdepääsuõigusi.

1. Windows operatsioonisüsteemi paigaldus (2 EKAP):

• Windows operatsioonisüsteemi arhitektuur, eripärad ja paigaldamine, riistvaralised nõuded.

Litsentseerimine.

• Erinevad paigaldusmeetodid (näit.: meediumiga, tõmmiste ehk kujutisfailide kasutamine, WDS -

Windows Depoloyment Service jne.)

2. Windows operatsioonisüsteemi haldus:

• Versiooniuuendus. Powershell ja WSUS (Windows Server Update Service)

• Tsentraalne kasutajate ja gruppide haldus ning nende juurdepääsuõiguste määramine kasutades

Active Directory (AD) teenust.

Praktilised tööd

Konkreetseks tööks tööjaama valik ja põhjendamine; tööjaamade op.süsteemide paigaldus; tarkvarade lisamine, töökeskkonna esialgne seadistus; versioonide üleminekud; loob ja haldab lokaalseid kasutajaid; serveri

etalonkujutise loomine ja selle baasil virtuaalserverite paigaldus.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

13/38



haldab kasutajaid ja Windowsi paigaldisi

kasutades keskhaldusvahendeid

• paigaldab Windows operatsioonisüsteemide

kataloogiteenuseid lähtudes etteantud vajadustest

• koostab ja rakendab juhendit järgides keskse halduse

reegleid

• paigaldab Windowsi operatsioonisüsteemidele

rakendustarkvara kasutades keskhaldusvahendeid

• haldab kasutajaid ja kasutajagruppe kasutades

kataloogiteenust.

3. Windows serveri haldus (2EKAP):

• Windows operatsioonisüsteemi paigaldamine keskhaldusvahenditega

4. Kataloogiteenused

• Kataloogiteenuste paigaldamine (ka. replikatsioon), haldus.

• Taristuteenuste paigaldus: nõuded, teostus, järgides parimaid praktikaid.

• Grupipoliitika loomine ja rakendamine.

• Kesksete haldusreeglite seadistamine läbi GPO (Group Policy Object) või mõned muud selleks

mõeldud tarkvaralahendused (SolarWinds N-central, Miradore, PDQ)

• Kasutajate ja kasutajagruppide haldus läbi kataloogiteenuse.

• Rakendustarkvara juurutamine kasutades keskhaldusvahendeid.

Praktilised tööd

Windowsi paigaldise sidumine kataloogiteenusega; kataloogiteenusesse kasutajate loomine ja neile õiguste määramine; grupireeglite rakendamine; tarkvara keskpaigalduslahenduse kasutamine.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

paigaldab ja seadistab ettevõtte tööd toetavaid

taristuteenuseid kasutades WindowsServer

operatsioonisüsteeme ja pilveteenuseid

• annab sisendi sobiva taristuteenuse ja tarkvara

majutuskeskkonna (sh operatsioonisüsteemi ja selle

võimekuse, rakendusserverite ja nende võimekuse)

planeerimiseks ja valikuks

• paigaldab abimaterjale kasutades vajalikud

taristuteenused väike- ja keskmise suurusega ettevõtete

näitel, tagab nende toimimise tavaolukordades

• seadistab juhendit järgides taristuteenuste- ja

rakendusservereid sh DNS, DHCP, print-, faili- ja

veebiservereid

• dokumenteerib tehtud lahenduse, koostab ja

ajakohastab vajalikud juhendid (rutiinsete tegevuste

teostamise ja lõppkasutajale suunatud juhendid, projekti

tegevused, teadmusbaaside artiklid).

5. Serveri ressursside planeerimine (4EKAP):

• Väikeettevõtte enamkasutatavad taristuteenuste ja tarkvara planeerimine ja ressurssi arvutamine

6.Taristuteenuste paigaldamine ja seadistamine:

• Domeeni nimedesüsteem DNS (Domain Name System),

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol),

• print-,

• Failiserver DFS (Distributed File System),

• veebiserver IIS (Internet Information Services)

• Teenuste automatiseeritud paigaldamine Powershell skriptidega.

• Microsofti pilveteenused

7. Dokumenteerimine:

• Valmis lahenduste dokumenteerimine

• Kasutajajuhendi tegemine

• teadmusbaasi artiklite koostamine (wiki).

Praktilised tööd

Windows põhine projekt väikeettevõttele taristuteenuse paigaldus Windows Serveriga.

 

Õppemeetod Loeng, infootsing, praktiline töö, demonstratsioon

Hindamisülesanne Loob projektilahenduse, mis vastab allolevatele tingimustele ning esitleb seda.

Hindamismeetod Iseseisev töö

Praktiline töö

Hindamine Eristav

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5
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• selgitab ja sõnastab kliendi vajadused ning dokumenteerib need

kasutades erialaterminoloogiat;

• loob projekti lahendusdokumentatsiooni kasutades nii lokaalseid kui

ka pilvepõhiseid lahendusi;

• koostab projektieelarve;

• valib ülesande lahendamiseks sobivad serveri ja tööjaamade

riistvarakomponendid ning põhjendab valikud;

• paigaldab serverite ja tööjaamade operatsioonisüsteemid vastavalt

kliendi nõuetele;

• planeerib turvauuendusi;

• paigaldab ja seadistab vajalikud taristuteenused (DNS, DHCP,

routing, AD)

• paigaldab ja seadistab vajalikud lisateenused (failiserver, printserver,

veebiserver koos sisuhaldussüsteemiga)

• dokumenteerib tehtud ülesande lahenduskäigu;

• esitleb projekti tulemusi.

• seadistab automatiseeritud varunduslahenduse;

• rakendab keskse autentimise lahendust;

• seadistab serveritele seireteenused;

• koostab seire- ja kasutusraporteid.

• pakub välja omapoolse lahenduse kliendi kaudseid vajadusi

arvestades;

• lahendus vastab kehtivatele turvalisuse nõuetele;

• tagab süsteemide käideldavuse;

• loob projekti teadmusbaasid koos kasutusjuhenditega;

• arvestab teenuste skaleerimise võimalustega.

Iseseisev töö • Dokumentatsiooni loomine;

• Windows projekti loomine.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Loob projektilahenduse, mis vastab allolevatele tingimustele ning esitleb seda.

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid Kasutatavad abimaterjalid:

1. Microsoft Press eBook: Introducing Windows

2. Microsoft Press eBook: Introducing Windows Server

3. Windows-tööjaamade sertifikaadieksami ettevalmistusmaterjalid (eksamid MD-100 ja MD-101 või samaväärne)

4. Windows Serveri sertifikaadieksami ettevalmistusmaterjal (eksamid 70-410, 70-411 ja 70-412 või samaväärne)

5. MS IT-akadeemia

6. Erinevad veebimaterjalid.
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT-Tehnik“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega õpilane

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

3 Linux operatsioonisüsteemid (ITT) 8 Valdo Nõlvak, Anti Merisalu

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud moodul IT valdkonna alusteadmised

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija paigaldab Linux/BSD operatsioonisüsteeme tööjaamadele ja serveritele ja haldab kasutajaid ning teenuseid kasutades parimaid

erialaseid praktikaid

Teoreetiline töö Iseseisev töö

50 t 158 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

paigaldab ja seadistab tööjaamadele Linux/BSD -

operatsioonisüsteeme järgides parimaid praktikaid

• hindab riistvarakomponentide (sh arvutikomplektid,

salvestusseadmed, arvutivõrkude komponendid) piisavust

ja sobivust lähteülesande lahendamiseks

• paigaldab süsteeme ja süsteemi komponente, lähtudes

etteantud juhenditest ja nõuetest

• paigaldab süsteemile uuendusi ning tuvastab versiooni

muudatusi kasutades võimalusel automatiseerimis- või

keskhaldusvahendeid

• loob kasutajad ja kasutajate grupid lähtudes parimatest

praktikatest ja annab loodud gruppidele

juurdepääsuõigusi.

1. Linux tööjaamade paigaldamine ja seadistamine (3EKAP):

• Linux ja BSD operatsioonisüsteemi arhitektuur

• Linux/BSD operatsioonisüsteemi ja süsteemi komponentide paigaldamine.

• Erinevad paigaldusmeetodid

• Repositoorium. Paketi uuendused ja versiooni teave.

• Tõmmiste ehk kujutisfailide loomine ja kasutamine.

• Kasutajate loomine ja haldus

• Kasutajate juurdepääsuõiguste haldus

• Töökeskkonna haldus.

• Keskhalduse põhimõte

• Virtuaalserveri.

Praktilised tööd

Konkreetseks tööks tööjaama valik ja põhjendamine; tööjaamade op.süsteemide paigaldus; tarkvarade lisamine, töökeskkonna esialgne seadistus; versioonide üleminekud; loob lokaalsed kasutajad ja nende haldus;

serveri etalonkujutise loomine ja selle baasil virtuaalserverite paigaldus; kasutab erinevaid Linux/BSD serverite keskhaldusvahendeid.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

hooldab Linux/BSD tööjaamu lähtudes parimatest • teostab süsteemide rutiinseid hooldustegevusi, lähtudes 2. Linux/BSD tööjaamade hooldus (1EKAP):
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praktikatest etteantud juhenditest ja nõuetest

• uuendab tarkvarapakette ja sooritab

distributsiooniuuendusi lähtudes tarkvara juhenditest ja

soovitustest

• tagab süsteemi talitluspidevuse, sh varundab andmeid,

seirab süsteemide (komponentide, teenuste) toimimist.

• Tarkvara komponentide uuendamine.

• Süsteemi uuendused

• Linux/BSD distributsiooni uuendamine

• Varundus ja süsteemi monitooring.

• Süsteemilogid.

Praktilised tööd

Süsteemi seadistusfailide ja andmete varundamine; logifailide abil vigade tuvastamine; süsteemide töövõime jälgimine ja vastavus määratletud nõuetele (KPI); versiooni või distributsooniuuenduste tegemine.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

paigaldab ja seadistab ettevõtte tööd toetavad

taristuteenuseid kasutades Linux/BSD

operatsioonisüsteeme ja pilveteenuseid

• annab sisendi sobiva taristuteenuse ja tarkvara

majutuskeskkonna (sh operatsioonisüsteemi ja selle

võimekuse, rakendusserverite ja nende võimekuse)

planeerimiseks ja valikuks

• paigaldab abimaterjale kasutades vajalikud

taristuteenused väike- ja keskmise suurusega ettevõtete

näitel, tagab nende toimimise tavaolukordades

• seadistab juhendit järgides taristuteenuste- ja

rakendusservereid sh VPN, DNS, DHCP, LDAP, print-,

faili- ja veebiservereid

• dokumenteerib tehtud lahenduse, koostab ja

ajakohastab vajalikud juhendid (rutiinsete tegevuste

teostamise ja lõppkasutajale suunatud juhendid, projekti

tegevused, teadmusbaaside artiklid.

3. Taristuteenuste planeerimine, paigaldamine ja seadistamine (4EKAP):

• Serveri ressursside planeerimine.

• Taristuteenuste paigaldamine väike- ja keskmise suurusega ettevõttele

• Taristuteenuste seadistamine (DNS, DHCP, VPN, kataloogiteenused (OpenLDAP, Samba PDC),

Apache2 jne.).

• Pilveteenused

• Projekti dokumenteerimine.

Praktilised tööd

Kompleksülesanne: väikeettevõtte vajalikud teenused, nende juurutusplaan, võrguteenuste ja taristuteenuste seadistamine väike-ettevõttele (DNS, DHCP, võrguteenused, faili hoiustamine , sisuhaldussüsteem kui

taristuteenus, kasutajate keskhalduse keskkonna loomine (LDAP või SAMBA PDC), lahenduse seadistamine taristuteenuste oleku monitooriguks ja varundamiseks). Pilveteenuste kasutamine.

 

Õppemeetod Loeng, infootsing, demonstratsioon, praktiline töö, projekt

Hindamisülesanne Loob projektilahenduse, mis vastab allolevatele tingimustele ning esitleb seda.

Hindamismeetod Iseseisev töö

Praktiline töö

Hindamine Eristav

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5

• selgitab ja sõnastab kliendi vajadused ning dokumenteerib need

kasutades erialaterminiloogiat;

• loob projekti lahendusdokumentatsiooni kasutades nii lokaalseid kui

• paigaldab kataloogiteenuse kasutajate keskseks haldamiseks (LDAP

vm. sarnane teenus)

• paigaldab turvalise VPN lahenduse;

• seadistab serveritele seireteenused;

• koostab seire- ja kasutusraporteid

• pakub välja omapoolse lahenduse kliendi kaudseid vajadusi
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ka pilvepõhiseid lahendusi;

• kirjeldab ülesande lahendamiseks sobivad serveri ja tööjaamade

riistvarakomponendid ning põhjendab valikud;

• paigaldab serverite ja tööjaamade operatsioonisüsteemid vastavalt

kliendi nõuetele;

• uuendab operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvarasid;

• paigaldab ja seadistab vajalikud taristuteenused (DNS, DHCP,

routing)

• paigaldab ja seadistab vajalikud lisateenused (failiserver, -posti

server, veebiserver koos sisuhaldussüsteemiga)

• esitleb projekti tulemusi

• dokumenteerib tehtud ülesande lahenduskäigu.

• seob taritustuteenused kataloogiteenusega;

• seadistab automatiseeritud varunduslahenduse.

arvestades;

• lahendus vastab kehtivatele turvalisuse nõuetele;

• tagab süsteemide käideldavuse;

• loob projekti teamusbaasid koos kasutusjuhenditega;

• arvestab teenuste skaleerimise võimalustega.

Iseseisev töö • Dokumentatsiooni loomine;

• Linux projekti loomine.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Loob projektilahenduse, mis vastab allolevatele tingimustele ning esitleb seda.

Mooduli hindamine eristav hindamine

Õppematerjalid Kasutatavad abimaterjalid:

1. http://e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=6utn#euni_repository_10895

2. Comptia Linux +, NDG Linux Essentials, https://www.lpi.org

3. Õpetajate poolt koostatud ja viidatud õppe- ja lisamaterjalid

4. Tigu lahkamas, Anto Veldre, 1995.a., http://enos.itcollege.ee/~kloodus/osadmin/Tigu%20lahkamas.pdf
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT-Tehnik“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega õpilane

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

4 Praktika 15 Marelle Möll

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud praktika sooritamiseks vajalikud moodulid ja omandatud vastavad kompetentsid.

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija oskab rakendada teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi praktikaettevõttes konkreetsete tööülesannete täitmisel, tutvub

erialale iseloomulike tööülesannete ja töökeskkonnaga, ettevõtte struktuuri, sisekorra, töökorralduse, meeskonnatöö põhimõtetega, tehnilisele dokumentatsioonile

esitatavate nõuetega, kvaliteedi ja tööohutuse nõuetega..

Praktika

390 t

 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

tunneb praktikakorralduse protsessi, lähtudes kooli

praktikakorralduse eeskirjast;

kandideerib praktikale, esitades oma tehtud

töödest e-portfoolio ja täidab praktikaga seonduva

dokumentatsiooni vastavalt praktikakorrale;

töötab praktika organisatsioonis vähemalt ühes

meeskonnas;

• tutvub praktikajuhendiga, praktikakorraldust

reguleerivate dokumentidega ja praktikabaasis olevate

praktikabaasidega kasutades kaudseid vahendeid;

• püstitab endale isikliku praktikaülesande vastavalt

praktikakoha võimalustele;

• osaleb praktikaintervjuul ja edastab praktikajuhendajale

praktikalepingu sõlmimiseks vajalikud andmed;

• töötab juhendamisel IT meeskonnas, kirjeldab

praktikaaruandes oma tööülesandeid ja rolli

organisatsioonis;

• kasutab kutse-, erialases töös asjakohaseid

töömeetodeid, töövahendeid ja materjale ja tuleb toime

põhiliste töödega;

• hindab enda töötulemusi ja leiab võimalusi enda

arendamiseks.

1. Praktikakorraldus

• Praktika kord.

• Tööohutusealane instrueerimine.

• Praktikaülesanded. Praktikajuhend.

• Praktikakohad. Praktikakoha leidmine

2. Nõuded kandidaadile

• Nõuded teadmistele, oskustele ja hoiakutele

• Praktikaintervjuu ja proovitöö. Kokkulepped ja töökorraldus praktikal

• Praktikdokumentatsiooni komplekteerimine

3. Praktikaülesannete täitmine

• Töökekkonna kirjeldus. Ruum. Tööaeg. Töövahendid. Arenduskeskkond.

• Projektimeeskond, rollid ja nendest tulenevad tööülesanded, ülesannete jagamine, kattumine, mitme

rolli täitmine, ajagraafiku ulatus, suhtlemiseks kasutatavad meetodid ja vahendid. Töö organiseerimise

vahendid

4. Praktikaaruande vormistamine

5. Praktika suuline kaitsmine.

Praktilised tööd

Komplekteerib dokumentidest portfoolio ja seab isiklikud eesmärgid praktikale; tööülesannete täitmine lähtuvalt individuaalsest praktikakavast ja praktikapäeviku täitmine koostöös juhendajaga.
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Õppemeetod loeng, arutelu, infootsing, praktiline ja iseseisev töö, suuline esitlus.

Hindamisülesanne Praktika arvestatud, kui õpilane on sooritanud kõik nõutavad kriteeriumid:

• Praktika läbitud nõutavas mahus

• Praktikadokumentatsioon on korrektselt täidetud

• Ettevõttepoolse juhendaja tagasiside saadud

• Praktika suuline esitlemine praktikaseminaril

Hindamismeetod Iseseisev töö

Praktiline töö

Suuline esitus

Enesehindamine

Hindamine Mitteeristav

Lävend

• tutvub praktikajuhendiga, praktikakorraldust reguleerivate dokumentidega ja praktikabaasis olevate praktikabaasidega kasutades kaudseid vahendeid;

• püstitab endale isikliku praktikaülesande vastavalt praktikakoha võimalustele;

• osaleb praktikaintervjuul ja edastab praktikajuhendajale praktikalepingu sõlmimiseks vajalikud andmed;

• töötab juhendamisel IT meeskonnas, kirjeldab praktikaaruandes oma tööülesandeid ja rolli organisatsioonis;

• kasutab kutse-, erialases töös asjakohaseid töömeetodeid, töövahendeid ja materjale ja tuleb toime põhiliste töödega;

• hindab enda töötulemusi ja leiab võimalusi enda arendamiseks.

Iseseisev töö • Ettevõtete infootsing

• Praktikakoha leidmine ja kontakteerumine

• Praktikaaruane koostamine

• Esitluse ettevalmistamine

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Praktika arvestatud, kui õpilane on sooritanud kõik nõutavad kriteeriumid:

• Praktika läbitud nõutavas mahus

• Praktikadokumentatsioon on korrektselt täidetud

• Ettevõttepoolse juhendaja tagasiside saadud

• Praktika suuline esitlemine praktikaseminaril

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Kohustuslik kirjandus:

• Praktikajuhend, individuaalne praktikakava

• Kooli kirjalike tööde vormistamise juhend
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT-Tehnik“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega õpilane

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

5 Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (ITT) 5 Marelle Möll

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane kujundab oma tööalast karjääri ja arendab eneseteadlikkust tänapäevases muutuvas keskkonnas, lähtudes elukestva õppe

põhimõtetest.

Teoreetiline töö Iseseisev töö

38 t 92 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke,

sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning

piiranguid;

• analüüsib juhendamisel oma huvisid, väärtusi, oskusi,

teadmisi, kogemusi ja isikuomadusi, sh õpi-, suhtlemis- ja

koostööoskusi seoses õpitava erialaga;

• sõnastab juhendamisel eneseanalüüsi tulemustest

lähtuvad isiklikud õpieesmärgid ja põhjendab neid

• koostab juhendamisel isikliku eesmärgipärase

õpitegevuste plaani, arvestades oma huvide, ressursside

ja erinevate keskkonnateguritega.

1. Õpitee (1EKAP)

• IKT-valdkond ja õpitav eriala. IKT valdkond täna ja homme.IT valdkonna seosed teiste valdkondadega

• Õpitee. Õpikeskkond. VÕTA-süsteem.

• Õpingutega toimetulek. Õppimist toetavad erialased õpikeskkonnad.

• Toetavad süsteemid

• Mentorite süsteem.

• Õppija huvid, väärtused, oskused ja isikuomadused.

• Õppe eesmärgistamine lähtudes eneseanalüüsist. Õpileping.

• Kooli infosüsteem

Iseseisvad tööd

• Eneseanalüüsi koostamine • Õpieesmärkide ja -tegevuste plaani koostamine

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja

organisatsiooni väljakutseid, probleeme ning

võimalusi;

● selgitab meeskonnatööna turumajanduse toimimist ja

selle osapoolte ülesandeid;

● kirjeldab meeskonnatööna piirkondlikku

ettevõtluskeskkonda;

2. Majanduse ja ettevõtluse alused (2EKAP sh 0,5EKAP tööõigus)

• Majanduslikud vajadused, ressursid. Turumajanduse olemus. Ettevõtluskeskkonda mõjutavad tegurid.

• Piirkondlik ettevõtluskeskkond. Piirkonna IT-ettevõtete ülevaade.

• Planeeritavad arengud piirkonnas.
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● selgitab regulatsioonidest lähtuvaid tööandja ja töövõtja

rolle, õigusi ja kohustusi;

● kirjeldab organisatsioonide vorme ja tegutsemise viise,

lähtudes nende eesmärkidest;

● valib enda karjääri eesmärkidega sobiva

organisatsiooni ning kirjeldab selles enda võimalikku rolli;

● seostab erinevaid keskkonnategureid enda valitud

organisatsiooniga ning toob välja probleemid ja

võimalused.

• Äriprotsessid. IT-teenuse olemus. Mudelid.

• Tööandja ja töövõtja rollid, õigused ja kohustused.

• Finantskirjaoskus.

• Finantsasutused ja nende poolt pakutavad teenused.

• Organisatsioonide vormid ja tegutsemisviisid.

• Minu kui tulevase töötaja võimalik roll lähtudes valitud organisatsioonist.

• Kultuuridevahelised erinevused ja selle mõju ettevõtte majandustegevusele.

Iseseisvad tööd

Iseseisev meeskonnatöö: iseloomustada üht piirkondlikku ettevõtluskeskkonda Iseseisev töö: keskkonnategurite analüüs (probleemid, võimalused)

Praktilised tööd

meeskonnatööna lõuendi alusel äriidee analüüsimine sh lisandväärtuse pakkumise võimalused lähtudes õpitavast erialast ja piirkonna planeeritavatest arengutest

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

kavandab omapoolse panuse väärtuste loomisel

enda ja teiste jaoks kultuurilises, sotsiaalses ja/või

rahalises tähenduses;

● analüüsib erinevaid keskkonnategureid ning määratleb

meeskonnatööna probleemi ühiskonnas;

● kavandab meeskonnatööna uuenduslikke lahendusi,

kasutades loovustehnikaid;

● kirjeldab meeskonnatööna erinevate lahenduste

kultuurilist, sotsiaalset ja/või rahalist väärtust;

● valib meeskonnatööna sobiva jätkusuutliku lahenduse

probleemile;

● koostab meeskonnatööna tegevuskava valitud

lahenduse elluviimiseks.

3. Kogukonnaprojekti teostamine (1EKAP)

• Projektihalduse alused

• Kogukonnaprojekti teostamine. Õppekäik või praktiku loeng, üritus

Iseseisvad tööd

projekti ettevalmistustööd.

Praktilised tööd

meeskonnatööna kogukonnaprojekti teostamine ja dokumenteerimine

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

mõistab enda vastutust oma tööalase karjääri

kujundamisel ning on motiveeritud ennast

arendama.

● analüüsib oma kutsealast arengut õpingute vältel,

seostades seda lähemate ja kaugemate eesmärkidega

ning tehes vajadusel muudatusi eesmärkides ja/või

tegevustes;

● kasutab asjakohaseid infoallikaid endale koolitus-,

praktika- või töökoha leidmisel ning koostab

4. Karjääritee ja kutsealane areng (1EKAP)

• Keskkond ja võimalused erialaseks karjääriks.

• Enese õpitee tagasivaade. Kutse- ja karjäärivalikud.

• Õpitavate oskuste arendamise ja rakendamise võimalusi muutuvas keskkonnas. Praktika.

• Mina kui tulevane ettevõtja või töövõtja
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kandideerimiseks vajalikud materjalid;

● selgitab tegureid, mis mõjutavad tema karjäärivalikuid

ja millega on vaja arvestada otsuste langetamisel,

lähtudes eesmärkidest ning lühi- ja pikaajalisest

karjääriplaanist;

● selgitab enda õpitavate oskuste arendamise ja

rakendamise võimalusi muutuvas keskkonnas.

Iseseisvad tööd

• edasise karjääri- ja õpitee plaani koostamine • kutsealase arengu analüüsi koostamine lähtuvalt IT kutsestandardist • tööle või praktikale kandideerimisdokumentide koostamine

 

Õppemeetod Arutelu, ajurünnak, individuaalne vestlus mentoriga, rühmatöö, infootsing, kokkuvõtte tegemine loetud IT valdkonna majandusuudisest, töölehtede täitmine,

praktiline ja iseseisev töö

Hindamismeetod Iseseisev töö

Praktiline töö

Hindamine Mitteeristav

Lävend

• analüüsib juhendamisel oma huvisid, väärtusi, oskusi, teadmisi, kogemusi ja isikuomadusi, sh õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi seoses õpitava erialaga;

• sõnastab juhendamisel eneseanalüüsi tulemustest lähtuvad isiklikud õpieesmärgid ja põhjendab neid

• koostab juhendamisel isikliku eesmärgipärase õpitegevuste plaani, arvestades oma huvide, ressursside ja erinevate keskkonnateguritega;

● selgitab meeskonnatööna turumajanduse toimimist ja selle osapoolte ülesandeid;

● kirjeldab meeskonnatööna piirkondlikku ettevõtluskeskkonda;

● selgitab regulatsioonidest lähtuvaid tööandja ja töövõtja rolle, õigusi ja kohustusi;

● kirjeldab organisatsioonide vorme ja tegutsemise viise, lähtudes nende eesmärkidest;

● valib enda karjääri eesmärkidega sobiva organisatsiooni ning kirjeldab selles enda võimalikku rolli;

● seostab erinevaid keskkonnategureid enda valitud organisatsiooniga ning toob välja probleemid ja võimalused;

● analüüsib erinevaid keskkonnategureid ning määratleb meeskonnatööna probleemi ühiskonnas;

● kavandab meeskonnatööna uuenduslikke lahendusi, kasutades loovustehnikaid;

● kirjeldab meeskonnatööna erinevate lahenduste kultuurilist, sotsiaalset ja/või rahalist väärtust;

● valib meeskonnatööna sobiva jätkusuutliku lahenduse probleemile;

● koostab meeskonnatööna tegevuskava valitud lahenduse elluviimiseks;

● analüüsib oma kutsealast arengut õpingute vältel, seostades seda lähemate ja kaugemate eesmärkidega ning tehes vajadusel muudatusi eesmärkides ja/või tegevustes;

● kasutab asjakohaseid infoallikaid endale koolitus-, praktika- või töökoha leidmisel ning koostab kandideerimiseks vajalikud materjalid;

● selgitab tegureid, mis mõjutavad tema karjäärivalikuid ja millega on vaja arvestada otsuste langetamisel, lähtudes eesmärkidest ning lühi- ja pikaajalisest karjääriplaanist;

● selgitab enda õpitavate oskuste arendamise ja rakendamise võimalusi muutuvas keskkonnas.

Iseseisev töö Iseseisev meeskonnatöö: iseloomustada üht piirkondlikku ettevõtluskeskkonda

• Eneseanalüüsi koostamine

• Õpieesmärkide ja -tegevuste plaani koostamine

• keskkonnategurite analüüs (probleemid, võimalused)

• Meeskonnatööna äriidee lõuendi vormistus

• Kogukonnaprojekti dokumenteerimine

• edasise karjääri- ja õpitee plaani koostamine

• kutsealase arengu analüüsi koostamine lähtuvalt IT kutsestandardist
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• tööle või praktikale kandideerimisdokumentide koostamine

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Hinne on “arvestatud”, kui hinnatavad ülesanded on teostatud vähemalt lävendi tasemel ja õpilane osalenud mooduli tegevustes.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Kohustuslik kirjandus:

1. Tulevikuoskused 2020. http://www.iftf.org/futureworkskills/

2. Elukestva õppe strateegia 2020.

3. Eesti 2035 töömaterjal: Paindlike ja inimesi vajadusi arvestavate õppimisvõimaluste loomine kogu elu jooksul (https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigik

antselei/strateegiaburoo/Eesti2035/paindlikud_ja_inimese_vajadusi_arvestavad_oppimisvoimalused_kogu_elu_jooksul.pdf)

4. https://www.opiq.ee/Kit/Details/223
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT-Tehnik“

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega õpilane

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

6 IT korralduse alused 2 Valdo Nõlvak, Rain Koor

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud moodul IT valdkonna alusteadmised

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija seostab infotehnoloogia rolli organisatsiooni põhitegevuse ja eesmärkide saavutamisega, järgib IT- korralduse parimaid praktikaid

ja kasutab IT-korraldusega seotud terminoloogiat õigesti ja õiges kontekstis.

Teoreetiline töö Iseseisev töö

16 t 36 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

seostab IT-organisatsiooni protsesse IT-

korralduse parimate praktikatega;

• selgitab muudatuste, intsidendi-, probleemi- ja

teenustehalduse ning kasutajatoe olemust lähtudes

nende tüüpilisest korraldusest organisatsioonides;

• selgitab ITILis kirjeldatud põhiprotsesse lähtudes nende

mõjust teenuse kvaliteedile;

• kasutab IT-korraldusega seotud terminoloogiat

korrektselt ning õiges tähenduses, lähtudes kasutatavast

raamistikust või praktikast.

1. ITIL ( 1 EKAP):

• IT roll majanduses

• Muudatuste, intsidendi-, probleemi- ja teenustehalduse protsessid

• Kasutajatugi

• Terminoloogia

Praktilised tööd

Test

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

järgib organisatsioonis kehtestatud protsesse ning

annab sisendi protsessi pidevaks parendamiseks

lähtudes igapäevasest tööst saadud kogemusest.

• järgib teenuse osutamise protsessis organisatsiooni

poliitikate ja protsessidega kehtestatud põhimõtteid;

• rakendab oma töös teenustasemelepingus kokkulepitud

põhimõtteid, tuginedes teadmistele kasutatavatest

tehnoloogiatest ja rakendamisel saadud kogemusest.

2. Kvaliteedipoliitikad (1 EKAP)

• Kvaliteedi mõiste IT-s

• Teenustaseme lepingud
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Praktilised tööd

Arutelu teenusekvaliteedist ja teenustaseme lepingutest tulenevatest kohustustest.

 

Õppemeetod Loeng, arutelu, test, iseseisev töö

Hindamisülesanne Moodul on arvestatud, kui kõik hinnatavad ülesanded on teostatud vähemalt lävendi tasemel.

Hindamismeetod Iseseisev töö

Hindamine Mitteeristav

Lävend

• selgitab muudatuste, intsidendi-, probleemi- ja teenustehalduse ning kasutajatoe olemust lähtudes nende tüüpilisest korraldusest organisatsioonides;

• selgitab ITILis kirjeldatud põhiprotsesse lähtudes nende mõjust teenuse kvaliteedile;

• kasutab IT-korraldusega seotud terminoloogiat korrektselt ning õiges tähenduses, lähtudes kasutatavast raamistikust või praktikast;

• järgib teenuse osutamise protsessis organisatsiooni poliitikate ja protsessidega kehtestatud põhimõtteid;

• rakendab oma töös teenustasemelepingus kokkulepitud põhimõtteid, tuginedes teadmistele kasutatavatest tehnoloogiatest ja rakendamisel saadud kogemusest.

Iseseisev töö • ITIL-i juhendmaterjali läbi töötamine ja test ITIL’i kohta

• Vabavaralise kasutajatoe piletisüsteemi tarkvara kaudu erinevate IT-probleemide lahendamine vastavalt juhendile.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodul on arvestatud, kui kõik hinnatavad ülesanded on teostatud vähemalt lävendi tasemel.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Kohustuslik kirjandus:

1. https://is.eek.ee/download.php?t=kb&dok=p1akac51p01ppk1821qdg118o1j511b.pdf

2. https://eopearhiiv.edu.ee/e-kursused/eucip/juhtimine/

Soovituslik kirjandus:

1. https://www.beyond20.com/itil-4-complete-guide/

2. https://itsmf.ee/itsmf/itil-v3-sonastik/
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT-Tehnik“

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega õpilane

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

7 Arvutivõrgud 4 Anti Merisalu

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud moodul IT valdkonna alusteadmised

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija omandab algteadmised ja oskused, mis on vajalikud arvutivõrkude tööpõhimõtete mõistmiseks ning arvutivõrkude ehitamiseks ja

võrguseadmete haldamiseks.

Teoreetiline töö Iseseisev töö

38 t 66 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

seadistab võrguühendusi ja -seadmeid, lähtudes

arvutivõrgule esitatavatest tehnilistest ja infoturbe

nõuetest

• selgitab peamiste võrguteenuste toimimise põhimõtteid

ja kasutusvaldkondi, seostades neid kasutatavate

seadmete ja nõutava ühenduskvaliteediga

• paigaldab ja häälestab peamisi võrguteenuseid

vastavalt lähteülesandele ja jälgides teenustele

osutatavaid nõudeid

• rakendab meetmed võrguteenuste konfidentsiaalsuse,

terviklikkuse ja käideldavuse tagamiseks, lähtudes

parimatest praktikatest.

1. Arvutivõrkude alused (1 EKAP)

• Erinevate suuruste ja arhitektuuriga võrgud.

• Võrgu komponendid – meediumid ja seadmed

• Võrgu protokollid.

• Kodeerimine ja kapseldus.

• Standardid.

2. 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. Tuntuimad rakenduskihi protokollid

3. Võrguseadmed ja nende haldus:

• Kommutaatorid (Switchid) – otstarve, tööpõhimõte, seadistamine

• Marsruuterid (Ruuterid) – otstarve, tööpõhimõte, seadistamine

• Traadita võrgu seaded.

• Avalikuvõtme taristu

• AAA teenused

4. Arvutivõrgu teenuste paigaldamine ja seadistamine:
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• DHCP, DNS, DNSSEC

• Virtuaalvõrgud.

Praktilised tööd

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

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

ühendab erinevad võrguühendused ja

alamvõrgud, kasutades võrguseadmeid ning

nende võimekusi võrguliikluse marsruutimiseks

• seadistab ja paigaldab peamisi kohtvõrgu aktiiv- ja

passiivkomponente sh kaableid, järgib paigaldusreegleid

ja levinud praktikaid, kasutades korrektseid töövõtteid ja

protseduure

• teostab vastavalt etteantud nõuetele võrkudevahelised

marsruutingu reeglid,

• ühendab erinevaid meediumeid või võrguühendusi

kasutatavate arvutivõrkude omavahelised ühendused,

kasutades selleks sobivaid seadmeid ning tehes vajalikud

seadistused.

5. Võrguühenduste seadistamine kommutaatorites ja marsruuterites (1 EKAP):

• Marsruutimine.

• Staatilised marsruutingud. Seadistamine.

• Marsruutinguprotokollid - dünaamilised marsruutingud. Seadistamine.

• Võrgu ja seadistuste dokumenteerimine.

• VPN (pöörduspunkti seadistus)

• VLAN – seadistamine kommutaatorites ja marsruuterite.

Praktilised tööd

Seadmekappide vaheliste ühenduste labor. Mitme marsruuteriga baasteenuste labor .

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

piirab ligipääsu võrkudele ja võrguressurssidele

tulenevalt kasutatavast seadmest, kasutajast või

võrguliikluse tüübist

• paigaldab ja seadistab tehnilised lahendused, mis

võimaldavad tuvastada arvutivõrku kasutatavad

seadmed, kasutajad ning võrguliikluse tüübi

• rakendab ligipääsupiirangud ning turvareeglid kasutades

võrguseadmete võimekusi.

6. Tulemüür (1 EKAP):

• Tulemüürid

• Tulemüüri reeglite planeerimine

• Varundamine

• Taastamine

Praktilised tööd

• Tulemüüri testide tegemine. • Tulemüüri seadistamise labor.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

loob tervikliku võrgulahenduse tagades

hallatavuse, hooldatavuse, turvalisuse ja

liidestatavuse

• valib sobiva ja otstarbeka tehnilise lahenduse lähtudes

etteantud nõuetest

• teostab tervikliku võrgulahenduse lähtudes nõuete

põhjal koostatud plaanist

• dokumenteerib loodud võrgulahenduse, sinna

paigaldatud seadmed ning seadistused kasutades sh

asjakohaseid visualiseerimisvahendeid

7. Arvutivõrgu projekt (1 EKAP)

• Võrgu arhitektuuri planeerimine.

• Jõudluse arvutus, komponentide valimine.

• Võrgu ehitamine ja dokumenteerimine.

• Dokumenteerimine

• Esitamine.
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• esitab teostatud võrgulahenduse.

Praktilised tööd

Arvutivõrgu projekt (Etteantud nõuetele vastava ettevõtte arvutivõrgu väljaehitamine koos komponentide valimisega).

 

Õppemeetod Loeng, infootsing, demonstratsioon, praktiline töö, iseseisev töö, meeskonnatöö, esitlus.

Hindamisülesanne Etteantud nõuetele vastava ettevõtte arvutivõrgu väljaehitamine ja dokumenteerimine. Tulemuse esitamine.

Hindamismeetod Iseseisev töö

Praktiline töö

Suuline esitus

Hindamine Mitteeristav

Lävend

• selgitab peamiste võrguteenuste toimimise põhimõtteid ja kasutusvaldkondi, seostades neid kasutatavate seadmete ja nõutava ühenduskvaliteediga

• paigaldab ja häälestab peamisi võrguteenuseid vastavalt lähteülesandele ja jälgides teenustele osutatavaid nõudeid

• rakendab meetmed võrguteenuste konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja käideldavuse tagamiseks, lähtudes parimatest praktikatest

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

• teostab vastavalt etteantud nõuetele võrkudevahelised marsruutingu reeglid,

• ühendab erinevaid meediumeid või võrguühendusi kasutatavate arvutivõrkude omavahelised ühendused, kasutades selleks sobivaid seadmeid ning tehes vajalikud seadistused

• paigaldab ja seadistab tehnilised lahendused, mis võimaldavad tuvastada arvutivõrku kasutatavad seadmed, kasutajad ning võrguliikluse tüübi

• rakendab ligipääsupiirangud ning turvareeglid kasutades võrguseadmete võimekusi

• valib sobiva ja otstarbeka tehnilise lahenduse lähtudes etteantud nõuetest

• teostab tervikliku võrgulahenduse lähtudes nõuete põhjal koostatud plaanist

• dokumenteerib loodud võrgulahenduse, sinna paigaldatud seadmed ning seadistused kasutades sh asjakohaseid visualiseerimisvahendeid

• esitab teostatud võrgulahenduse.

Iseseisev töö • Projekti dokumentatsiooni koostamine

• tulemüüri reeglite planeerimine ja dokumenteerimine

• Arvutilabori tööd.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Etteantud nõuetele vastava ettevõtte arvutivõrgu väljaehitamine ja dokumenteerimine. Tulemuse esitamine.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Kohustuslik kirjandus:

• https://www.youtube.com/channel/UCRYfWtmT8QxmBS9OGUDpPow

• https://dspace.ut.ee/handle/10062/18478 Sissejuhatus võrgutehnoloogiasse

EUCIP materjalid

• https://eopearhiiv.edu.ee/e-kursused/eucip/haldus/3_side_ja_vrgud.html

• https://eopearhiiv.edu.ee/e-kursused/eucip/haldus/4_vrguteenused.html

• https://eopearhiiv.edu.ee/e-kursused/eucip/haldus/6_vrguhaldus.html

• https://eopearhiiv.edu.ee/e-kursused/eucip/haldus/7_teenuste_tarne_ja_tugi.html

Soovituslik:

• https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC
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• http://intronetworks.cs.luc.edu/current/ComputerNetworks.pdf

• https://www.netacad.com/
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT-Tehnik“

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega õpilane

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

8 Programmeerimise alused 2 Mario Metshein

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija mõistab programmeerimise põhiolemust, tunneb üldist programmeerimisterminoloogiat ning oskab kasutada peamisi

tarkvaraarenduse vahendeid ja luua lihtsamaid rakendusi

Teoreetiline töö Iseseisev töö

20 t 32 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

koostab ja realiseerib olulisemaid algoritme

vähemalt ühes peavoolu programmeerimiskeeles

• valib sobivaima andmetüübi muutuja kirjeldamiseks

lähtudes sisend- ja väljundandmete iseloomust ning

ressursside optimaalsest kasutamisest;

• kasutab efektiivselt programmeerimiskeelele ja

-platvormile vastavat integreeritud arenduskeskkonda ja

silurit tarkvara loomisel;

• loob lihtsamaid rakendusi mõnes enamlevinud peavoolu

programmeerimiskeeles kasutades abimaterjale või

olemasolevaid rakendusi.

1. Programmeerimise alused (1,5EKAP)

• Arenduskeskkonna valikud

• Algoritmid ja kontrollplokid

• Andmetüübid. Sisend. Väljund.

• Muutujad, konstandid ja väärtused

• Kommenteerimine

• Operatsioonid andmetega

• Tingimuslaused ja loogika avaldised

• Tsüklid

• Massiivid

• Funktsioonid

• Töötamine väliste andmeallikatega (txt, csv)

• Vead ja erindid

Praktilised tööd

• Praktilised programmeerimise harjutused

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad
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realiseerib tarkvaraarenduse projekti või selle osa

järgides programmeerimisel vastava

programmeerimiskeele parimaid praktikaid

• järgib kokkulepitud koodistandardeid ja keeleomaseid

parimaid praktikaid;

• kasutab hajusat versioonihaldussüsteemi

tarkvaraarenduse projekti realiseerimisel;

• dokumenteerib loodavaid rakendusi või nende osi

teisele arendajatele nende mõistetavuse parandamiseks.

2. Versioonihaldus tarkvarad (0,5EKAP)

• Githubi seadistamine

• Githubi kasutus (Kloonimine, Staging area, Commit, Push, Pull).

Praktilised tööd

programmeerimise harjutused- versioonihaldustarkvara pilves.

 

Õppemeetod praktiline töö (harjutused ja ülesanded), iseseisev töö.

Hindamisülesanne Mooduli läbimiseks tuleb esitada kõik iseseisvad harjutused:

• kõik lahendused täidavad oma eesmärki;

• koodi olulisemad sõlmed on kommenteeritud;

• koodi kirjutamisel on jälgitud koodistandardeid ja keeleomaseid parimaid praktikaid;

• tööd esitatakse versioonihalduse pilves.

Hindamismeetod Iseseisev töö

Ülesanne/harjutus

Hindamine Mitteeristav

Lävend

• valib sobivaima andmetüübi muutuja kirjeldamiseks lähtudes sisend- ja väljundandmete iseloomust ning ressursside optimaalsest kasutamisest;

• kasutab efektiivselt programmeerimiskeelele ja -platvormile vastavat integreeritud arenduskeskkonda ja silurit tarkvara loomisel;

• loob lihtsamaid rakendusi mõnes enamlevinud peavoolu programmeerimiskeeles kasutades abimaterjale või olemasolevaid rakendusi;

• järgib kokkulepitud koodistandardeid ja keeleomaseid parimaid praktikaid;

• kasutab hajusat versioonihaldussüsteemi tarkvaraarenduse projekti realiseerimisel;

• dokumenteerib loodavaid rakendusi või nende osi teisele arendajatele nende mõistetavuse parandamiseks.

Iseseisev töö • Programmeerimisülesannete lahendamine

• Programmeerimisülesannete esitamine versioonihaldustarkvaras.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli läbimiseks tuleb esitada kõik iseseisvad harjutused:

• kõik lahendused täidavad oma eesmärki;

• koodi olulisemad sõlmed on kommenteeritud;

• koodi kirjutamisel on jälgitud koodistandardeid ja keeleomaseid parimaid praktikaid;

• tööd esitatakse versioonihalduse pilves.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Kohustuslik kirjandus (valida üks):

1. http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/arendus_vk/index.html

2. https://www.metshein.com/course/python-3-esimesed-sammud/
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT-Tehnik“

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega õpilane

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

9 Arvuti riistvara 4 Rain Koor

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud moodul IT valdkonna alusteadmised

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 58 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

valib arvutisüsteemidesse sobivad komponendid

ja lisaseadmed.

• kirjeldab iseseisvalt arvutisüsteemide komponentide ja

lisaseadmete tööpõhimõtteid ning peamisi parameetreid;

• leiab valikust iseseisvalt arvutisüsteemi jaoks sobivad

komponendid lähtuvalt süsteemi nõuetest ja kliendi

vajadustest.

1. Arvutisüsteemi komponendid ( 1 EKAP)

• Arvutisüsteemi või arvutikomponendi dokumentatsiooni mõistmine.

• Arvutisüsteemi komplekteerimise põhimõtted.

Praktilised tööd

Arvutikomplekti kalkulatsiooni koostamine ja esitamine vastavalt etteantud parameetritele (hind, jõudlus, võimalused).

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

valmistab ette töökoha arvutite riistvara

nõuetekohaseks käitlemiseks

• loob töökohal tingimused arvutite riistvara

nõuetekohaseks käsitlemiseks ja tagab isikliku ja

töökeskkonna ohutuse.

2. Töökeskkond ( 1 EKAP)

• Elekter ja ohutustehnika.

• Arvutitöökoha ergonoomika.

• Arvutisüsteemidele sobiva töökeskkonna tagamine.

Praktilised tööd

Isikliku tööpinna ettevalmistus ja järelkoristus riistvara käitlemisel.
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Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

tuvastab diagnostikaseadme või -tarkvara abil IT-

süsteemide riistvara tõrgete korral mittetoimivad

seadmed ja komponendid

• Valib diagnostikavahendeid vastavalt riistvaralistele

probleemidele;

• Tuvastab diagnostikavahendite abil levinumad

riistvaraprobleemid.

3. Diagnostika (1 EKAP)

• Veatuvastus

• Riistvaralised diagnostikavahendid

• Tarkvaralised diagnostikavahendid.

Praktilised tööd

Diagnostikavahendi abil vigase komponendi tuvastamine. Arvuti või nutitelefoni jõudluse ja stabiilsuse testimine.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

paigaldab ja vahetab IT-süsteemide riistvara

komponente ja seadmeid ning dokumenteerib

tehtud tööd

• paigaldab ja vahetab iseseisvalt arvutite ja lisaseadmete

riistvarakomponente, kasutades korrektseid töövõtteid;

• Koostab juhendi riistvara komponentide vahetamiseks.

4. Seadmete hooldus ja vahetus (1 EKAP)

• Arvutisüsteemi komponentide paigaldus ja vahetus järgides parimaid praktikaid.

Praktilised tööd

Lauaarvuti komponentidest kokku panemine. Sülearvuti lahti võtmine ja tolmupuhastus.

 

Õppemeetod Loeng, infootsing, demonstratsioon, praktiline ja iseseisev töö.

Hindamisülesanne Moodul loetakse arvestatuks kui on esitatud nõuetele vastavad järgmised praktilised ja iseseisvad tööd:

● tööohutusnõuetele vastava töökoha kasutamine riistvara komponentide käitlemisel;

● töötava arvutikomplekti kokkupanemine etteantud komponentidest;

● nõuetele vastava riistvara hinnakalkulatsiooni esitlemine;

● diagnostikavahendi abil vigase arvutisüsteemi komponendi tuvastamine;

● praktiliste ja iseseisvate tööde dokumentatsioon.

Hindamismeetod Iseseisev töö

Praktiline töö

Hindamine Mitteeristav

Lävend

• kirjeldab iseseisvalt arvutisüsteemide komponentide ja lisaseadmete tööpõhimõtteid ning peamisi parameetreid;

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

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

• Oskab valida diagnostikavahendeid vastavalt riistvaralistele probleemidele;

• Tuvastab diagnostikavahendite abil levinumad riistvaraprobleemid;

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

• Koostab juhendi riistvara komponentide vahetamiseks.
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Iseseisev töö 1. Arvutikomplekti kalkulatsiooni koostamine ja esitamine vastavalt etteantud parameetritele (hind, jõudlus, võimalused).

2. Sülearvuti hooldusjuhendi koostamine.

3. Arvuti või nutitelefoni jõudluse ja stabiilsuse testimine.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodul loetakse arvestatuks kui on esitatud nõuetele vastavad järgmised praktilised ja iseseisvad tööd:

● tööohutusnõuetele vastava töökoha kasutamine riistvara komponentide käitlemisel;

● töötava arvutikomplekti kokkupanemine etteantud komponentidest;

● nõuetele vastava riistvara hinnakalkulatsiooni esitlemine;

● diagnostikavahendi abil vigase arvutisüsteemi komponendi tuvastamine;

● praktiliste ja iseseisvate tööde dokumentatsioon.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Kohustuslik kirjandus:

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

2. http://www.ene.ttu.ee/leonardo/elektro_alused/9Voolu%20toime.pdf

3. http://www.ene.ttu.ee/leonardo/elektro_alused/1Alalisvool.pdf

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

5. Õpetaja poolt loodud ja viidatud materjalid.

Soovituslik kirjandus:

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

2. https://electronicsclub.info/
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „IT-Tehnik“

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Põhiharidusega õpilane

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

10 Küberturvalisus 2 Valdo Nõlvak, Rain Koor, Anti Merisalu

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud moodul IT valdkonna alusteadmised

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija järgib oma töös küberturvalisust reguleerivaid õigusakte, organisatsioonis kehtivaid põhimõtteid, protsesse ja standardeid.

Teoreetiline töö Iseseisev töö

20 t 32 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

järgib oma töös küberturvalisust reguleerivaid

õigusakte sh mõistes valdkonnas kasutatavat

terminoloogiat õigesti ja õiges kontekstis;

• selgitab oma tööd mõjutavaid küberturvalisusega

seonduvaid seadusandlikke regulatsioone ja nende mõju

igapäevasele tööle lähtudes õigusaktidest;

• selgitab küberturvalisusega seotud reeglite olemust ning

nende mõju nõutava turvataseme hoidmisel või

saavutamisel toetudes asjakohastele standarditele.

Küberturvalisuse alused (0,5 EKAP)

• Terminoloogia

• Ründeliigid

• Õigusruum

• Juhtumite arutelu

Praktilised tööd

Rühmaarutelu GDPR teemadel (Mis on õigus olla unustatud? Mis on isikuandmed?)

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

järgib enda igapäevases tegevuses nii

organisatsioonis kehtivaid kui ka parimatest

praktikatest tulenevaid küberturvalisuse

põhimõtteid, protsesse ja standardeid;

• järgib organisatsioonis kehtestatud infoturbepoliitikat,

infoturbe halduse parimaid praktikaid ja üldiseid

küberhügieeni põhimõtteid;

• tunneb ära lihtsama infoturbe intsidendi ja selle

ilmnemisel käitub vastavalt protsessi juhistele;

• hindab muudatuse teostamise ja mitte teostamise mõju

IT-süsteemi turvalisusele.

2. Infoturve (0,5 EKAP)

• Infovarade konfidentsiaalsus, terviklus ja käideldavus

• Infoturbe parimad praktikad

• Turvaklassid

• Turvaintsidendid

3. Riskid (0,5 EKAP)

• Riskianalüüsi koostamise põhimõtted

• Riskide realiseerumise tõenäosus ja mõju
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• Leevenduskava

• Muudatuste haldus

Praktilised tööd

Rühmatöö: reageerimine turvaintsidendile (nt SQL süstimine, WP uuendamata versiooni lehe ohtlikkusest, andmepüük jne.). Meeskonnatöö arutelu: riskiregistriga tutvumine või täiendamine (võimalikud riskid, nende

skaalad, realiseerumise tõenäosus, võimalik mõju, omaniku määramine).

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

rakendab infovarade konfidentsiaalsuse ja

tervikluse tagamiseks asjakohaseid tehnilisi

lahendusi (sh krüpteerimine, räsimine)

• loob vajalikud krüpteerimisvõtmed turvalise andmeside

või andmete hoiustamise tarbeks lähtudes parimatest

praktikatest;

• akendab tootja või kolmanda osapoole soovitusi IT-

süsteemide turvalisuse tõstmiseks järgides juhendeid.

4. PKI (Avaliku võtme taristu) (1/3 EKAP )

• Sertifikaadid

• Avaliku võtmega autentimine

• Võtmete hoiustamine

Praktilised tööd

autentimise võtmete genereerimine.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad

mõistab organisatsiooni turvapoliitika vajalikkust

ISKE etalonturbe süsteemi näitel

• selgitab ISKE olemust ning selle osiste mõju

konkreetsele IT-süsteemile toetudes ISKE portaalis

avaldatud materjalidele.

5. ISKE (1/6 EKAP)

• ISKE rakendusjuhendi tutvustus

• turbetaseme määramine

• Andmete ja infovarade turvaklassi määramine

• ISKE ohtude kataloog

• Turvameetmete kataloogid

• Turvapoliitika

• Infovarade haldus

Praktilised tööd

Rühmaarutelu: ISKE rakendamisest saadav kasu ja kaasnev kulu.

 

Õppemeetod Loeng, arutelu, rühmatöö, praktiline töö, iseseisev töö, test

Hindamisülesanne Testide sooritamine vastavalt lävendile ja iseseisvate tööde esitamine.

Hindamismeetod Iseseisev töö

Test

Hindamine Mitteeristav

Lävend
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• selgitab oma tööd mõjutavaid küberturvalisusega seonduvaid seadusandlikke regulatsioone ja nende mõju igapäevasele tööle lähtudes õigusaktidest;

• selgitab küberturvalisusega seotud reeglite olemust ning nende mõju nõutava turvataseme hoidmisel või saavutamisel toetudes asjakohastele standarditele;

• järgib organisatsioonis kehtestatud infoturbepoliitikat, infoturbe halduse parimaid praktikaid ja üldiseid küberhügieeni põhimõtteid;

• tunneb ära lihtsama infoturbe intsidendi ja selle ilmnemisel käitub vastavalt protsessi juhistele;

• hindab muudatuse teostamise ja mitte teostamise mõju IT-süsteemi turvalisusele;

• loob vajalikud krüpteerimisvõtmed turvalise andmeside või andmete hoiustamise tarbeks lähtudes parimatest praktikatest;

• akendab tootja või kolmanda osapoole soovitusi IT-süsteemide turvalisuse tõstmiseks järgides juhendeid;

• selgitab ISKE olemust ning selle osiste mõju konkreetsele IT-süsteemile toetudes ISKE portaalis avaldatud materjalidele.

Iseseisev töö • Valikvastustega test põhimõistetele.

• ISKE rakendusjuhendi läbitöötamine ja andmekogule turvaklassi määratlemine koos põhjendusega.

• Test ISKE põhimõistetele.

• GDPR ehk isikuandmete kaitse üldmäärus - andmekäitluse kultuuri muutus.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Testide sooritamine vastavalt lävendile

Iseseisvate tööde esitamine

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Kohustuslik kirjandus:

1. Infosüsteemide turvameetmete süsteem ISKE. https://iske.ria.ee/8_06

2. Küberturvalisuse seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/KüTS

3. Küberturvalisuse õiguslik taust. https://oigus.ut.ee/et/teadus/loengusari-tehnoloogia-oigus

4. https://www.aki.ee/sites/default/files/dokumendid/isikuandmete_tootleja_uldjuhend.pdf

6. Avalikuvõtme infrastruktuur. https://www.id.ee/public/Digiallkirja_v6imalused.pdf

7. GDPR - https://wiki.itcollege.ee/index.php/GDPR_ehk_isikuandmete_kaitse_%C3%BCldm%C3%A4%C3%A4rus_-_andmek%C3%A4itluse_kultuuri_muutus

Soovituslik kirjandus:

1. IT-turbe labori materjalid: https://www.dropbox.com/sh/tfd7c2dkmc1n2jm/AAAdlydrbBVdwuB3kqFnRhsua/LABS_EST?dl=0&subfolder_nav_tracking=1

2. Andmekaitse materjalid. https://www.rmp.ee/ettevotlus/andmekaitse

3. IT-vaatlik portaal. https://itvaatlik.ee/

4. Kübeerturbe intsidendist teavitamise vorm. https://www.ria.ee/et/kuberturvalisus/kuberintsidendist-teavitamine.html

5. CERT-EE https://www.ria.ee/et/kuberturvalisus/cert-ee.html
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