PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS
Kinnitatud direktori ………………………………….

RKT: Nutiseadme kasutamine algajatele (Android)
(õppekava nimetus)

Õppekavarühm
Õppekava maht

Arvutikasutus
24 tundi

Õppekavavormid

Kontaktõpe

Praktika

Iseseisev töö

4 tundi auditoorset
tööd ning 20 tundi
praktilist tööd.
Õppekava koostamise alus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekava IT süsteemide noorem
spetsialist. Moodul operatsioonisüsteemid. Õpiväljundid 6 (kasutab
pilveteenuseid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel) ja 4
(haldab mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja nende
kasutajakontosid).

Sihtgrupp

Koolitus on sobilik neile, kes omavad nutiseadet, aga ei oska sellega
midagi peale hakata.
Läbivalt erinevate valdkondade ametikohtade lõikes digipädevusega
töötajad.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses,
rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame
võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupi suurus: 10 inimest.

Eesmärk
Anda nutiseadme omanikele teadmised ning oskused, kuidas kasutada nutiseadme erinevaid
võimalusi.

Nõuded õpingute alustamiseks
Eesti keele valdamine suhtlustasandil, nutiseadme olemasolu (Android nutitelefon või tahvelarvuti)

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise
õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud praktilise lõputöö

Hindamismeetod
Hindamismeetodiks on praktiline lõputöö
- etteantud tarkvara paigaldamine

Hindamiskriteeriumid
-

Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

vastavalt lähteülesandele valib sobiva
rakendustarkvara ning paigaldab selle
andmete kustutamine ja kontaktide,
kalendrite ja seadme sünkroniseerimine
seadistab ja uuendab mobiilseadet

Õppekava struktuur
Teoreetiline õpe 4 tundi:
 Lühitutvustus erinevatest nutiseadmete operatsioonisüsteemidest
 Mõistete tutvustus (äpp, pilveseadmed, internet, teenusepakkuja jne)
 Interneti mahu mõiste
 Aku ja laadimine
 Turvalisus
 Tõrked ja nende lahendamine
Praktiline õpe 20 tundi:
 Nutiseadme seadistamine, kontakti loomine (kustutamine, redigeerimine),
helistamine, sõnumite saatmine
 Rakenduste kasutamine (kell, kalender jne)
 Rakenduste allalaadimine ja paigaldamine
 Pildistamine, fotode allalaadimine arvutisse, jagamine
 Sotsiaalmeedia ja suhtlusvahendid

Õpiväljundid (max 6)
Õpiväljundid:
 Õppija kirjeldab erinevaid operatsioonisüsteeme
 Õppija selgitab, kuidas hoida nutiseadme akut ja laadida seadet
 Õppija seadistab turvarakendused ja uuendab tarkvara
 Õppija seadistab nutiseadet, helistab ja saadab sõnumeid
 Õppija teeb pilte ja laeb need arvutisse
 Õppija kirjeldab levinumate sotsiaalmeedia ja suhtlusvahendite võimalusi

Iseseisev töö
Õpitu iseseisev kordamine kodusel teel.

Õppemeetodid
Loeng, arutelu, praktiline töö.

Õpikeskkond
Õppeklass 10+1 tahvelarvutit, interneti ühendus kõikidel tahvelarvutitel, Android
operatsioonisüsteem.
Koolitusel kasutatakse õppimiseks kooli tahvelarvuteid ja õppija enda nutiseadet.

Õppematerjalid
Õppijad saavad kasutada õpetaja koostatud juhendmaterjale.

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument
1. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos
akadeemilise õiendiga kui :
 isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati
õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos
akadeemilise õiendiga kui :
 isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei
hinnatud õpiväljundite saavutatust

Koolitaja(d) ja kvalifikatsioon
Siim Soopõld, kutseõpetaja kutse EKR tase 6. IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates
2011 aastast, eelnevalt õppinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses Arvutiteenindust. IT-süsteemide
spetsialisti kutse EKR tase 4, Tallinna Ülikool, bakalaureus.

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
ametikoht:
telefon:

Gerli Ollino
Koolitusjuht
445 1968; 501 4291

e-post:

gerli.ollino@hariduskeskus.ee

